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Tjänsteskrivelse 
2018-06-08 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2017/01013 

Justering och fastställande av dagordning 

kommunfullmäktige 2018-06-18 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att till justerare utse Margareta Rönngren (S) och Anders Ågren (M)  
 
att justering äger rum måndag 25 juni kl 15 i nämndskansliet, Stadshuset  
 
att fastställa dagordning för mötet 
 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-30 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00427 

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas 

verksamhet samt investeringsbudget 2019–2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa skattesatsen år 2019 till 22,85 
 
att fastställa mål och uppdrag på fullmäktigenivå 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2019 och 
plan 2020–2022 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 2019 avsätta 2,87 % vilka fördelas per nämnd och kan 
komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen 
 
att fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020–
2022 
 
att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 
tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 
förutsättningar 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag. 

Beslutsunderlag 
Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022 
huvudförslag. 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00427 
 
 
Bilaga 1. Investeringsbudget 2019 och plan 2020–2022. 

Beredningsansvariga 
Anette Sjödin 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
   
 
 
Margaretha Alfredsson  
tillförordnad stadsdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 89 

Diarienr: KS-2018/00427 

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas 

verksamhet samt investeringsbudget 2019–2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa skattesatsen år 2019 till 22,85 

 

att fastställa mål och uppdrag på fullmäktigenivå 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2019 och 

plan 2020–2022 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 2019 avsätta 2,87 % vilka fördelas per nämnd och 

kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen 

 

att fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020–

2022 

 

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 

tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 

förutsättningar. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Reservation 

Ulrika Edman (V), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Veronica Kerr 

(KD), Elmer Eriksson (M) och Nasser Mosleh (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sina egna budgetförslag. 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna presenterade sitt budgetförslag 2018-05-29. 

Allianspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnade sina 

budgetförslag på arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05.  

Beslutsunderlag 

Socialdemokraternas budgetförslag: 

- Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022 

huvudförslag. 

- Bilaga 1. Investeringsbudget 2019 och plan 2020–2022. 

 

Vänsterpartiets budgetförslag. 

Alliansens budgetförslag. 

Miljöpartiets budgetförslag. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. 

Ulrika Edman (V) – Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Veronica Kerr (KD) och Elmer 

Eriksson (M) – Bifall till Alliansens budgetförslag. 

Nasser Mosleh (MP) – Bifall till Miljöpartiets budgetförslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer de fyra budgetförslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas budgetförslag. 

 



Sida 3 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Reservation 

Ulrika Edman (V), Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Veronica Kerr 

(KD), Elmer Eriksson (M) och Nasser Mosleh (MP) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sina egna budgetförslag. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 

   
 

 

 

 

 

 



Debattregler för behandling av budgeten 2018-06-18 
 

  Överläggningarna om budgeten indelas i en inledande 
gruppledargenomgång och en efterföljande 
allmänpolitisk debatt. 
 
För gruppledargenomgången gäller följande 
talarordning: 
 

 OMGÅNG 1 
 

Talare  Maxtid (minuter) 
 
KS ordf. Hans Lindberg  (S)  20 
Anders Ågren    (M)  10 

 Ulrika Edman   (V)  10 
 Nasser Mosleh    (MP)  10 
 Peder Westerberg   (L)  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: 
Bilaga 1 investeringsbudget 2019 och plan 2020–2022 
Beslutad av: 
 

Dokumentdatum: 
2018-05-29 
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Bilaga Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Budget Plan Plan Plan
Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
Period 2019-

2022
12 KS 3. Kraft Förnyelse Kraftverk Kraftverksamhet 18 000 11 000 2 000 2 000 33 000
12 KS 3. Kraft Vidmakthållande Kraftverk Kraftverksamhet 2 000 2 500 2 000 2 000 8 500
12 KS 3. Kraft Förnyelse Dammar Kraftverksamhet 4 000 3 000 1 500 500 9 000
12 KS 3. Kraft Övriga invest. Stornorrfors Kraftverksamhet 1 000 500 500 500 2 500

3. Kraft Summa 25 000 17 000 6 000 5 000 53 000
12 KS 5. Övriga Investeringsreserv Nämnd- och styrelsev 5 000 5 000 5 000 15 000
12 KS 5. Övriga Digitalisering Administration 3 000 2 000 3 000 8 000
12 KS 5. Övriga Terminaler Hillskär Fysisk- o teknisk pl 88 700 -7 200 81 500
12 KS 5. Övriga Ram Administration 5 000 5 000

5. Övriga Summa 93 700 800 7 000 8 000 109 500
12 KS Summa 118 700 17 800 13 000 13 000 162 500
20 TN 1 Fastigheter Reinvesteringar, ERSDUNGEN SKOLA Fastigheter Ej startad 10 000 10 000
20 TN 1 Fastigheter Förvärv bostadsrätter Fastigheter Kontinuerlig 2 100 2 100 2 100 2 100 8 400
20 TN 1 Fastigheter Reinvesteringar, PÅGÅNDE OCH GENERELLA Fastigheter Kontinuerlig 65 000 100 000 110 000 110 000 385 000

20 TN 1 Fastigheter Lokalanpassning ej spec. Fastigheter Kontinuerlig 20 000 35 000 35 000 35 000 125 000
20 TN 1 Fastigheter Fastighetsinvesteringar (lönsamma) Fastigheter Kontinuerlig 10 000 16 000 16 000 16 000 58 000
20 TN 1 Fastigheter Förskolekök renov livsm lagst Fastigheter Kontinuerlig 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
20 TN 1 Fastigheter Reinvesteringar, Grönstenen 1 

Carlshöjdskolan
Fastigheter Pågående 10 000 10 000

20 TN 1 Fastigheter Reinvesteringar, NOLIA IDROTTSCENTRUM   Fastigheter Pågående 5 000 5 000

1 Fastigheter Summa 132 100 163 100 173 100 173 100 641 400
20 TN 2. Gator och vägar Gc-väg Nipväg-Klabbö Gator och vägar Ej startad 5 700 10 000 15 700
20 TN 2. Gator och vägar Baggböledammen Gator och vägar Ej startad 2 000 2 000
20 TN 2. Gator och vägar Instängsling snötippar mm reinvestering Gator och vägar Ej startad 850 850
20 TN 2. Gator och vägar Väg 503, projektering Gator och vägar Ej startad 1 000 4 000 4 000 4 000 13 000
20 TN 2. Gator och vägar Västra Esplanaden, ombyggnad Gator och vägar Ej startad 25 000 25 000
20 TN 2. Gator och vägar Medfinansiering Trafikverket Gator och vägar Ej startad 250 000 250 000
20 TN 2. Gator och vägar Säkra anläggningarnas standard Gator och vägar Kontinuerlig 15 000 19 000 19 000 19 000 72 000
20 TN 2. Gator och vägar GC-väg Maja Beskow skola Gator och vägar Pågående 1 500 1 500 3 000
20 TN 2. Gator och vägar Förnyelse kommmundels/ stadsdels- 

centrum
Gator och vägar Pågående 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

20 TN 2. Gator och vägar Rådhusespl etapp 2 Gator och vägar Pågående 9 000 9 000
20 TN 2. Gator och vägar GC-väg öster om Nydalasjön Gator och vägar Ej startad 1 000 3 000 4 000
20 TN 2. Gator och vägar Hållbara färdsätt Gator och vägar Kontinuerlig 4 000 5 551 5 551 5 551 20 653
20 TN 2. Gator och vägar Trafiksäkerhet och trygghet Gator och vägar Kontinuerlig 4 000 5 717 5 717 5 717 21 151
20 TN 2. Gator och vägar Säkra anläggningarnas standard Gator och vägar Kontinuerlig 58 617 53 586 53 586 53 586 219 375
20 TN 2. Gator och vägar Dragongatan, signalv-brogatan Gator och vägar Ej startad 6 000 7 500 13 500
20 TN 2. Gator och vägar E12/Godsbangården Gator och vägar Ej startad 15 530 15 530
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Bilaga Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Budget Plan Plan Plan
Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
Period 2019-

2022
20 TN 2. Gator och vägar Fordon 7 år Gator och vägar Kontinuerlig 3 000 5 572 5 572 5 572 19 716
20 TN 2. Gator och vägar Kungsg ÖK/Sjukhusbacken Gator och vägar Ej startad 19 985 14 000 33 985
20 TN 2. Gator och vägar Norra Renmarkstorget Gator och vägar Ej startad 17 255 17 255
20 TN 2. Gator och vägar Norrbotniabanan Gator och vägar Pågående 2 000 2 000 4 000
20 TN 2. Gator och vägar Södra Renmarkstorget Gator och vägar Ej startad 19 245 19 245
20 TN 2. Gator och vägar Utredningar inför investeringar Gator och vägar Kontinuerlig 1 552 1 552 1 552 1 552 6 206
20 TN 2. Gator och vägar Vasagatan del Skolga Gator och vägar Ej startad 5 700 14 200 19 900

2. Gator och vägar Summa 105 519 136 407 398 663 172 478 813 065
20 TN 2. Parker Mariedalsparken Parker Ej startad 4 000 4 000
20 TN 2. Parker Storsjöparken Parker Ej startad 6 000 6 000
20 TN 2. Parker Ålidhemsparken Parker Ej startad 4 000 4 000
20 TN 2. Parker Gatuträd Parker Kontinuerlig 654 654 654 654 2 616
20 TN 2. Parker Utredningar allmänt Parker Kontinuerlig 496 496 496 496 1 984
20 TN 2. Parker Strandprom södra sid Parker Pågående 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
20 TN 2. Parker Skog Parker Kontinuerlig 2 012 2 012 2 012 2 012 8 047
20 TN 2. Parker Parker Parker Kontinuerlig 6 000 7 622 7 622 7 622 28 865
20 TN 2. Parker Lekpark Parker Kontinuerlig 4 500 5 609 5 609 5 609 21 327
20 TN 2. Parker Mården Rosendal park Parker Pågående 5 075 5 075

2. Parker Summa 20 737 22 393 24 393 22 393 89 914
20 TN 4. IT Utrustning/uthyrning Administration 53 394 58 707 43 671 155 772
20 TN 4. IT IP-telefoni Administration 195 195 200 590
20 TN 4. IT Backuplösning Administration 0 400 1 000 1 400
20 TN 4. IT Utrustning servrar Administration 2 300 4 800 2 300 9 400
20 TN 4. IT Utrustning nät Administration 5 500 2 000 2 000 9 500
20 TN 4. IT Trådlösa Nät Administration 870 1 570 2 200 4 640
20 TN 4. IT Ram Administration 30 000 30 000

4. IT Summa 30 000 62 259 67 672 51 371 211 302
20 TN 5. Övriga Maskiner Städservice D1 Administration 1 800 1 800 1 800 5 400
20 TN 5. Övriga Översten utr/inv Administration 105 105 105 315
20 TN 5. Övriga Ryttmästaren utr/inv Administration 105 105 105 315
20 TN 5. Övriga Zamboka konf lokaler utr Administration 105 105 105 315
20 TN 5. Övriga Inv/utr - Måltidservice Administration 655 655 655 1 965
20 TN 5. Övriga Städutrustning Administration 150 150 150 450
20 TN 5. Övriga Inredning/utr/Service/Lvå 5år Administration 150 150 150 450
20 TN 5. Övriga Ram Administration 2 500 2 500

5. Övriga Summa 2 500 3 070 3 070 3 070 11 710
20 TN 6. Övrig utrustning Stengärdan fsk. tillagningskök Administration 100 100
20 TN 6. Övrig utrustning Bullmark skola/fsk. tillagningskök Administration 100 100
20 TN 6. Övrig utrustning Telskopet fsk tillagningskök Administration 100 100
20 TN 6. Övrig utrustning Ram Administration 2 000 2 000
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Bilaga Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Budget Plan Plan Plan
Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
Period 2019-

2022
6. Övrig utrustning Summa 2 000 300 0 0 2 300

20 TN Summa 292 855 387 528 666 897 422 411 1 769 691
21 BN 5. Övriga Utrustning Fysisk- o teknisk pl 500 1 000 1 000 1 000 3 500

5. Övriga Summa 500 1 000 1 000 1 000 3 500
21 BN Summa 500 1 000 1 000 1 000 3 500
23 MHN 5. Övriga Inventarier Miljö- och hälsoskyd 300 300 300 300 1 200

5. Övriga Summa 300 300 300 300 1 200
23 MHN Summa 300 300 300 300 1 200
25 RN 5. Övriga Fordon och utrustning Räddningstjänst 27 000 12 000 6 300 45 300
25 RN 5. Övriga Ram Räddningstjänst 20 000 20 000

5. Övriga Summa 20 000 27 000 12 000 6 300 65 300
25 RN Summa 20 000 27 000 12 000 6 300 65 300
31 ÄN 1 Fastigheter Bullmark skola F-3, Hemtjänstlokal Äldreomsorg Pågående 1 000 3 000 4 000
31 ÄN 1 Fastigheter hjälpmedel/sjukvårds.art./teknik lokal Äldreomsorg Ej startad 5 000 5 000
31 ÄN 1 Fastigheter Ö:a stadsdel kv Hoppet Äb Äldreomsorg Pågående 60 000 60 000
31 ÄN 1 Fastigheter Ram Äldreomsorg 10 000 10 000

1 Fastigheter Summa 71 000 8 000 0 0 79 000
31 ÄN 5. Övriga Nytt processtöd Äldreomsorg 1 000 1 000 1 000 3 000
31 ÄN 5. Övriga Hotellås vård- och omsorgsboende Äldreomsorg 1 000 1 000 1 000 3 000
31 ÄN 5. Övriga Trygghetslarm Äldreomsorg 1 500 1 500 1 500 4 500
31 ÄN 5. Övriga Välfärdsbredband Äldreomsorg 200 200 200 600
31 ÄN 5. Övriga Välfärdsteknik Äldreomsorg 3 000 4 000 5 000 12 000
31 ÄN 5. Övriga Utrustning för mobilitet och 

distansmöten
Äldreomsorg

1 000 1 200 1 400 3 600

31 ÄN 5. Övriga Nyproduktion inventarier Äldreomsorg 8 000 23 000 31 000
31 ÄN 5. Övriga Re-investering Inventarier Äldreomsorg 12 000 12 000 12 000 36 000
31 ÄN 5. Övriga Ram Äldreomsorg 16 000 16 000

5. Övriga Summa 16 000 27 700 43 900 22 100 109 700
31 ÄN Summa 87 000 35 700 43 900 22 100 188 700
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2019 Handikappomsorg Pågående 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2020, 2 st Handikappomsorg Ej startad 29 000 29 000
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2021 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2022, 4 st Handikappomsorg Ej startad 58 000 58 000
32 IFN 1 Fastigheter Anpassningar lokal Daglig verksamhet Handikappomsorg Delvis pågående 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
32 IFN 1 Fastigheter Bostäder hemlösa Handikappomsorg Ej startad 18 000 18 000
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2 2019, Lärkdrillen Handikappomsorg Pågående 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 1 2020 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500

Sida 3 av 7



Bilaga Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Budget Plan Plan Plan
Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
Period 2019-

2022
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2 2020 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 3 2020 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 1, 2021 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 2, 2021 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Gruppboende 3, 2021 Handikappomsorg Ej startad 14 500 14 500
32 IFN 1 Fastigheter Skyddat boende IFO Individ och familj Ej startad 11 000 11 000
32 IFN 1 Fastigheter Ram Individ och familj 20 000 20 000

1 Fastigheter Summa 59 000 93 500 86 000 68 000 306 500
32 IFN 5. Övriga Nytt processtöd Handikappomsorg 1 000 1 000 1 000 3 000
32 IFN 5. Övriga Välfärdsbredband Handikappomsorg 200 200 200 600
32 IFN 5. Övriga Välfärdsteknik Handikappomsorg 3 000 4 000 5 000 12 000
32 IFN 5. Övriga Utrustning för mobilitet och distansmöten Handikappomsorg 1 000 1 200 1 400 3 600

32 IFN 5. Övriga Nyproduktion inventarier Handikappomsorg 8 000 3 200 1 200 12 400
32 IFN 5. Övriga Re-investering Inventarier Handikappomsorg 8 750 1 750 1 750 12 250
32 IFN 5. Övriga Ram Individ och familj 8 000 8 000

5. Övriga Summa 8 000 21 950 11 350 10 550 51 850
32 IFN Summa 67 000 115 450 97 350 78 550 358 350
40 FN 1 Fastigheter Sävar 67:1 Allaktivitetshus Fritidsverksamhet Ej startad 3 000 25 100 28 100
40 FN 1 Fastigheter Idrottsplats östra stadsdelarna, etapp 1+2 Fritidsverksamhet Uppstart 40 000 15 000 55 000

40 FN 1 Fastigheter Gammlia idrottscentrum Fritidsverksamhet Ej startad 15 000 30 000 45 000
40 FN 1 Fastigheter Sävar simhall, gym Fritidsverksamhet Ej startad 4 000 4 000
40 FN 1 Fastigheter Umelagun Fritidsverksamhet Uppstart 4 000 4 000
40 FN 1 Fastigheter Umeå Arena (enl Ksau § 11/2018) Fritidsverksamhet Pågående 18 100 7 000 25 100
40 FN 1 Fastigheter Tegs C-skola idrottsh Fritidsverksamhet Uppstart 19 000 19 000 38 000
40 FN 1 Fastigheter Tegs C-skola fritidsg Fritidsverksamhet Uppstart 5 000 5 000
40 FN 1 Fastigheter Umeå Arena, ispist B-hall Fritidsverksamhet Ej startad 5 000 5 000
40 FN 1 Fastigheter Obbola skola, fritidsgård Fritidsverksamhet Ej startad 6 000 6 000
40 FN 1 Fastigheter Utveckling Nydalaområdet Fritidsverksamhet Ej startad 3 000 3 000 3 000 9 000
40 FN 1 Fastigheter Röbäck friluftsområde Fritidsverksamhet Ej startad 5 000 5 000
40 FN 1 Fastigheter Utveckling Bräntbergsområdet Fritidsverksamhet Ej startad 3 500 3 500 7 000
40 FN 1 Fastigheter Holmsund, idrottshall Fritidsverksamhet Ej startad 30 000 30 000
40 FN 1 Fastigheter Ram Fritidsverksamhet 3 000 3 000

1 Fastigheter Summa 44 100 102 500 59 500 63 100 269 200
40 FN 5. Övriga Konstsnöanläggning Fritidsverksamhet 20 350 20 350
40 FN 5. Övriga Åtg för rörligt friluftsliv Fritidsverksamhet 300 300 300 900
40 FN 5. Övriga Rullskidbana Nydala Fritidsverksamhet 3 000 3 000
40 FN 5. Övriga Utbyte av fordon Fritidsverksamhet 980 410 290 1 680
40 FN 5. Övriga Kompl inv bef anläggningar Fritidsverksamhet 9 750 9 650 10 500 29 900
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Bilaga Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Budget Plan Plan Plan
Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
Period 2019-

2022
40 FN 5. Övriga Utrustning/inventarier Fritidsverksamhet 895 795 895 2 585
40 FN 5. Övriga Utr/inv badanläggningar Fritidsverksamhet 700 700 700 2 100
40 FN 5. Övriga Utr/inv fritidsgårdar Fritidsverksamhet 700 200 200 1 100
40 FN 5. Övriga IT-utrustning/inv. Fritidsverksamhet 157 157 157 471
40 FN 5. Övriga Ram Fritidsverksamhet 6 000 6 000

5. Övriga Summa 6 000 36 832 12 212 13 042 68 086
40 FN Summa 50 100 139 332 71 712 76 142 337 286
45 KN 1 Fastigheter Stadsdel - Verket musikscen ny lokal Kulturverksamhet Ej startad 6 000 6 500 12 500
45 KN 1 Fastigheter Berghem - Maja Beskowsskolan Kulturverksamhet Ej startad 1 000 1 000

1 Fastigheter Summa 1 000 6 000 6 500 0 13 500
45 KN 5. Övriga Kv.historiskt museum utr. 10år Kulturverksamhet 250 250 250 750
45 KN 5. Övriga Digital reinvestering Väven Kulturverksamhet 1 500 1 500 1 500 4 500
45 KN 5. Övriga Inköp av konst Kulturverksamhet 1 500 1 500 1 500 4 500
45 KN 5. Övriga Utrustning,bibl. Kulturverksamhet 1 000 1 000 1 000 3 000
45 KN 5. Övriga Tekn.ration.bibl Kulturverksamhet 700 600 400 1 700
45 KN 5. Övriga Tegsbiblioteket, inredn Kulturverksamhet 1 300 1 300
45 KN 5. Övriga Väven, inredning utrustning Kulturverksamhet 1 000 1 000 1 000 3 000
45 KN 5. Övriga Ram Kulturverksamhet 2 000 2 000

5. Övriga Summa 2 000 7 250 5 850 5 650 20 750
45 KN Summa 3 000 13 250 12 350 5 650 34 250
50 FOG 1 Fastigheter Mården 11 Förskoleverksamhet Pågående 24 900 24 900
50 FOG 1 Fastigheter Pedagogen 6-8 avd Förskoleverksamhet Pågående 25 000 16 000 41 000
50 FOG 1 Fastigheter Hoppet 1, ny förskola Förskoleverksamhet Pågående 20 000 20 000
50 FOG 1 Fastigheter Karusellen ny fsk 4 avd Gunghästen Förskoleverksamhet Pågående 4 500 4 500
50 FOG 1 Fastigheter Vaktmästaren 16 Förskoleverksamhet Pågående 4 000 4 000
50 FOG 1 Fastigheter Haga förskola , Trollgrottan Förskoleverksamhet Pågående 25 700 25 700
50 FOG 1 Fastigheter Stengärdan 13 Förskoleverksamhet Pågående 10 000 37 000 47 000
50 FOG 1 Fastigheter Tavleliden, ny förskola, Teleskopet Förskoleverksamhet Pågående 10 000 16 000 26 000
50 FOG 1 Fastigheter Förskolan Smöret Vht anp Förskoleverksamhet Ej startad 500 4 500 5 000
50 FOG 1 Fastigheter Olofsdal, ny förskola Förskoleverksamhet Ej startad 25 500 21 500 47 000
50 FOG 1 Fastigheter Varglyan fsk 4-6 avd Förskoleverksamhet Ej startad 25 500 21 500 47 000
50 FOG 1 Fastigheter Förskola i exploateringsområde 6 avd Förskoleverksamhet Ej startad 1 000 15 000 32 000 48 000
50 FOG 1 Fastigheter Förskola utbyggnad för 15-barnsmålet Förskoleverksamhet Ej startad 100 000 46 000 58 000 204 000
50 FOG 1 Fastigheter förskolor exploateringsområden utifrån ny 

befolkningsprognos
Förskoleverksamhet Ej startad 7 000 72 000 79 000

50 FOG 1 Fastigheter Bullmark skola F-3,Förskola 2 avd nybyggnad Förskoleverksamhet Pågående 7 000 16 000 23 000
50 FOG 1 Fastigheter Hemmet 4, förskola Rymden 2 avd Förskoleverksamhet Pågående 10 000 10 000
50 FOG 1 Fastigheter Fsk Stråken 6 avd Förskoleverksamhet Pågående 5 000 14 000 29 000 48 000
50 FOG 1 Fastigheter Berghemsskolan, ersätta två paviljonger Utbildning F-9 Ej startad 1 000 20 000 29 000 50 000
50 FOG 1 Fastigheter Sofiehemsskolan Utbildning F-9 Ej startad 11 918 33 297 45 215

Sida 5 av 7



Bilaga Investeringsbudget 2019 och plan 2020-2022

Budget Plan Plan Plan
Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
Period 2019-

2022
50 FOG 1 Fastigheter Brännland 2:16 Utbildning F-9 Ej startad 1 000 11 000 18 183 30 183
50 FOG 1 Fastigheter Volymbehov Västra Utbildning F-9 Pågående 1 000 40 000 59 000 100 000
50 FOG 1 Fastigheter Volymbehov Norra Utbildning F-9 Pågående 10 000 4 000 14 000
50 FOG 1 Fastigheter Skolgården ej spec. Utbildning F-9 Kontinuerlig 2 000 3 700 3 700 3 700 13 100
50 FOG 1 Fastigheter Bullmark 4:51 bef skola åk 4-6 anpassning Utbildning F-9 Pågående 500 5 500 6 000

50 FOG 1 Fastigheter Siv 1, grundskola ombyggnad Utbildning F-9 Uppstart 17 000 17 000
50 FOG 1 Fastigheter Ersmark skola, volymökning Utbildning F-9 Ej startad 15 000 15 000
50 FOG 1 Fastigheter Tomtebo ny grundskola Utbildning F-9 Ej startad 2 000 154 000 78 000 234 000
50 FOG 1 Fastigheter Hjorten 24 (Skärgårdskolan) Utbildning F-9 Pågående 48 000 48 000
50 FOG 1 Fastigheter Östra skolan Utbildning F-9 Pågående 105 000 105 000
50 FOG 1 Fastigheter Sörfors skola Utbildning F-9 Pågående 10 000 12 885 22 885
50 FOG 1 Fastigheter Tegs c-skola omb bibliotek Utbildning F-9 Uppstart 10 000 10 000
50 FOG 1 Fastigheter Fjällemmeln 1, Tegs centralskola Utbildning F-9 Uppstart 26 000 24 765 50 765
50 FOG 1 Fastigheter Volymbehov Ho/Ob Utbildning F-9 Pågående 29 000 29 000
50 FOG 1 Fastigheter Volymbehov södra Utbildning F-9 Pågående 40 000 99 000 139 000
50 FOG 1 Fastigheter  Bullmark skola F-3, nybyggnad F-3 Utbildning F-9 Pågående 28 500 28 500
50 FOG 1 Fastigheter Volymbehov Östra Utbildning F-9 Pågående 150 000 150 000

1 Fastigheter Summa 369 600 661 268 460 680 320 200 1 811 748
50 FOG 5. Övriga Hörselutsustning Utbildning F-9 110 125 125 360
50 FOG 5. Övriga Stråkens fsk inv Förskoleverksamhet 750 750
50 FOG 5. Övriga Förskola i exp område inv Förskoleverksamhet 1 500 1 500
50 FOG 5. Övriga förskolor exp omården inv Förskoleverksamhet 2 250 2 250
50 FOG 5. Övriga förskola utbyggn 15 barnsmål inv Förskoleverksamhet 6 250 6 250
50 FOG 5. Övriga Förskola - inventarier Förskoleverksamhet 6 000 6 000 6 000 18 000
50 FOG 5. Övriga Förbättrade IT-åtgärder Skolgemensamt 1 500 1 500 1 500 4 500
50 FOG 5. Övriga Pedagogen, inv Förskoleverksamhet 1 000 1 000
50 FOG 5. Övriga Smöret fsk inv Förskoleverksamhet 1 250 1 250
50 FOG 5. Övriga Tavleliden fsk 4 avd, inv Förskoleverksamhet 1 500 1 500
50 FOG 5. Övriga Olofsdal fsk 4 avd inv Förskoleverksamhet 1 500 1 500
50 FOG 5. Övriga Varglyan fsk 5 avd inv Förskoleverksamhet 1 500 1 500
50 FOG 5. Övriga Inredn/Bullmark fsk 10 år Förskoleverksamhet 500 500
50 FOG 5. Övriga Inred/utr Bullmark skola 10 år Utbildning F-9 1 500 1 500
50 FOG 5. Övriga Grundskola - inventarier Utbildning F-9 6 000 6 000 10 000 22 000
50 FOG 5. Övriga Berghemsskolan inv Utbildning F-9 1 000 1 000
50 FOG 5. Övriga Sofiehemsskolan, inv Utbildning F-9 2 056 2 056
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Nämnd Grupp Projektnamn VrkAtxt Status

2019 2020 2021 2022
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2022
50 FOG 5. Övriga Brännlands skola, inv Utbildning F-9 1 224 1 224
50 FOG 5. Övriga Sörfors skola, inv Utbildning F-9 2 000 2 000
50 FOG 5. Övriga Sörfors fsk, inv Förskoleverksamhet 200 200
50 FOG 5. Övriga Tegs Centralskola, inv Utbildning F-9 7 254 7 254
50 FOG 5. Övriga Tomtebo ny skola - inv Utbildning F-9 15 000 15 000
50 FOG 5. Övriga Inventarier kopplat till behov västra Utbildning F-9 2 500 2 500
50 FOG 5. Övriga Inventarier kopplat till behov Ho/Ob Utbildning F-9 1 100 1 100
50 FOG 5. Övriga Inventarier kopplat till behov södra Utbildning F-9 3 500 3 500
50 FOG 5. Övriga Inventarier kopplat till behov Norra Utbildning F-9 700 700
50 FOG 5. Övriga Stengärdan 13, inv Förskoleverksamhet 1 500 1 500
50 FOG 5. Övriga Ram Utbildning F-9 15 000 15 000

5. Övriga Summa 15 000 36 420 37 099 28 875 117 394
50 FOG Summa 384 600 697 688 497 779 349 075 1 929 142
55 GVN 1 Fastigheter Champinjonen, tillbyggnad vuxenutbildning Ej startad 1 000 75 000 74 000 150 000
55 GVN 1 Fastigheter Restaurangprogrammet Maja Beskow Gymnasieutbildning Ej startad 5 000 25 000 30 000
55 GVN 1 Fastigheter Nytt: Östra skolan Gymnasieutbildning Pågående 240 000 240 000

1 Fastigheter Summa 241 000 80 000 99 000 0 420 000
55 GVN 5. Övriga Hörselutsustning Gymnasieutbildning 50 80 100 230
55 GVN 5. Övriga Champinjonen inv vuxenutbildning 2 000 2 000
55 GVN 5. Övriga Restaurangprogrammet inv Gymnasieutbildning 4 000 4 000
55 GVN 5. Övriga Dragonskolan - inventarier Gymnasieutbildning 300 300 300 900
55 GVN 5. Övriga Midgård - inventarier Gymnasieutbildning 150 150 150 450
55 GVN 5. Övriga Forslunda - inventarier Gymnasieutbildning 350 350 350 1 050
55 GVN 5. Övriga Gymnasium - inventarier Gymnasieutbildning 800 800 800 2 400
55 GVN 5. Övriga Dragonskolan - undervisning Gymnasieutbildning 1 600 1 600 1 600 4 800
55 GVN 5. Övriga Midgård - undervisning Gymnasieutbildning 700 700 700 2 100
55 GVN 5. Övriga Forslunda - läromedel Gymnasieutbildning 300 300 300 900
55 GVN 5. Övriga Ram Gymnasieutbildning 8 000 8 000

5. Övriga Summa 8 000 8 250 6 280 4 300 26 830
55 GVN Summa 249 000 88 250 105 280 4 300 446 830
Totalsumma 1 273 055 1 523 298 1 521 568 978 828 5 296 749

Fastighetsinvesteringar tillhör Tekniska nämnden
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

• att fastställa skattesatsen år 2019 till 22,85 

• att fastställa mål och uppdrag på fullmäktigenivå 

• att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2019 och plan 2020–

2022 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 2019 avsätta 2,87 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att 

justeras beroende på resultat i löneöversynen 

• att fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020–2022 

• att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra tidsmässiga 

förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade förutsättningar 
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Strategisk plan 

Inledning 

Den strategiska planen tar sikte på den kommande tolvårsperioden. Giltigheten ska prövas 

minst en gång per mandatperiod. Syftet med planen är att kommunen och gärna andra 

organisationer samarbetar med en gemensam strategi och med långsiktighet för att nå målet: 

Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med 

visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

 

Bakgrund 

Umeå är en ung kommun med en förhållandevis låg medelålder, andelen äldre förväntas dock 

öka framöver. Umeå har idag över 120 000 invånare och har fördubblat sin befolkning sedan 

universitetet invigdes 1965. Umeå har en välutbildad befolkning och en bred mångfald. Allt 

fler människor kommer från andra länder med andra kunskaper och erfarenheter. Idag talas 

mer än 120 olika språk i kommunen. Fler nationaliteter berikar och skapar öppenhet och nya 

influenser. Umeå är en öppen och kreativ kommun där människor tillåter sig och tillåts att 

vara annorlunda, och där medborgarna är engagerade och tror på sig själva och sin kommun. 

 

Umeå kan bara växa genom att medborgare, näringsliv och organisationer är delaktiga och 

förstår varför vi ska växa. Vi behöver också samarbeta med olika aktörer inom regionen så att 

fler upplever nyttan av att kommunen växer. Ska norra Sverige utvecklas måste det finnas 

växande kommuner som erbjuder attraktivitet, service, jobb och utbildningsmöjligheter. 

Många människor lockas till en jämlik kommun med tillgång till ett brett utbud av kultur och 

fritid, handel, nöjen och hög sysselsättning. 

 

Aktuell forskning visar att en kommun behöver minst 200 000 invånare för att få en attraktiv 

och mångfacetterad arbetsmarknad. Då måste det finnas fler arbetsgivare i många olika 

branscher som erbjuder goda möjligheter att hitta passande jobb för hela familjen. Det är 

viktigt för att människor ska vilja och kunna flytta och bosätta sig i Umeå. 

 

Metod 

Den strategiska planens intentioner ska inför varje budgetprocess konkretiseras i 

fullmäktigemål. Den långsiktiga planen ska vara ett stöd för nämnder och styrelsers mål. 

 

Fullmäktigemålen omfattar kortare tidsintervaller. Målen ska ha tydliga inriktningar med 

mätvärden, analyser, utvärderas efter målperioden och ska kunna ge direktiv till nämndernas 

verksamheter. De ska ses över och vid behov revideras vid varje budgetprocess. 

 

Kommunen har många olika verksamhetsområden. Därför måste kommunens mål vara 

tydliga och mätbara. En del av dessa har karaktären att de är svåra att mäta utfallet av. Det 

minskar inte målens betydelse. I utvärderingar används vetenskap och beprövad erfarenhet 
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för att genomföra åtgärder med aktiviteter som kan förverkliga målen. Det som då går att 

mätas är planerade åtgärder och om möjligt kvaliteten i dessa. 

 

Yttre förutsättningar 

Fram till 2028 finns flera yttre faktorer som påverkar Umeå kommuns förutsättningar för 

framtiden. Globalisering, klimatförändringar, migration, digitalisering och urbanisering är 

några av dessa. 

 

Globalisering 
Den pågående globaliseringen innebär att vi blir mer ömsesidigt beroende av varandra. I 

globaliseringens spår följer ett antal utmaningar, inte minst om hur en nationellt och lokalt 

förankrad politik ska kunna möta det globalt snabbrörliga kapitalet. För att den fria 

rörligheten ska ske på jämlika villkor måste politiken och demokratin samverka 

internationellt, nationellt, regionalt och lokalt och ta ett ökat ansvar och säkerställa 

grundläggande medborgerliga rättigheter. Globaliseringen och en stark urbanisering innebär 

att gränser förändras och kartan ritas om. Globaliseringen medför att migrationen, både den 

självvalda och den påtvingade, förändras. Många välutbildade och medelinkomsttagare flyttar 

frivilligt, för andra är flytten ofta förenad med tvång, kontroll och fattigdom. 

 

Globaliseringen innebär också att kommunikationer och handel med varor och tjänster ökar 

såväl i syd och nordlig som öst och västlig riktning och får allt större betydelse. Den tekniska 

och digitala utvecklingen, högre utbildning och vetenskapliga framsteg blir allt mer gränslösa 

och ökar behovet av samarbete över nationsgränser. Umeå är en del av den utvecklingen. 

Umeå kommun har ett växande globalt näringsliv, ett internationellt präglat universitet och 

en bred mångfald bland våra medborgare. Därigenom har Umeå alla möjligheter att vara en 

stark aktör på en global arena. Den ökade migrationen ställer också ökade krav på att vi kan ta 

emot människor och ge dem goda förutsättningar att kunna integreras och så snabbt som 

möjligt kunna bidra till vår gemensamma utveckling och välfärd. 

 

Klimatförändringar 

Klimatförändringarnas konsekvenser för Umeå kommun och vår region är svåra att förutspå. 

Det måste därför finnas en beredskap för många olika scenarier. Följderna beror dels på de 

direkta klimateffekterna i vårt närområde men också på hur omvärlden påverkas, exempelvis 

genom migration. Oavsett scenario måste det finnas förberedelser för att anpassa regelverk 

och befintlig fysisk miljö till nya förutsättningar och arbeta målmedvetet i budgetprocessen 

för att begränsa fortsatt klimatpåverkan och skapa en fossilfri kommun. Ett framgångsrikt 

klimatarbete utgör en utvecklingspotential för samhället och ett motsatsförhållande mellan 

hållbarhet och en positiv samhällsutveckling föreligger inte. 
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Digitalisering 

Digitaliseringen av samhället fortgår ständigt och i allt snabbare takt. Obegränsad information 

och kunskap är idag bara ett knapptryck bort. Det kommer att påverka kommunen och på sikt 

kommer dessa förändringar vara genomgripande vad gäller vilka jobb som tillkommer och 

försvinner, vilka branscher som kommer att vara växande och när det gäller kommunens 

framtida personalbehov. Digitaliseringen öppnar upp och skapar nya förutsättningar för en 

närhet mellan platser och verksamheter som inte grundar sig på geografi. 

 

Urbanisering 

I spåren av en alltmer ökad urbanisering är det viktigt att skapa samförstånd och samverkan 

mellan stad och omland. Umeå måste därför ha en ömsesidig relation och nära samarbete 

med andra kommuner och verka för en utveckling av en storregion i norr. Den ökade 

urbaniseringen ställer krav på politisk långsiktighet, samverkan och god planering. Umeå har 

med sin snabba expansion lyckats kombinera många av storstadens fördelar och samtidigt 

kunnat bevara känslan av den mindre stadens närhet och trygghet. Det är viktigt att denna 

lyckosamma kombination bevaras när Umeå fortsätter att växa. 

 

Strategisk plan för Umeå kommun 2016−2028 
Mål 

Hela Umeå kommuns utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, kulturell och 

ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. 

 

Strategiska områden 

Fram till 2028 finns flera yttre faktorer som påverkar Umeå kommuns förutsättningar för 

framtiden. Globalisering, klimatförändringar, migration, digitalisering och urbanisering är 

några av dessa. Detta i sin tur ställer krav på Umeå kommun inom en rad olika strategiska 

områden. 

 

1. Goda livsvillkor 

Växande samhällen har stor utvecklingspotential, men tyvärr följer ibland social oro, utsatthet 

och otrygghet med. Därför är det viktigt att främja alla utvecklingsmöjligheter som finns för 

att motverka ökade skillnader mellan medborgarna genom att bygga kommunen och 

verksamheterna så jämlikt och jämställt som möjligt. 

 

Umeå ska aktivt arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för alla. Barnfattigdomen ska minska 

och medborgarna ska ha en fortsatt god folkhälsa. 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. 
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Det jämlika samhället är en förutsättning för alla människors fria utveckling och kan aldrig 

acceptera att någon lämnas utanför. Alla gynnas av en ökad jämlikhet; såväl samhället som 

helhet som individen. En mer jämlik och jämställd kommun är en friskare, tryggare 

attraktivare kommun och som återspeglas i kommunens budgetprocess. 

 

2. Livslångt lärande 

Alla barn ska ges förutsättningar att växa och nå sin fulla potential. Genom grundläggande 

demokratiska värden, färdigheter, bildning och kunskaper skapas möjligheter för det livslånga 

lärandet. 

 

Umeå är ett utvecklat kunskapssamhälle och har en välutbildad befolkning. Arbetslivet och 

samhället blir mer informationsrikt och kunskapsintensivt. Förändringstakten och 

komplexiteten ökar. Det ställer ökade krav på människors förmåga att förstå både delar och 

helheter, vilket kräver både kunskap och bildning.  

 

I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle, där människors alla kunskaper och utvecklings-

möjligheter måste ges större utrymme är tillgången till och sambanden mellan kultur, 

bildning, demokrati och ett livslångt lärande oumbärliga för varandra. När samhälls-

utvecklingen går allt snabbare kommer människors tillgång till bildning och ett livslångt, djupt 

och vidsträckt lärande bli en avgörande förutsättning för Umeås utveckling och tillväxt. 

 

3. 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. 

 

Innovativa samarbeten mellan kommun, landsting och andra organisationer och företag 

möjliggör en förbättrad kvalitet i morgondagens samhällsservice. En ökad samverkan mellan 

kommunen, regionens näringsliv och akademin på alla nivåer är avgörande för en framtida 

produkt- och tjänsteutveckling i hela norra regionen och en växande arbetsmarknadsregion 

på båda sidor om Kvarken. Det är viktigt med en nära samverkan mellan universiteten och 

kommunen i den ökade globala konkurrensen. Umeå ska vara en föregångare inom området 

cirkulär ekonomi. 

 

Umeå ska vara pådrivande inom kreativitet och innovation för att skapa goda villkor och 

utvecklingsmöjligheter för konkurrenskraftiga företag och kompetent personal. Det kräver en 

ständig framåtblickande analys av kompetensbehovet, fokus på det livslånga lärandet och 

samverkan mellan olika parter. Kommunens egna verksamheter ska präglas av process-

orienterat arbetssätt där medarbetare har inflytande över arbetet, och där ständiga 

förbättringar, professionalism, och de anställdas utvecklingsmöjligheter ska vara självklara i 
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det vardagliga arbetet. En god kompetensförsörjning är nödvändig för så väl kommunen som 

ett växande näringsliv. 

 

4. Välutvecklad ideell sektor 

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 gör Umeå till en bra kommun att bo och leva i. Den ideella sektorn bidrar 

till att människor kommer samman och träffas i nya konstellationer. 

 

Samverkan mellan olika aktörer är därför av central vikt för att stärka det civila samhället, 

oavsett om det avser kultur och fritid, föreningar och frivilligorganisationer, den offentliga 

sektorn eller näringslivet. Umeå kommun ska i sina verksamheter aktivt söka samverkan med 

civilsamhället. 

 

5. En god samhällsplanering 

Ett samhälle som klarar av dagens och morgondagens utmaningar är beroende av en genom-

tänkt, hållbar och framsynt fysisk planering. Umeå kommun ska möta både dagens och 

framtidens behov av bostäder, en välutvecklad infrastruktur och goda kommunikationer med 

starkt fokus på barnperspektiv och tillgänglighetsperspektiv. 

 

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 Umeå och regionens utveckling. 
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Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2019–2022 

Långsiktiga mål: Ett långsiktigt mål är en bred formulering som pekar ut en riktning för Umeå 

kommuns egna verksamheter eller kommunens utveckling i övrigt på lång sikt.  

 

Mål: Ett mål är en skrivning som indikerar ett önskat läge på medellång sikt. I vissa fall är de 

möjliga att formulera mätbart, medan de i andra sammanhang är mer av kvalitativ art. 

 

Uppdrag: Ett uppdrag är av mer kortsiktig karaktär, på ett eller flera år. När uppdraget anses 

uppfyllt skall det plockas bort. 

 

Resultatmått/indikatorer: Ett resultatmått/en indikator används för att mäta mot mål eller 

uppdrag. Vissa mål, kan vara av den karaktären att kvantitativa analyser är svårgenomförbara, 

och då behövs kvalitativa resultatmått/indikatorer. 

 

Huvudansvar: Kommunstyrelsen har huvudansvaret för samordningen mellan nämnder och 

verksamheter. Ett utpekat huvudansvar innebär att dessa nämnder och verksamheter 

tillsammans med kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ett mål eller uppdrag, men att 

det för att uppfylla ett mål eller uppdrag kan behövas stöd från fler verksamheter.  
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Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2019–2022 

1. Långsiktiga mål 

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

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

1.1.3   För att klara kompetensförsörjningen skall de möjligheter som den digitala 
transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns 
verksamhetsutveckling. Huvudansvar: Alla 

1.2   Mål och uppdrag 

1.2.1   Goda livsvillkor 

M1:  Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020. Huvudansvar: KS, FN, TN 

M2:  Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020. Huvudansvar: KS, IFN, GVN 

U1:  Att fortsätta arbetet inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå. 
Huvudansvar: KS 

U2:   Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att halvera 
barnfattigdomen till år 2020. Huvudansvar: KS, IFN, GVN 

U3:   Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Huvudansvar: KS, 
IFN 

U4:   Att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn och 
ungdomsvården. Huvudansvar: KS, IFN 

U5:  Att fortsätta med trygghetsuppdraget inom ramen för UmeBrå.   

 Huvudansvar: KS 
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1.2.2  Livslångt lärande 

M:  Vi skall ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i utbildningen för att uppnå 
jämlika uppväxtvillkor. Huvudansvar: FGN, GVN 

U: Fortsätta arbetet för att uppnå målet om 15 barn i genomsnitt per barngrupp i 
förskolan samt att vägledning och stöd i arbetet ska utgå från Skolverkets 
allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. Huvudansvar: FGN  

1.2.3   Växande näringsliv och kompetensutveckling 

M:  Vi ska skapa förutsättningar för fler företag, fler branscher och fler arbetstillfällen i 
Umeå. Huvudansvar: KSNP 

U1: Att öppna upp arbetsplatserna för studenter och personer som står längre från 
arbetsmarknaden genom praktik och arbetsträning. Huvudansvar: KS 
 

U2: Att ta fram en modell för en sammanhållen integrationskedja med en väg in för 
kompetensöversyn, utbildning och praktik. Huvudansvar: KS, GVN 
 

U3: Att fortsätta arbetet med en strategi för ökad självförsörjning av livsmedel i 
samverkan med andra aktörer. Huvudansvar: KS 
 

U4: Att fortsätta arbetet med ett regionalt kunskapscentra för gröna näringar och 
livsmedelsproduktion. Huvudansvar: KS 

 

1.2.4  Välutvecklad ideell sektor 

 

M1: För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den 
sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn. Huvudansvar: KS, KN, FN 
 

M2:  Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och 
kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn. Huvudansvar: KS, FN, JUSK  

 

U1:              Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialogen med Umeå Folkets Hus be dem 
utreda möjligheterna till att erbjuda fler kultur- och musikscener i Umeå. 
Huvudansvar: KS 
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1.2.5   En god samhällsplanering 

M1:  Vi ska öka bostadsbyggandet till 2000 enheter per år. Huvudansvar: KS, 
 BN 

M2:  Vi ska i högre utsträckning än idag samordna lokalförsörjningen i   
 kommunen. Huvudansvar: TN  

M3:   Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland 
annat genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social 
hållbarhet. Huvudansvar: KS, BN, JUSK   

U1:  Att utöka mängden byggklar mark. Huvudansvar: KS 

U2:  Att utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och 
prioritering. Huvudansvar: KS, TN 

U3:   Att revidera lokalförsörjningsdirektivet och utveckla lokalförsörjningsprocessen i 
syfte att minska såväl investerings- som driftskostnader samt optimera 
användningen av kommunens lokaler. Huvudansvar: TN 

U4:  Att ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska 
investerings- som driftskostnader. Huvudansvar: TN 

U5:   Att effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktisk inflyttning med 
fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor. Huvudansvar: TN 

U7:  Att AB Bostaden är kommunen behjälplig med verksamhetslokaler, boenden med 
särskild service och vård- och omsorgsboenden integrerat i sina fastigheter. 
Huvudansvar: KS, ÄN, TN, AB Bostaden 

U8:   Att arbeta fram en strategisk friluftsplan. Huvudansvar: FN 

U10:   Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bl a utveckla nätet av 
laddinfrastruktur. Huvudansvar: KS 

U11:   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. Huvudansvar: KS  

U12:  Tillsätta en beredningsgrupp för att samordna kommunens arbete med 
digitalisering. I gruppen ska expertis och/eller referenspersoner från de olika 
verksamhetsområdena ingå. Huvudansvar: KS 
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2.  Personalpolitik 

2.1   Övergripande visioner 

2.1.1   Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Huvudansvar: Alla 

2.1.2   Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 
Huvudansvar: Alla 

2.1.3   Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. Huvudansvar: Alla 

2.1.4   Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm. Huvudansvar: Alla 

2.2   Mål och uppdrag 

M1:   Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid. Huvudansvar: KS 

M2:  Riktvärdet för antalet medarbetare per chef skall vara 30. Huvudansvar: KS 

U1:   Att ta fram en handlingsplan för att få fler deltidssjukskrivna att återgå till full 
sysselsättning. Huvudansvar: PU 

U2: Att särskilt uppmärksamma det hälsofrämjande arbetet genom att sprida  
 goda exempel. Huvudansvar: PU 

 
U3: Att genomföra en genomlysning av arbetsvillkoren, arbetsverktyg och 
 förmåner inom alla verksamheter. Huvudansvar: PU 

U4: Se över och utöka de fackliga organisationernas förtroendemannatid för att 
arbeta med arbetsmiljöfrågor. Huvudansvar: PU 

U5: Utvärdera heltidsinförandet inför fortsatt genomförande i Umeå kommun och 
jämföra det med liknande heltidsinföranden i andra kommuner. Huvudansvar: PU 

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

M1:  Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska 
uppgå till lägst 1 procent. Huvudansvar: KS 

M2:  Kommunens budget ska jämställdhetsanalyseras. Huvudansvar: KS, JUSK 

M3: Att tillvarata de samordningsnyttor som den gemensamma förvaltningen  
 innebar, genom att det centrala förvaltningsledet inte växer snabbare än  
 de brukarnära verksamheterna. Huvudansvar: KS 
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U1:   Att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla budgetens 
delar med målet om att hela kommunens budget har en jämställdhetsanalys 2019. 
Huvudansvar: KS, JUSK 

U2: Att omvärldsbevaka andra kommuners styr- och budgetprocesser i syfte att 
vidareutveckla vår egen. Huvudansvar: KS 

U3: Kostnader som uppstår i samband med heltidsinförandet ska för berörda nämnder 
särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. Huvudansvar: KS 

U4:  Viten som kommunen åläggs på grund av förseningar i uppstart av boenden ska 
särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. Huvudansvar: KS, IFN 

U5: Investeringar i välfärdsteknik som på sikt medför effektiviseringar ska genomföras 
och särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. Huvudansvar: KS 

 

4  Övriga uppdrag 

U1:  Att uppdra till kommunfullmäktige att tillsätta en jubileumskommitté för att på ett 
bra sätt möta vårt 400-årsfirande 2022. Huvudansvar: KF 

U2:  Om bostad enligt särskild service enligt LSS kan uppföras tidigare än planerat, ska 
frågan kunna lyftas till KSAU för prövning av eventuellt igångsättande. 
Huvudansvar: KS, IFN, TN 
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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. 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 

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



 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar, Umeå kommun 15 (20) 

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 2019 och plan 2020–2022 för nämnderna 

Budget för 2019 och plan för 2020–2022 utgår från av kommunfullmäktige fastställd budget 

för 2018 samt beslutade ramjusteringar. Differentierat index har använts vid uppräkning av 

nämndernas lönekostnader till 2019 års beräknade lönenivå. I genomsnitt beräknas 

lönekostnaderna öka med 2,87 %. Övriga driftkostnader och intäkter har räknats upp med 1 

%. Nämndernas ramar har utöver indexuppräkning justerats bl a med anledning av den 

demografiska utvecklingen.  

 Budgetramarna är nettokostnadsramar för styrelse och nämnder. Ramarna har fastställts 

utifrån nuvarande organisation. Eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av 

verksamheter till nytt ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av 

budgetramarna. 



 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar, Umeå kommun 17 (20) 

Tabell 1. Budget 2019 och plan 2020–2022 

Styrelse/Nämnd Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Överförmyndarnämnden −10,2 −11,9 −15,4 −16,5 −17,6 

Kommunstyrelsen −952,9 −959,5 −1 077,6 −1 150,7 −1 201,3 

Specifikation:      

Kraftverksamhet 60,0 102,0 60,0 60,0 60,0 

Kollektivtrafik −112,5 −122,5 −130,5 −130,5 −135,5 

Umeå folkets hus −21,7 −26,4 −26,7 −26,9 −27,1 

Västerbottens museum −15,2 −15,7 −16,1 −16,6 −17,0 

Norrlandsoperan −26,9 −28,7 −29,4 −30,2 −31,0 

Inkubator −1,5 −1,5 −1,5 −1,5 −1,5 

Umevatoriet  −5,7 −5,7 −5,7 −5,7 

Bildmuseet  −4,0 −4,0 −4,0 −4,0 

Bostadsförsörjning −12,9 −12,9 −14,3 −15,7 −17,1 

Stimulans trygghetsboende  −2,0 −2,0 −2,0 −2,0 

Umeå växer tryggt och säkert  −1,6 −1,6   

EU-val  −4,1    

Anslag för oförutsedda behov:      

- Utvecklingsanslag −23,8 −23,8 −23,8 −23,8 −23,8 

- Centrala lönemedel   −3,5 −3,5 −3,5 −3,5 

- Övrigt −20,4 −20,4 −20,4 −20,4 −20,4 

Kommungemensamma kostnader −555,6 −599,5 −649,2 −709,4 −745,9 

Administration och politisk 
verksamhet övrigt 

−222,3 −189,3 −208,9 −220,6 −226,7 

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

Tekniska nämnden −1 111,2 −1 166,9 −1 243,8 −1 288,7 −1 330,5 

Byggnadsnämnden −38,4 −40,0 −43,5 −45,3 −47,2 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden −12,7 −13,4 −14,3 −14,9 −15,6 

Umeåregionens räddningsnämnd −56,4 −58,4 −62,3 −65,2 −68,2 

Äldrenämnden −964,4 −1 048,1 −1 098,6 −1 203,2 −1 248,2 

Individ- och familjenämnden −1 198,2 −1 280,4 −1 396,6 −1 488,7 −1 583,3 

Fritidsnämnden −127,7 −130,4 −137,1 −141,8 −146,6 

Kulturnämnden −115,4 −117,7 −125,1 −129,3 −136,6 

För- och grundskolenämnden  −1 817,4 −1 911,8 −1 993,1 −2 080,9 −2 167,9 
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Styrelse/Nämnd Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

−448,7 −468,7 −503,2 −530,8 −560,4 

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 ramar styrelse/nämnd −6 857,0 −7 210,7 −7 714,5 −8 159,8 −8 526,9 

Varav finansiella kostnader −12,2 −15,6 −18,2 −25,5 −26,6 

Summa verksamhetens nettokostnader 
(exklusive finansiella kostnader) 

−6 844,8 −7 195,1 −7 696,3 −8 134,3 −8 500,3 

 

Resultaträkning 2018–2022 

Tabell 2. Resultaträkning 

 Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Verksamhetens intäkter 1 568,5 1 543,6 1 557,1 1 570,8 1 584,5 

Verksamhetens kostnader −7 984,3 −8 279,4 −8 757,2 −9 174,7 −9 518,3 

Avskrivningar −429,0 −459,3 −496,2 −530,3 −566,6 

Verksamhetens nettokostnader −6 844,8 −7 195,1 −7 696,3 −8 134,3 −8 500,3 

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 6 946,1 7 307,5 7 607,0 7 864,5 8 140,3 

Finansnetto −32,0 −39,3 −55,0 −79,9 −93,3 

Effektiviseringskrav  0,0 220,3 428,3 534,7 

Resultat 69,3 73,1 76,1 78,6 81,4 
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Finansieringsbudget och nyckeltal 2018–2022 

Tabell 3. Finansieringsbudget 

 Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Tillförda medel:      

Resultat 69,3 73,1 76,1 78,6 81,4 

Avskrivningar 429,0 459,3 496,2 530,3 566,6 

Pensionsavsättning 21,1 27,5 38,5 55,7 51,3 

Summa tillförda medel 519,4 559,8 610,8 664,6 699,3 

Använda medel:      

Nettoinvesteringar −1 055,7 −1 273,1 −1 523,3 −1 521,6 −978,8 

Summa använda medel −1 055,7 −1 273,1 −1 523,3 −1 521,6 −978,8 

Förändring av rörelsekapital −536,3 −713,2 −912,5 −856,9 −279,5 

 

Tabell 4. Nyckeltal 

 Budget (%) Plan (%) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag 
(exklusive avskrivningar) 

92,4 92,2 94,7 96,7 97,5 

Soliditet 28,2 27,2 26,0 24,9 24,8 
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Investeringsbudget 2018–2019 och plan 2020–2022 

Tabell 5. Investeringsbudget och plan 

Nämnd Budget (mnkr) Plan (mnkr) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Kommunstyrelsen −74,1 −118,7 −17,8 −13,0 −13,0 

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

Tekniska nämnden −957,2 −1 078,6 −1 338,8 −1 378,6 −873,7 

Byggnadsnämnden 0,0 −0,5 −1,0 −1,0 −1,0 

Miljö− och hälsoskyddsnämnden 0,0 −0,3 −0,3 −0,3 −0,3 

Umeåregionens räddningsnämnd −12,2 −20,0 −27,0 −12,0 −6,3 

Äldrenämnden −16,4 −16,0 −27,7 −43,9 −22,1 

Individ− och familjenämnden −4,3 −8,0 −22,0 −11,4 −10,6 

Fritidsnämnden −7,7 −6,0 −36,8 −12,2 −13,0 

Kulturnämnden −6,0 −2,0 −7,3 −5,9 −5,7 

För− och grundskolenämnden −2,2 −15,0 −36,4 −37,1 −28,9 

Gymnasie− och 
vuxenutbildningsnämnden 

0,0 −8,0 −8,3 −6,3 −4,3 

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 −1 055,7 −1 273,1 −1 523,3 −1 521,6 −978,8 

 



Välfärden först 
 -  Ett Umeå för alla, inte bara de rika! 

 

 

 

 

Vänsterpartiets budgetförslag 2019 
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BUDGETYRKANDEN V 2019 

att fastställa skattesatsen år 2018 till 23,05 kr 

att fastställa mål och uppdrag i enlighet med Vänsterpartiets förslag 

att fastställa Vänsterpartiets förslag till nettokostnadsbudget 2019 för respektive styrelse och 

nämnd. 

att nämnderna (ÄN, IFN, FGN, GVN) fullt ut kompenseras för verkliga lönekostnader och 

volymökningar  

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 fastställa investeringsbudget för år 2019 och investeringsplan för 2020-2022 med följande 

justeringar år 2019: 

Justering:  

- Idrottshall* på Tomtebo tidigareläggs till år 2019 istället för 2020 Fritidsnämndens 

investeringsbudget, + 10 mkr 

- Skola på Tomtebo(*kombinerad skola/idrottshall enligt ovan) tidigareläggs i För- och 

grundskolenämndens investeringsbudget till år 2019 + 13 mkr 

- Byggande och reinvestering förskolor tidigareläggs till För- och grundskolenämndens 

investeringsbudget, +30 mkr 

- Verket tidigareläggs till år 2019, +6 mkr 

- Maskiner städservice tidigareläggs till år 2019, + 1,8 mkr 

- Välfärdsteknik ÄN/IFN tidigareläggs till år 2019, +6,4 mkr 

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

Ta bort:  

- Rådhusesplanaden, - 9 mkr 

- Minskad investeringsram KS, - 5 kr mkr 

- Minskad ram Tekniska nämnden, -25 mkr 

Ändrat uppdrag:  

- Bullmark skola byggs som F-6-skola istället för F-3-skola. 
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Välfärden först - Ett Umeå för alla, inte bara de rika 
I Vänsterpartiets alternativa budget finansierar vi välfärden först. Vi vill även göra 

välfärdssatsningar för att bygga staden barnvänligare och jämlikare. Umeå ska vara den 

välkomnande staden – oavsett vem du är och var du kommer ifrån så är du välkommen att 

bygga framtiden med oss. 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. 

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 har på 

nationell nivå 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 finansiera välfärden för att 

undvika de nedskärningar som S-budgeten innebär. Våra huvudsatsningar är på arbetsvillkoren 

inom äldreomsorg och förskolan samt en rejäl satsning för att minska barngrupperna inom 

förskolan.  

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. 
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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 

en stor potential att vara i framkant i dessa frågor, om vi tar tillvara och satsar på de kompetenser 

vi har inom Centrum mot våld och Kvinnojouren. Därför vill vi i vår budget satsa på dessa 

verksamheter för att bredda och vässa det ovärderliga arbetet. I år vill vi särskilt lyfta in den 

särskilda satsningen som vi gör på Kompetencentrum för genus och jämställdhet med fokus på 

hela utbildningsområdet. 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 S-budgetförslag 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. Med 

Vänsterpartiets budget så prioriteras välfärden och personalen först.  



4 
 

140 VÄLFÄRDSMILJONER TILL BARN OCH ÄLDRE 

Löneökningar och volymökningar för Individ- och Familjenämnden, Äldrenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finansieras fullt ut i vårt budgetförslag. Därutöver 

lägger vi 44 miljoner på bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen, 10 miljoner för bättre 

arbetsvillkor inom funktionshinderomsorgen samt 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 2019. 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 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. 

En mångfacetterad reform som ger stora samhällsvinster ur ett barn,- hälso-, feministiskt och 

fördelningsperspektiv.  Vi vill börja med att genomföra ett försök med 6 timmars arbetsdag 

inom delar av Umeå kommuns hemtjänst. 

Rätt till heltid med schyssta arbetsvillkor, 30 mkr 

Vi delar Socialdemokraternas syn gällande behovet av rätt till heltid, men i jämförelse med S 

så väljer vi också att finansiera detta. Införandet av heltidsreformen utan resurstillskott har 

inneburit stora negativa konsekvenser för befintlig personal, vilket Vänsterpartiet hela tiden 

befarat. För att undvika sämre arbetsvillkor i form av delade turer och färre arbetskamrater, 

måste äldreomsorgen tillföras mer resurser.  
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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 sitt 

arbete med projektet Hälsa-Lärande-Trygghet (HLT) som kom till som en social investering 

under V:s majoritetsstyre och sedan permanentades HLT bör förstärkas och byggas vidare på, 

inte avlövas. Därför lägger vi 5 miljoner för att stärka och utveckla denna förebyggande 

samverkan. 

 
Förbättrade arbetsvillkor För- och grundskolenämnden, 15 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 någonstans där sjuktalen 

är som störst. 

 
Kompetenscentrum för genus och jämställdhet på utbildningsområdet, 0,6 mkr 
 
I årets budget vill vi särskilt lyfta fram Kompetenscentrum för genus och jämställdhet. Syftet 

är att arbeta långsiktigt med senaste forskningen och bidra till kompetensutveckling inom alla 

utbildningsområden. 

 
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 2019 
 

Övergripande mål: 

• 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 en plan 

för att avskaffa barnfattigdom i kommunen. 

• 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 stadsplanering 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. 

 

Övergripande principer för stadsledningskontorets verksamhet: 

• Riktade statliga medel 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 vara jämställd budgetering (gender budgeting). 

• Centralt viktiga funktioner så som kommunalt barnombud, folkhälsostrateg, 

tillgänglighetsstrateg och jämnställdhetsstrateg ingår i stadsdirektörens ledningsgrupp. 

  
Kommunstyrelsens uppdrag 

1. Att ett kommunalt barnombud inrättas.  

 

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

budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd 

budgetering).  

 

3. Att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en övergripande HBTQ-policy som 

sedan ska vara vägledande för nämnder/styrelser arbete med mål, uppdrag och 

resultatmått. 

 

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

finns avsatt mark för framtida behov av offentlig verksamhet. 

 

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

styrelsers verksamhet. 

 

7. Att utvärdera och redovisa kommunens anlitande av bemanningsföretag. 

 

8. Att det genomförs en analys av kommunens kostnader av externt förhyrda lokaler som 

jämförs kostnader för eget ägda lokaler. 

 

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

utifrån medborgarnytta och långsiktig kommunnytta. 

 

10. 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. 

 

11. Att utreda införandet av kollektivkontrakt inom Bostaden. 

 

12. Att utreda möjligheterna att skapa ett kommunalt byggföretag för att öka byggandet av 

bostäder (och minska bostadsbristen).  

 

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

bostadsföretagen i Umeåregionen, där möjligheten för privata hyresvärdar att ansluta 

sig finnas med.  

 

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

Holmsund.  

 

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

 

16.  Att verka för att hela kommunen ställer om till klimatsmart kost och ökar mängden 

frukt och grönt i maten. 

 

17.  Att stadsdirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för ett kommunalt barnombud 

med syfte att ett barnperspektiv ska ha en central roll i kommunens planering.  

 

18. Att inrätta ett Tillgänglighetsråd kopplat som tillgänglighetsstrategen kopplas till. 

 

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

skola – funktionshinder – äldreomsorg. 

 

20. Att uppdra till AB Bostaden att planera för byggande av kollektivhus. 
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21. 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, att 

bolagen är en viktig resurs för kommunens skolor och ska bidra med 

arbetsrehabilitering och praktikplatser. 

 

22. 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.  

 

23. Att ge stadsdirektören i uppdrag att i samråd med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden peka 

ut ett valfritt investeringsprojekt där klimatkalkyl används och därefter utvärderas. 

 
Mark och Exploatering (MEX)  

 

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

bostadsbyggande.    

 

25. Att genomföra ett projekt med markfördelning för flerbostadshus, där kommande 

hyresnivåer väger tungt för vilket företag som får bebygga marken. 

 

26. 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. 

 

NÄMNDSSPECIFIKA UPPDRAG  

För- och grundskolenämnden 

 

27. 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 finansiering. 

 

28. Att utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid samt möjligheter till 

införande av obekväm arbetstid på befintliga förskolor med strategisk placering 

 

29. Att fasa ut användandet av bemanningsföretag till förmån för egna vikariepooler 
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Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 

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

att öka elevernas kunskap om rättigheterna i arbetslivet.  

 

31. 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. 

 

32. 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!  

 

33. Att språkintroduktion prioriteras och är likvärdigt representerade på 

gymnasieskolorna. 

 

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

hedersrelaterade problem mm. 

 

Individ- och Familjenämnden 

35. Att Centrum mot våld (i avtalet med VLL) har ett brett uppdrag som innefattar alla 

former av sexuellt våld och våld i nära relationer; könsköp/sex mot ersättning, 

våldtäkter och sexuella övergrepp, våld i nära relationer (brett uppdrag med ett 

anhörigperspektiv/signifikanta andra), hedersrelaterat våld/extrem kontroll och 

HBTQ-personers utsatthet samt att CMV utvecklas och planeras för att vara en 

spetskompetens för hela länet/framtida storregion 

 

36. Att utforma särskilda mål för EKB-verksamheten med syftet att alla minderåriga som 

kommer hit ska vilja bo kvar i Umeå.  

 

37. 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 

38. Att påbörja implementeringen av Gender Budgeting. 

 

39. Att utveckla ett koncept för moderna äldreboenden med t ex bredbandsuppkoppling 

och lekytor för besökare  

 

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

verksamhet, med målet om en hemtjänst i världsklass. 

 

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

timmars arbetsdag. 
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42. Att det påbörjas ett större arbetstidsprojekt med den s.k. 3 - 3 modellen.  

 

Överförmyndarnämnden 

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

kommunal regi  

 

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

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

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

plats. 

 

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

bilvägar. 

 

Byggnadsnämnden 

47. Att ge Byggnadsnämnden i uppdrag 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 

 

48. Att barns säkerhet ska lyftas in som ett dokumenterat perspektiv i all planering 

  

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

för det antagna beslutet om jämställd drift 

 

50. 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  

 

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

 

52. 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 

 

53. Att ge Måltidsservice i uppdrag att fasa ut allt ej ekologiskt kött till förmån för mer 

frukt och grönt. 

  

54.  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 2019 
 

Vänsterpartiet utgår från S investeringsram på 1 273 055 mkr, men ser behov av tydliga 

omprioriteringar utifrån att vi vill bygga ikapp för 15-barnsmålet.  

 

Lägga till följande investeringar 2019: 

 

Ytterligare medel byggande och reinvestering i förskolor och skolor, +30 mkr 

För- och grundskolenämnden har fått skjuta på investeringar under många år. För att delvis 

återställa ramminskningar när det gäller barn och unga så lägger vi tillbaka en del av det 

investeringsutrymmet där vi menar att det är akut behov av renoveringar och reinvesteringar i 

förskolor. 

 

Ny skola byggs på Tomtebo kombinerad idrottshall/gymnastikhall byggs på stadsdelen 

Tomtebo, 13 +10 = 23 mkr  

Målsättningen är att en ny grundskola och idrottshall byggs på Tomtebo 2018. Vi ansåg att detta 

skulle påbörjats ifjol- Vänsterpartiet står fast vid att skola och idrottsplats bör hänga ihop för 

samlad kommunnytta. Barnkullarna på Tomtebo är och kommer att vara väldigt stora de 

närmaste tio åren. Med den befolkningsutveckling som vi har i de östra stadsdelarna med en 

förväntad ökning av antalet barn och ungdomar i åldersspannet 6-18 år på mellan 35-40 procent 

under den kommande 10-årsperiod då det handlar om tränings- och matchtider för 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  

Möjligheten att kunna köpa upp bostadsrätter är en del av att på allvar prata om blandad 

bebyggelse för Inom Tekniska nämndens investeringsram prioriterar vi in dessa medel för att 

ha möjligheten att kunna växla upp inköp av bostadsrätter i syfte att ha ett blandat 

lägenhetsbestånd som med fördel kan användas som skyddade lägenheter för våldsutsatta. 

Verket, + 6 mkr 

Vi anser att detta måste ske skyndsamt, därför tidigarelägger vi detta i vår budget.  

Digitaliserad städutrustning, +1,8 mkr 

Då förskolor och nya verksamheter tillkommer måste städutrustningen skyndsamt digitaliseras 

för att fortsatt kunna installera städklara system, minska kemikalierna och förbättra 

arbetsmiljön.  

 

Välfärdsteknik i Äldrenämnden/IFN 6,4 mkr 

Investeringar i välfärdsteknik behövs för att utveckla verksamheten för att underlätta för 

personal och de vi ytterst finns till för. 
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F-6 skola och förskola i Bullmark, investeringskostnad, 25 mkr 

Vänsterpartiet vill att det byggs en ny 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. 

 

Ta bort följande investeringar 2018: 

 

Minska investeringsram KS, -5 mkr 

Vi ger här en minskad ram för 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.  

 

Minskad ram Tekniska nämnden, -25 mkr 

Även under tidigare år denna mandatperiod har vi velat skjuta fram investeringar inom Tekniska 

nämndens område. För att klara av nödvändiga prioriteringar inom välfärden. Vi vill i huvudsak minska 

den ospecificerade ramen för Tekniska nämnden. 

 

Rådhusesplanaden etapp 2, - 9 mkr 

Utifrån behovet av förskolor ser vi inte att ombyggnationer av gaturummet i centrum är 

prioriterat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Vänsterpartiets budget i siffror 

Nämnder S ram 
2019 

V justering V ram  
2018 

ÄLDRENÄMNDEN  -1048,1 -52,66 -1100,76 

Fullt finansiera löneökningar/volym/tillväxt  -2,66  

Heltid utan delade turer  -30,0  

Förbättrade arbetsvillkor  -11,0  

Utveckla hemtjänst  -7,5  

Avveckla LOV   1,5  

Sextimmars arbetsdag  -3,0  

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN  -1280,4   -26,48 -1306,88 

Fullt finansiera löneökningar/volym/tillväxt  -14,48  

Förbättrade arbetsvillkor  -10,0  

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 – fler egna platser  8,0  

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

 
 

-2,5  

FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN -1911,8 -55,6 -1967,4 

Kompetenscentrum genus för utbildning*  -0,6  

15 barnsmålet – minskade barngrupper  - uppstart   -40,0  

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

 
- 15,0 

 

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMND  -468,7  -4,16 -472,6 

Fullt finansiera löneökningar/volym/tillväxt  -4,16  

Kompetenscentrum för genus utbildning (se FGN*)  -  

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

 
-7,6 

-7,6 

TEKNISKA NÄMNDEN   -1111,2 20,0 -1146,9 

Effektiviseringar samhällsbyggnadskontoret  4,7  

Cykelparkering övergår till UPAB  0,3  

IT – samordningsvinster m. bolagen  15,5 -  

Färdtjänst månadskort/högkostnadsskydd för alla  
färdtjänstberättigade utifrån arbetslinjen 

 
-0,5 

-  

BYGGNADSNÄMNDEN -40,0 0,5 -39,5 
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Ökad inkomst Lantmäteriet  1,0  

Flexibla detaljplaner  -1,0  

Ökad täckningsgrad bygglov  0,5  

KOMMUNSTYRELSEN -959,5 67,0 -892,5 

Ramminskning  7,1  

Oförutsedda behov/Utvecklingsanslaget  8,4  

Effektiviseringar administration/central ekonomi och 
personaladministration 

 
5,0 

 

Internationella enheten   1,0  

Kommunikationsenheten  6,5  

Näringslivsservice  7,5  

Konferenser/Representation/Västerbottensambassad/Grand  2,5  

Minskat arvode/mandatstöd 15 %  3,0  

Ej arvodeshöjningar   4,0  

Bidrag Folkets hus  2,0  

Krafthandel 60,0 20,0 -20,0 

INTÄKTER  -56,8 -56,8 

Skattehöjning 10 öre = 28,4 mkr  -56,8  

Utgifter totalt inkl. alla nämnder -7210,7 

 

-7287,5 

Resultat 73,1   73,1 

 

 



Alliansens förslag till
budget och verksamhetsplan 2019

Frihet - Trygghet - Välstånd
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Alliansen jobbar för hela Umeå. Såväl stad som 
landsbygd. Med vår politik är det självklart att tillväxten 
måste komma hela kommunen till del. De rödgröna 
partierna i Umeå verkar ta 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. 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. 

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 
125 000 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
 
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 stark 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 nytt ledarskap.

Förord

Anders Ågren Peder Westerberg  Mattias Larsson  Veronica Kerr
Moderaterna  Liberalerna   Centerpartiet   Kristdemokraterna
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Umeå utvecklas när människor flyttar hit. Varje ny 
invånare i arbete innebär ökade skatteintäkter och mer 
resurser att satsa på skolan, vården och andra delar 
av välfärden. Istället för att öka kommunens intäkter 
genom en hög skatt, vill vi sänka skatten och få fler i 
arbete. Därför måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. 
Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och 
därför ska motarbetas. Alla jobb behövs.

Umeå är norra Sveriges tillväxtmotor. Vi vill att Umeå 
även fortsättningsvis tar på sig ledarskapet i norr för 
att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och 
företagsetableringar. Det är så vi bygger framtiden 
och växer ännu mer.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler 
umebor, 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 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 även utanför 
centralorten.. Vi vill möjliggöra för Umeås nuvarande 
och kommande invånare att bosätta sig i alla delar 
av Umeå kommun och ändå ha rimligt avstånd till 
basala servicefunktioner som livsmedelsbutiker, 
barnomsorg, skola och äldrevård.

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 stilla.

En växande kommun
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Vi kan se att de ekonomiska ramarna för Umeå 
kommun är snäva. Verksamheter går på knäna trots 
att Umeå i många fall har en nettokostnadsavvikelse 
på flera procent över jämförbara kommuner. Trots 
detta kan vi inte se att Umeås verksamheter presterar 
särskilt mycket bättre än andra kommuner. 

Tillväxten i vår ekonomi är i dagsläget stark, 
med bra tillväxt i skatteunderlaget och stark 
sysselsättningsökning. Vi befinner oss onekligen i 
en högkonjunktur. Högkonjunkturen fortsätter och 
utvecklingen i omvärlden gör att konjunkturen kan bli 
längre, men snabba förändringar kan likväl se till att vi 
når toppen av konjunkturen snabbare. För åren därefter 
förväntas den svenska ekonomin stegvis återgå till ett 
normaltillstånd vilket innebär att skatteunderlaget 
utvecklas svagare och sysselsättningen stagnerar.

Som konstateras i SKL:s ekonomirapport 2017 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.

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; 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. 

Antalet människor som behöver kommunens 
tjänster växer också fortare än skatteunderlaget. De 
kommande åren kräver tydligare prioriteringar. 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.

Kommunens ekonomiska läge
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Vårens budgetberedning har än en gång visat att 
Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på 
väldigt höga kostnadsnivåer. I jämförelse med andra 
jämförbara 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, har det satsats ca 570 miljoner kr mer 
varje år i kommunens verksamhet utöver de extra 
intäkter vi får från vattenkraften. Detta utan att vi 
generellt kan se resultat i form av bättre kvalitet vilket 
är ett stort bekymmer. Det är tydligt att vi har mycket 
att lära av andra kommuner inte minst på områden 
som förskola, grund- och gymnasieskola, 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 av 
landets 290 kommuner – när det gäller kostnadsnivån. 
Detta bekräftas i det underlag som presenterats för 
budgetberedningen, där kostnadsbilden ser ut på 
nedanstående vis. 

Höga kostnader för kommunens olika verksamheter

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    101,5 %   (166 mnkr)
Individ- och familjeomsorg   10,8 %    (45 mnkr)
Äldreomsorg    12,8 %    (122 mnkr)
Förskolan    9,8 %   (74 mnkr)
Fritidshem    43,8 %   (70 mnkr)
Grundskola    -2,4 %   (-28 mnkr)
Gymnasie- och vuxenutbildning 14,8 %   (57 mnkr)
Fritid     38,9 %   (71 mnkr)
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En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en 
modern och god arbetsgivare. Umeå kommun står inför 
stora rekryteringsbehov. Kompetensförsörjningen 
är en stor 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.

Mellan åren 2011-2016 ökade sjukskrivningarna 
hos de anställda inom Umeå kommun, men under 
2017 kunde vi se en något minskad sjukfrånvaro. För 
2017 så landade sjukfrånvaron på 6,9 % vilket är en 
minskning från 7,3 % föregående år. Men det är fortsatt 
uppenbart att sjukskrivningarna drabbar kvinnor 
hårdast. Män har 4,6 % medan kvinnor har 7,8 %. Även 
här är det förenat med stora kostnader: för 2016 ca 75 
miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, 
arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliterings- 
kostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta 
kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, 
vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitets- 
bortfall, 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 ska uppmuntras. Kommunen 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.

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, särskilt 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. 

En attraktiv och modern arbetsgivare
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Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet 
jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig 
familj i Umeå där två vuxna  arbetar betalar ca 11 000 kr 
mer per år i skatt, än de som bor i jämförbara kommuner. 
Umeborna 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. 

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 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. 

I vårt förslag för år 2019 sänker vi skatten i Umeå 
kommun med 10 öre och ambitionen är att återkomma 
med skattesänkningsförslag även kommande år. 
Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf S 
- för kulturnämnden, tekniska nämnden, samt 
kommunstyrelsen. 

Sänk skatten

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 län 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 31,39
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
Helsingsborgs 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 18,43 Stockholms län 12,08 30,51
Stockholms kommun 17,90 Stockholms län 12,08 29,98
Genomsnitt: 20,92 11,29 32,21

I tabellen nedan ser vi hur skattesatserna ser ut för landets 20 största kommuner. Umeå ligger tyvärr 
i topp. Kommunala skattesatser liksom landstingsskatt bland landets 20 största kommuner rangordnade högst till lägst 
(källa: SCB)
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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 
2017 plats 144 i Svenskt Näringslivs kommunranking, 
är något som signalerar behovet av förändring. I 
undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 - 
hamnar Umeå på plats 144 av 151 kommuner. 

Alliansens ambition är att Umeå ska rankas bland de tio 
bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. 
När lokala företagare får frågan om vad som borde 
förbättras är de främsta svaren: Snabbare handläggning 
(52%), ökad förståelse från politiker och tjänstemän 
(51%), lägre skatter/avgifter (43%), bättre dialog med 
kommunen (43%) och kompetensförsörjning (37%). 
Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen.

För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 
nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn. Umeå 
har som kunskapsnav 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.

Det är även av central vikt 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 
sektorn. Kommunen 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. 

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt 
att starta upp företag i kommunen är att införa 
Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati 
och enklare regler är det att slipa ner trösklarna. Det 
handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för 
tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura 
i efterskott.

Ett utvecklande företagsklimat ger tillväxt
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I Umeå råder bostadsbrist sedan ett antal år tillbaka. Ett 
tydligt uttalat mål för kommunen är att bostadsbyggandet 
ska öka till 2000 nya bostäder 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. Tyvärr nådde vi 
upp endast till omkring 1000 bostäder år 2017. Det är  
sämre än både 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 
bostäder.).

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  ytterligare resurser för 
att utöka kapaciteten i den kommunala organisationen 
och möta ett ökat tryck på handläggning av detaljplaner 
och annat. 

Planeringen av staden präglas idag av förtätning, och 
den så kallade femkilometersstaden hamnar ofta i fokus 
i kommunens planering. Vi vill ha en stadsplanering 
som värdesätter utveckling även i de yttre stadsdelarna 
som gränsar till landsbygden. I gränslandet mellan stad 
och land är utrymmet för utveckling och nya lösningar 
kanske som allra störst. Samtidigt måste den kommunala 
planeringen utgå från människors behov och önskemål, 
och inte ensidigt styras av gårdagens svar på dagens 
utmaningar. 

Från Alliansen föreslår vi, 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. Likaväl som vi siktar på att 
göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra 
Sverige,  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, 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. 

En fråga som vi i Alliansen har drivit länge är att avyttra 
delar av beståndet till andra aktörer, därför välkomnar 
vi särskilt att Socialdemokraterna vände i just denna 
fråga. 8 procent av beståndet har nu sålts till Heimstaden 
för 1,1 miljarder kr: 1601 lägenheter på Mariehem och 
Carlshem. De tio bostadsbolagen som var intresserade 
av att lägga bud visar på goda möjligheter för just sådan 
politik.

Bostadsbyggande - attraktiva livsmiljöer i hela kommunen
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Vi måste ytterligare utveckla skolan. Det gäller såväl 
kunskapsresultaten som arbetsmiljön. Vi tillför 
liksom Socialdemokraterna mer resurser till för- och 
grundskolan, men det är inte resurserna i sig som är det 
avgörande. Vi ökar dessutom ramen med 10 miljoner 
kr, jmf (S) för att bl.a. kunna jobba ytterligare för att nå 
målet om mindre barngrupper i förskolan.

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 110 av 290 kommuner. 

Alliansen vill uppmuntra alla kommunala skolor att bli 
intraprenader och därigenom en form av ”kommunala 
friskolor”. Med 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 för 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.

Kvalitet
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. En sådan motion blev 
tyvärr nedröstad i fullmäktige våren 2017. Men vikten 

av att införa ett aktivt och obligatoriskt val av skola 
kvarstår. 

För att Umeå ska 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. 

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. Alliansen 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. 

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. 

Lärarna
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 

Skolan
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omfördela pengar inom för- och grundskolenämndens 
ram för att införa lärarassistenter i skolan. Vi 
ökar dessutom ramen något för detta ändamål. 
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. 

Lokalytor
Idag har Umeå kommun förskolor och skolor i jämförelse 
stora lokalytor jämfört med andra kommuner. Enligt 
uppgifter från förvaltningen som förvisso är två år 
gamla, så är snittytan per elev inom Umeå kommun är 
ca 21,2 kvadratmeter. Detta ska jämföras med snittet 
för övriga kommuner som ligger på 14,7 kvm/elev. Om 
vi skulle minska Umeå kommuns skolytor till den för 
övriga kommuner, så skulle vi minska lokalkostnaderna 
med ca 30 procent. Grovt räknat motsvarade detta (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 trycket på behovet av 
nybyggnationer något, 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 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.

Gymnasieskolan
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. Elevers valfrihet ska uppmuntras därför 
är det beklagligt att kommunen konsekvent tar ställning 
mot att låta fler friskolor etableras i kommunen. 
Idag finns SFI, svenska för invandrare, på spridda 
platser i Umeå, men vi vill att verksamheten ska samlas 
för att säkerställa en bättre utbildning för eleverna. 
Möjligheten att kombinera studier i svenska med arbete 
bör prioriteras. 

Hedersförtryck
Sätt stopp för hedersförtrycket. Samtidigt som 
sommaren innebär sol och badstränder 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 saker för barn, så som 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. Då blir det också 
enklare att komma med skarpa förslag för att stoppa 
detta.
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Umeå ska fortsätta utveckla äldre- och handikapp- 
omsorgen så att den kännetecknas av delaktighet, 
valfrihet och självbestämmande. För oss allianspartier 
är det en självklarhet att vi ska stärka den enskildes 
inflytande över den omsorg och vård som varje person 
är berättigad till. 

Valfrihet
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.
  
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. Detta gäller både för de privata 
utförarna och den kommunala hemtjänsten. Det är 
därför hög tid att införa LOV inom fler verksamheter 
som inom vård och omsorgsboende och inom 
funktionshinderomsorgen. Vi ser inte företagande 
inom välfärdssektorn som ett hot mot kommunens 
egna verksamheter, men en möjlighet till utveckling 
och förbättring. Det finns också stora möjligheter till 
besparingar när t ex investeringskostnader för byggande 
av boenden tas av andra.
 
Det är med oro vi ser att valfriheten ständigt ifrågasätts 
och kraven på utförare inom LOV skruvas åt samtidigt 
som samma krav inte ställs på kommunens egna utförare. 
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. Socialdemokraternas fyrkantiga 
syn på vem som får eller inte får utföra hemtjänst på 
natten är orimlig. Detta fick de boende på äldreboendet 
Astridgården i Hörnefors erfara under 2017 när 
kommunen valde att verkställa ett beslut taget av 
Socialnämnden 2014. Astridgården har varit verksamt 
under mer än 25 år och en plats där kostar avsevärt 
mindre än en plats på ett vård- och omsorgsboende. 
Att genomdriva beslut i likvärdighetens namn trots 
försämringar både för den enskilde och för kommunen 
är obegripligt och oansvarigt. Här måste det bli en 
förändring.

Umeå har en mycket uppskattad hemtjänst oavsett 
utförare, men har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning 
jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med 
att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst 
t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller 
få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att 
klara budget är oacceptabel. Därför lägger vi i alliansen 
tio miljoner kr ytterligare till Äldrenämnden för att höja 
hemtjänstersättningen för att servicen och hjälpen till de 
som behöver inte ska försämras.

LSS
Kommunen har länge haft förseningar när det 
gäller byggande av LSS boenden och det är bra att 
konsekvenserna med viten har uppmärksammats. 
Tyvärr saknas viljan att se vad andra kan göra för 
kommunen och kommunen fortsätter att avvisa företag 
som står redo att bygga LSS boenden istället för att se 
dem som en möjlighet. Viten för ej verkställda beslut är 
inte acceptabelt när beslut kan verkställas med hjälp av 
andra.  

Personal
Kommunen står inför stora rekryteringsbehov inom 
vård och omsorg och behöver göra mer för att locka 
människor till vårdyrket. I dag har andelen utbildad 
arbetskraft inom äldreomsorgen sjunkit till 60%. För 
att säkerställa att personalens tid används på rätt sätt 
vill vi se fler vårdserviceteam som kan avlasta ordinarie 
personal uppgifter med t ex städning och tvätt. 

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. 

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.

Trygghet och omsorg
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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. Idag ser vi tyvärr att många 
barn, särskilt flickor, inte får den fysiska aktivitet de 
behöver varje dag. Därför måste vi fortsatt satsa på 
spontanidrottsytor runtom i hela kommunen.

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 800studenter 
och av dessa är ca 240 elitidrottare med individuellt 
elitidrottsavtal, som ger studenterna anpassad 
studiegång. 

Umeå har ett rikt föreningsliv vilket bidrar till en 
demokratisk utveckling och samhörighet. Alliansen ser 
positivt på att öka stödet till det ideella föreningslivet, 
och tillför 1 miljon kr i ram för detta. Umeå har en 
ung befolkning och det är därför särskilt angeläget att 
fortsättningsvis skapa möjligheter för ett utvecklande 
idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Det innebär 
också bättre möjligheter att jobba med ett förebyggande 
arbete där föreningslivet fyller en viktig funktion.

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.

Umeå - en idrottsstad
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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 ett beslut om att delar av det nedläggningshotade 
Regementsmuseet från I20 flyttades upp till 
Gammliaområdet.

Kulturen i Umeå ska fortsätta blomstra även år 2018 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 166 
mkr mer än andra kommuner per år. Vi tycker det är rätt 
att satsa på kultur för att utveckla Umeå som en attraktiv 
kommun, men anser att budgetramen kan minskas 
något. 

Eftersom kommunens kulturbudget redan är stor, och vi 
satsar på att minska den, anser vi att det inte finns något 
ekonomiskt utrymme att behålla Kvinnohistoriska 
museet i kommunal regi. Deras befintliga lokaler bör 
hyras ut till en extern aktör som kan passa in och som 
har ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta 
sparar omkring 12 miljoner kronor för kommande år. 
Alliansen vill dock inte stänga igen hela museet, utan 
anser att det som är värt att bevara kan överföras till 
Västerbottens museum, på samma sätt som vi hanterat 
Regementsmuseet på I20-området. Vi stryker även 
fortsatt finansiering till Guitars the museum genom att 
minska budgetposten Kommunstyrelsen

Den årliga kostnaden för kommunala fastigheter som 
det idag inte finns någon egentlig verksamhet i uppgick 
för ett år sedan 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 minskar 
kostnaderna med åtminstone 10 miljoner kr. Det kan 
finnas ett behov av temporära evakueringslokaler, och 
därför ser vi det inte som möjligt att komma ned till noll 
på denna budgetpost.

Kulturen

Försäljning av ”tomma lokaler”
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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.  Samma syn på tillväxt och förnyelse 
ska gälla i hela kommunen, såväl i staden och tätorterna 
som på landsbygden. Så skapar ett hållbart och mindre 
sårbart samhälle som samtidigt ger medborgarna ökade 
möjligheter att välja livsmiljö och livsstil.

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. Byggandet av en bro mellan Lundåkern och 
Bölesholmarna håller äntligen på att 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.

Den hållbara staden

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. 
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.

Alliansen anser att väl avvägd kameraövervakning på 
särskilt brottsutsatta platser är befogat.

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. 

En trygg stad
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I budgetberedningen under tidigare år har vi upplevt att alla ingående partier har varit överens om att radi-
kalt minska ned antalet mål för Umeå kommun. Detta för att kunna få en ökad tydlighet i kommunens styr-
ning. Detta verkar nu ha förändrats. Den nya S/MP-ledningen ökar antalet övergripande mål år efter år. Från 
Alliansen 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

Kommunfullmäktigemål 2019-2022
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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.  

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

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en funktion där företag får möjlighet att rapportera in 
kommunal verksamhet, som upplevs som osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt återkoppla till 
företagen samt därefter utreda och ge förslag på åtgärder där osund konkurrens konstaterats. 

4. 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

5. AB Bostadens dominerande andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kommun reduceras genom 
successiv avyttring från dagens ca 47 % 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. 

6. 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. 

7. Öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. 

8. 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

9. 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. 

10. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola. 

11. Inför ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige. 

12. Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter. 

13. Ett utökat samarbete och utbyte mellan gymnasieskolan och universitetet och det lokala näringslivet, ang 
bla lokaler och ”prova på”-studier i större utsträckning. 
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14. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar. 

15. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten. 

16. Föräldrarna ska kunna ansöka om plats i förskola upp till ett år innan den ska tas i anspråk, istället för 
dagens 6 månader. 

17. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar.  
 

18. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgspengen.  
 

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

20. 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. 

21. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. 
 
Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå

22. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende och inom handikappomsorg. 

23. Inför vårdserviceteam på kommunens alla vård och omsorgsboenden för att frigöra arbetsuppgifter från 
ordinarie personal samtidigt som det ger mer tid till brukarna som personalen är till för. 

24. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar. 

25. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen. Årliga dialogträffar skall införas. 

26. Utred möjligheten att upphandla all personlig assistans i Umeå kommun. 

27. Daglig verksamhet ska upphandlas enligt LOV för att garantera ett större utbud och mångfald av 
arbetsplatser för personer som har insatsen.  

28. Uppdra åt för- och grundskolenämnden att kartlägga förekomsten av hedersförtryck 

29. Uppdra åt Individ- och familjenämnden att utreda möjligheterna att starta ett ”Mini-Maria” i Umeå 
tillsammans med Västerbottens läns landsting. 
 
Kultur och fritid

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

31. Kvinnohistoriskt Museum i Väven ska avvecklas, och det som är av bevarandevärde kan flyttas till 
Västerbottens Museum. 
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32. Stötta föreningar som önskar driva egna anläggningar, detta kan ske genom att värdesäkra 
investeringsbidraget. 
 
Personalpolitik

33. Uppdra till förvaltningen att som nytt riktmärke för kommunens interna verksamhet, halvera den tid 
som går åt till enbart interna möten. 
 
Övrigt

34. Inför kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen 

35. Försälj på öppet anbud merparten av de kommunala lokaler som kommunen inte längre har någon 
verksamhet i.  

36. 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. 

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

38. Sälj samtliga lägenheter som ägs av Umeå kommun i Hemavan, inklusive de som ägs av Umeås 
kommunala bolag. 

39. Öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. 

40. Utreda pendlarparkeringar runt om i hela kommunen 

41. 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. 

42. Uppdra till Gymnasienämnden att starta upp leveranserna av livsmedel från Forslundagymnasiet till 
kommunens egna verksamheter. 

43. Stöd till familjer vars barn drabbas av psykisk ohälsa med tanke på de långa väntetiderna till BUP 
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Nämnd S förslag Alliansen
Överförmyndarnämnden -11,9 -11,9
Kommunstyrelsen -959,5 -938,1
Kommunfullmäktige -3,5 -3,5
Tekniska nämnden -1166,9 -1153,4
Byggnadsnämnden -40 -40
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13,4 -13,4
Umeåregionens räddningsnämnd -58,4 -58,4
Äldrenämnden -1048,1 -1058,1
Individ- och familjenämnden -1280,4 -1280,4
Fritidsnämnden -130,4 -131,4
Kulturnämnden -117,7 -107,7
För- och grundskolenämnden -1911,8 -1921,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -468,7 -458,7
Gemensam IT-nämnd, Umeå-Skellefteå 0 0
Gemensam nämnd, Umeåregionen 0 0
Summa ramar styrelse/nämnder -7210,7 -7176,8
Varav finansiella kostnader -15,6 -15,6
Summa verksamhetens nettokostnader 
(exklusive finansiella kostnader) -7195,1 -7161,8

Skattesänkning 10 öre 2019 -28,4
Resultat 73,1 78,6

Budget 2019



Budgetförslag 2019 för Umeå kommun
Umeå kommunfullmäktige

Budgetförslag skickad av Saašha Metsärantala 2018-06-05

inför verksamhetsåret 2019

Budgetförslaget har skrivits i samråd med andra medlemmar i Feministiskt initiativ, vilka undertecknad vill tacka.

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.
Feministiskt initiativ vill även motverka den diskriminering som brukar drabba dem, som bor på landsbygden.

Respekt för framtida generationer handlar inte bara om fred och miljö; det handlar även om ekonomi, så att vi
slipper lämna alltför stora skulder till kommande år. För att föregå med gott exempel höjer Feministiskt initiativ
resultatmålet till 1,2 procent för år 2019, med avsikt att fortsätta stegvis varje år under de närmaste åren. Därmed
kan soliditeten på sikt förbättras samtidigt som refinansieringsrisken minimeras.

Feministiskt initiativ motsätter sig den planerade höjningen av politikernas arvode. I stället vill vi minska arvodet
med 30 procent för de högst arvoderade politikerna, det vill säga, dem som är politiker på 40 procent eller mer av
heltid. För s.k. fritidspolitiker (som får ett arvode motsvarande mindre än 40 procents heltid) föreslås oförändrade
arvodesregler. Detta skulle bidraga till att förbättra kommunens ekonomi något, men det är i första hand av etiska
skäl som vi förespråkar en sådan förändring. I våra kvantitativa beräkningar nedan och i tabellen tar vi inte hänsyn
till vårt förslag om förändrade politikerarvode, utan det får bli en liten extra slant till verksamheterna.

Alla våra förslag för att motverka våld och diskriminering är på sikt självfinansierade med marginal, eftersom
våld och diskriminering är ett problem för både de direkt berörda och för samhället i stort. Vår syn på säkerhet
fokuserar på en mänsklig säkerhet för alla. Att tillförsäkra långsiktiga funktioner som ger stöd och garanterar
säkerhet för våldsutsatta kräver en långsiktig finansiering. Vår budget kombinerar det förebyggande med insatser
när behovet redan uppstått. De som arbetar med verkningarna av skadliga normer i samhället ska kunna lita på
att deras verksamheter är prioriterade.

Det visar sig allt oftare att en satsning från offentligt håll blir mer hållbar och effektiv med bättre samordning.
En måttlig skattehöjning i kombination med de satsningar vi föreslår ger alltså tillbaka mer (och bättre fördelat)
än vad den tar.

Med full finansiering menar vi i texten nedan en finansiering, vars nivå ligger på minst 2018-års budgetutrymme
plus index för prishöjningar samt befolkningstillväxt och inräknat demografiska förändringar (bland annat andelen
personer i olika åldrar).

Inför verksamhetsåret 2019 föreslår Feministiskt initiativ följande budget för Umeå kommun:

◉ I förhållande till den fulla finansieringen föreslår F! samma besparingar som huvudförslaget från S+MP när
det gäller:

• Kommunstyrelsen 67,8 Mkr

• Tekniska nämnden 21,1 Mkr
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Budgetförslag 2019

◉ F! föreslår full finansiering för:

• Överförmyndarnämnden, dvs. 2,5 Mkr mer än huvudförslaget för barnens skull

• Brand- och räddningsnämnden, dvs. 1,1 Mkr mer än huvudförslaget för en geografiskt mer rättvis täckning

• Fritidsnämnden, dvs. 2,2 Mkr mer än huvudförslaget för att kunna ge en motsvarande stöd till ideellla föreningar

• Kulturnämnden, dvs. 2,7 Mkr mer än huvudförslaget för att bibliotek etc. inte skall drabbas

◉ Extra satsningar utöver full finansiering:

• För- och grundskolenämnden: 12 Mkr (dvs. 10,1 Mkr mer än S+MP) för mer personal, införande av Skolfam,
antidiskrimineringsarbete och förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga i samarbete med bl.a. landstinget
(exempelvis med inspiration från SAM i Region Norrbotten) etc.

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 1,4 Mkr (dvs. 8,8 Mkr mer än S+MP) inklusive inkluderande SFI
och motsvarande satsningar som för- och grundskolenämnden

• Individ- och familjenämnden: 6 Mkr (dvs. 34,6 Mkr mer än S+MP), varav 2,5 Mkr som ökat stöd till kvinno-
och tjejjouren. Även en fördjupad satsning på personliga assistenter behövs

• Kommunfullmäktige: 1,5 Mkr (dvs. 1,5 Mkr mer än S+MP) för en satsning på en strateg för mänskliga rättigheter
(MR) och ett HTBQIA-råd samt utökade anslag till jämställdhetsutskottet och inrättande av ett geografiutskott
som kan bidraga till att motverka orättvisorna mellan olika stads- och kommundelar

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden: 0,5 Mkr (dvs. 0,8 Mkr mer än S+MP) för förbättrad miljötillsyn

• Äldrenämnden: 5 Mkr (dvs. 15 Mkr mer än S+MP) för förbättrad nutrition och fysiska aktiviteter för äldre

◉ Investeringsbudget utöver S+MP:s förslag:

• För- och grundskolenämnden 10 Mkr: ytterligare byggnader

• Individ- och familjenämnden: 4,6 Mkr för att påskynda byggandet av det skyddade boendet och påbörja med
ytterligare ett skyddat boende

◉ 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 kvinno- och tjejjourens praxis. Vi vill utöka stödet till kvinno- och tjejjouren och att deras kompetens erkänns
bättre.

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.

Vi vill motverka segregationen och vill därför bygga bort bristen av allmännyttiga hyresrätter utanför kommunens
största tätorter. Allmännyttiga hyresrätter behövs ju även i byar på landsbygden.

På sistone har försäkringskassan minskat sitt stöd med personlig assistans, vilket gör att större LSS-kostnader
hamnar på kommunen. Vi vill inte att de personer som behöver personliga assistenter skall drabbas.
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Med begreppet »inkluderande SFI» menar vi SFI där utsatta EU-medborgare kan delta. Vi menar att detta är viktigt
för att motverka exkluderingen.

◉ Feministiskt initiativs förslag till nya uppdrag:

• 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

• Kommunen skall arbeta för ökad transparens

• En livsmedelspolicy utarbetas av miljö- och hälsoskyddsnämnden som planerar för en samlad strategi med avsikt
att minska klimatpåverkan från matkonsumtion inom kommunala verksamheter

• 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

• Varje nämnd uppmuntras att vara mycket restriktiv när det gäller resor och representation (både internt och
externt)

• Jämställdhetsutskottet utvidgas med en tjänst som strateg för mänskliga rättigheter

• AB Bostaden i Umeå ges i uppdrag att planera byggande av allmännyttiga hyreslägenheter, så att cirka en femtedel
byggs utanför kommunens sju 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

• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utarbeta ett förslag för att ge ett förbättrat långsiktigt stöd till underhållet
av enskilda vägar

• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge högre prioritet till arbetet mot sexism och andra diskrimineringar när den
fördelar medel för oförutsedda behov

• En elevhälsogaranti införs för att trygga snabbare kontakt med elevhälsan

• Kommunen inleder arbetet för att bli förvaltningsområde för meänkieli

• Jämställdhetsutskottet ges i uppdrag att planera och samordna en utredning om förekomsten av kränkningar och
mobbning som drabbar kommunanställda

• Som bilaga till varje fullmäktigeprotokoll skall en koncis sammanfattning bifogas. Denna sammanfattning skall
även vara översatt till åtminstone de nationella minoritetspråken

• 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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att planera införandet av ett system för klimatkompensation genom
ett kommunövergripande klimatkonto

• Jämställdhetsutskottet ges i uppdrag att, i samarbete med nämnderna, utarbeta ett långsiktigt förslag för förkortad
arbetstid för alla kommunanställda, där jämställdhet sätts i fokus på alla nivåer och utan löneminskning för de
lägst arvoderade
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◉ Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar

• att fastställa den kommunala skattesatsen till 23:20 för år 2019

• att fastställa resultatmålet till 1,2 procent för år 2019

• att fastställa Feministiskt initiativs förslag till budget 2019 för respektive nämnd etc.

• att fastställa Feministiskt initiativs förslag till investeringsbudget 2019

• att fastställa Feministiskt initiativs förslag till nya uppdrag och mål för 2019 på fullmäktigenivå

Saašha Metsärantala, Feministiskt initiativ
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BUDGET UMEÅ KOMMUN 2019 
          MED PLAN FRAM TILL 2022



Prioriteringar

Umeå kommun skall vara en trygg kommun att leva i. Vi vill ha en väl fungerande 
välfärd. Denna skall finnas för de yngsta i kommunen, likväl som de äldsta 
medborgarna som hjälpt bygga kommunen.  Detta innebär att vi prioriterar 
välfärdsnämnderna, vi vill passa på att peka på de områdena vår budget 
prioriterar i synnerhet.

+ -
Mer personal i Äldreomsorgen.
Mindre barngrupper i förskolan.
Fler förskoleplatser.
Bevakning centrum.
Fler skolvärdar.
Pris för civilkurage.
Halv miljon till Bakfickan.
Satsning på kultur för seniorer.
Återvandringscentral.
Satsning på stärkt företagande.

Integrationsplikt för nyanlända.
Lägg ned kvinnohistoriskt museum.
Stärk kraven på självfinansieringen för operan.
Avsluta avtalen med folkets hus.
Effektivisera kommunikatörer.
Ställ om till en rimlig byggtakt.



Uppdrag

Att Kommunfullmäktige beslutar att:
1. avskaffa befolkningsmålet.
2. uppdra åt kommunstyrelsen att sluta stödja Umeå folkets hus.
3. kommunen bör använda egna lokaler för möten istället för externa aktörer.
4. kommunstyrelsen framgent får säkerställa behov av kommunikatörer för verksamheten.
5. effektivisera kommunikatörerna runtom nämnderna.
6. Kommunstyrelsen arbetar för att främja norrlandsoperans självfinansieringsgrad.
7. beslutar att äldrenämnden öppnar upp för 30 nyanställningar, varav tio sjuksköterskor samt tjugo under-
sköterskor, samt  att anställningarna skall vara öronmärkta för särskilt boende.
8. GVN anställer fem ytterligare skolvärdar.
9. FGN startar upp förskola på samma plats där kvinnohistoriska tidigare haft sina lokaler.
10. uppdra åt Tekniska- samt Byggnadsnämnden att Iaktta aktsamhet innan man beviljar projekt inom ytorna 
vid älven, älven uppströms från cykelbron samt Nydalaområdet.
11. verka för att Bostaden i Umeå inte säljer ytterligare delar av sitt bestånd.
12. stödja bakfickan i deras ideella arbete med 500 000 kr årligen.
13. påskynda arbetet med Västra länken.
14. sörja för en mer skälig bostadsförsörjningstakt, om 1500 årligen.
15. använda närproducerat som krav vid upphandlingar.
16. uppdra åt  FGN att överse att var elev på var skola ska ha möjlighet att få  läxhjälp.         
17. uppdra åt Äldrenämnden att tillsammans med utbildningsnämnderna att se över möjligheten för vart och ett 
av boendena att införa ett klassmorfarsystem.            
18. uppdra åt  För- och grundskolenämnden att se över behovet av skolkuratorer och skolsköterskor.      
19. uppdra åt  För- och grundskolenämnden att se till att enskilda skolor ska ordna traditionella kyrkliga  skol-
avslutningar för de föräldrar som vill ha det.                       
20. uppdra åt Äldrenämnden att se till att hemtjänsttilldelningen sker i  form av tid istället för uppgift.
21. uppdra åt  Tekniska nämnden ser över att erbjuda äldre snöskottning till subventionerat pris.
22. uppdra åt Äldrenämnden att äldre vid behov erbjuds kostnadsfria trygghetslarm.
23. uppdra åt Äldrenämnden samt IVO att se till att subventionera halkskydd för äldre medborgare.
24. uppdra åt Individ- och familjenämnden att tillse att de klienter som tar kontakt med social förvaltning inom 
ramen för individ- och familjeomsorg ska få  svar senast dagen efter kontakt tas.
25. uppdra åt Individ- och familjenämnden att starta en återvändandecentral.
26. uppdra åt Kommunfullmäktige att instifta ett pris för civilkurage.
27. uppdra åt Kulturnämnden att satsa 400 000 kr ytterligare på kultur för seniorer.
28. ta kulturmärkta byggnader i åtanke innan man fattar beslut.
29. uppdra åt Kulturnämnden att lägga ned kvinnohistoriskt museum.
30. återinföra medborgarförslag.
31. införa E-förslag.
32. återinföra Radiosändningar.
33. tillkännage kyrkringningens kulturella särställning och tydliggör i den lokala ordningsstadgan att böneutrop 
ej får förekomma.
34. uppdra åt FGN att minska grupperna i förskolorna till 15 barn per grupp.
35. uppdra åt FGN att öka antalet förskoleplatser.
36. uppdra åt Kommunstyrelsen att bevaka centrum.
37. uppdra till Kommunstyrelsen att stärka kontakt och arbete mellan nämnder och företagare, samt tillsätter 
en projektledare för de arbetet.
38. ställa krav på nyanlända samt asylsökanden genom integrationsplikt. Bidrag skall dras in för de som inte 
tillskanskar sig tillräckliga kunskaper inom SFI, eller samhällskunskap om det svenska samhället.
39. vid årsredovisning också sörja för ett mångkulturellt bokslut.
40. sänka ramen för politikerarvode.



Petter Nilsson
Gruppledare Umeå kommunfullmäktige(SD)
Petter.Nilsson@SD.se



 
 

Arbetarpartiets 
Alternativbudget 

För Umeå kommun 2019  



Del 1: Alternativbudgetens huvudsyften 
 
Vi måste ta tillbaka Umeå. 
 
Avsnitt ett. Anställda och medborgare måste få ökade möjligheter att påverka utvecklingen. 
Det blir allt svårare för kommunens anställda och medborgarna i Umeå att påverka 
utvecklingen. Det handlar både om ekonomiska och demokratiska värden. Den mandatperiod 
som nu närmar sig sitt slut kommer att efterlämna en dålig eftersmak. Vi tänker nämna tre 
exempel.  
 
* Införandet av heltidsmodellen 
Det som i grunden är en positiv sak, att alla ska kunna leva på sin lön, framfördes inte som ett 
erbjudande utan ursprungligen som ett hot: skriv på inom fem arbetsdagar – annars får du 
sparken pga arbetsbrist. Tack vare ett initiativ från ett antal modiga kommunalare tvingade 
”styrkan från golvet” bossarna – både politiker och chefer – att backa. Hotet förvandlades till 
ett erbjudande.  
 
* Utförsäljningen av hyresrätter inom AB Bostaden 
Med tanke på att Socialdemokraterna gav alla umebor intrycket av att någon utförsäljning inte 
stod på dagordningen inför förra valet kom utförsäljningen minst sagt överraskande. Det fanns 
inte tid att diskutera den principiella aspekten av frågan, varken i kommunfullmäktige eller 
bland umeborna i allmänhet. Det är självklart så att när processen gått så långt att olika anbud 
inkommer måste en jämförelse av dessa anbud hållas inom en trängre krets. Men innan frågan 
har avancerat så långt som till en försäljning, kan frågan om en försäljning är riktig eller inte 
diskuteras både öppet och brett. Detta borde ha varit fallet. Genom dessa formuleringar tar vi 
inte ställning till huruvida försäljningen var bra eller dålig sedd ur ekonomisk synvinkel. Det 
vi vill påpeka är att utförsäljningen skedde på ett sådant sätt att den ytterligare understryker 
det demokratiska underskottet i Umeå kommun. 
 
* Så ska chefer inte hanteras 
För att göra en lång historia kort. Avstängningen av ekonomidirektören samt budget- och 
finanschefen på ekonomiavdelningen i Umeå har skett på ett sätt som är fullständigt 
oacceptabelt. En avstängning borde bara kunna komma på fråga om någon uppträder berusad 
på jobbet, utgör en fara för sig själv och andra eller om misstanke finns om ekonomiska 
oegentligheter. Så var inte fallet. Om meningsskiljaktigheter uppstår måste allting därför 
göras för att dessa ska lösas i samförstånd genom en dialog. Om en så dramatisk åtgärd som 
avstängning ska vidtas mot en anställd skall det först genomföras en utredning och sedan, om 
utredningen visar på att en avstängning är det enda alternativet, kan en sådan komma i fråga. 
Men i Umeå kommun hanterades situationen på rakt motsatt sätt. Först stängdes de två 
cheferna på ekonomiavdelningen av – därefter inleddes en utredning vars syfte från första 
början gick ut på att motivera att avstängningen var riktig. Hela hanteringen av denna fråga 
har inte skötts på ett opartiskt sätt i syfte att utröna sanningen. Tvärt om.  
 
Avsnitt två. Kommunerna måste få verktyg att lösa den framtida ekonomiska krisen. 
Arbetarpartiet är övertygat om den positiva kraft som finns i ”styrkan från golvet”. Om denna 
styrka används rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer produktion, mer 
trivsel, större trygghet men mindre sjukfrånvaro. Både för elever och äldre, anställda och 
övriga umebor. Detta gör att vi starkt betonar behovet av ökat personalinflytande. Alltför ofta 
handlar debatten i och utanför kommunfullmäktige om huruvida verksamheterna ska 
toppstyras av politiker eller om verksamheterna ska utföras av privata huvudmän. 



Arbetarpartiet har en tredje ståndpunkt som vi gärna vill repetera: öka personalinflytandet! 
Detta gäller både på golvet samt längre upp i organisationen. Vi anser inte heller att Umeå 
kommun vore betjänt av att åter kastas ut i en ytterligare omfattande förändring av 
tjänsteorganisationen. Vi vill att den nuvarande kommungemensamma storförvaltningen skall 
få ytterligare ett antal år på sig för att sedan utvärderas. Denna utvärdering skall ske utifrån 
den kommungemensamma förvaltningens ekonomiska effektivitet, möjlighet till 
personalinflytande och den dialog som organisationen möjliggör med medborgarna i Umeå 
kommun. 
 
I samband med budgetdebatterna ligger fokus ofta på ifall ett parti kan ”bjuda över” ett annat. 
Låt oss exemplifiera detta med Äldrenämnden. I kronor räknat behöver denna nämnd cirka en 
miljard för att kunna utföra sina uppgifter. Den stora frågan är inte ifall ett parti kan satsa 10, 
30 eller 50 miljoner extra – ovanpå den ursprungliga miljarden. Den stora frågan är hur 
effektivt den ursprungliga miljarden kan användas. Med en bra organisation och 
personalpolitik kan ”produktionen” vara värd 1,25 miljarder när det gäller hur mycket service 
samt kvaliteten på den samma som den ursprungliga miljarden kan erbjuda. Med en dålig 
organisation och en personalpolitik präglad av ”management by fear” kanske miljarden endast 
kan ”producera” ett värde motsvarande 750 miljoner.  
 
Om vi tittar framåt i tiden så kommer utgifterna under lång tid att öka snabbare än 
inkomsterna. Det hela liknar ett krokodilgap där käftarna hamnar allt längre ifrån varandra ju 
längre fram i tiden vi kommer. Skattehöjningar kan vara nödvändiga. Men bara som en av 
många dellösningar. Det är Arbetarpartiets övertygelse att den viktigaste delen handlar om hur 
mycket vård, omsorg och utbildning som vi får ut av antalet satsade kronor. Och i detta 
sammanhang är rätt arbetsorganisation och rätt personalpolitik avgörande. 
 
Till detta ska läggas ytterligare en sak. När miljonprogrammets bostäder byggdes skedde detta 
med hjälp av statliga medel. När nu miljonprogrammets bostäder ska renoveras vräks denna 
kostnad i knäet på kommunerna. Detta är oacceptabelt. På samma sätt som staten bidrog till 
att miljonprogrammet byggdes måste staten bidra med resurser till de nödvändiga 
renoveringsbehoven. Detsamma gäller för migrationspolitiken. Den tidigare och den 
nuvarande regeringen har ansvarat för exempelvis antalet flyktingar som kommit till Sverige 
och som sedan getts uppehållstillstånd. En framgångsrik migrationspolitik består av flera 
olika delar. Men utan tillskott från staten till kommunerna kommer inte migrationspolitiken 
att bli framgångsrik. Självklart ska kommunerna ta sin del av ansvaret. Men det måste också 
staten. Det är inte acceptabelt att, som Fredrik Reinfeldt, ropa ”öppna era hjärtan” och sedan 
smita utan att berätta att situationen även kräver att staten ska öppna sin plånbok för att bistå 
kommunerna. 
 
Avsnitt tre. Vardagsverksamheter måste gå före skrytprojekt. 
Väven och Navet berövar skola och omsorger, underhåll av gatunät och fastighetsbestånd, 
cirka 100 miljoner kronor. Varje år! Nya skrytprojekt som en exklusiv och oansvarigt dyr 
färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa är oacceptabelt. Det är dags att utbildning, omsorg, 
underhåll och miljön kommer främst. 
 
Sedan år 2010 har skrytprojekten gått före vardagsverksamheterna vid en rad olika tillfällen. 
Vi vill speciellt nämna Kulturväven, Kulturhuvudstadsåret och det överdimensionerade och 
miljömässigt felplacerade äventyrsbadet Navet. Vi måste också nämna den dåliga 
stadsplaneringen och de alltför kostsamma ombyggnationerna av centrala Umeå. Under 
mandatperioden 2010-2014 antogs två nya fördjupande översiktsplaner för Umeå. Dessa 



planer, tillsammans med befolkningsmålet på 200 000 invånare, har kommit att överskugga 
alla andra behov. Hela Umeås karaktär har förändrats. Nästan alla stora byggnadsprojekt – på 
höjden och på längden – har bifallits. Detta oavsett om de varit positiva eller negativa när det 
gäller miljön i centrala Umeå och när det gäller trivseln i Umeås centrala delar.  
 
Detta skulle också kunna uttryckas på följande sätt: den atmosfär av småstad som tidigare 
präglat centrala Umeå hade kunnat kombineras med en förtätning av staden om denna 
förtätning hade genomförts med måtta. Förtätning är på många sätt bra. Den ger ett ökat 
underlag både för närbutiker och kollektivtrafik. Men precis som allting annat måste 
förtätning genomföras med förnuft och med hänsyn till kulturella värden som tidigare 
generationer skapat, bl a i form av byggnader. I Umeå har förtätningen genomförts på ett 
alltför ensidigt och hänsynslöst sätt. Även i detta fall kan vi se hur det demokratiska 
underskottet har stuckit fram sitt fula ansikte. Tidigare diskuterades nya detaljplan offentligt i 
Umeå kommunfullmäktige. Så sker inte längre annat än i undantagsfall då ärendena anses ha 
principiell betydelse. Istället antas detaljplanerna i den långt mer ”slutna” Byggnadsnämnden. 
Arbetarpartiet anser att kommunen bör återgå till den tidigare ordningen då de detaljplaner 
antas som sammantaget speglar utformningen av Umeås olika delar. 
 
Avsnitt fyra. Miljöfrågorna måste åter ställas på dagordningen.  
I Umeå handlar det om att luftföroreningarna i centrala stan måste minska. Idag är luften 
farlig att andas – speciellt under den långa kalla årstiden. Det krävs även en 
reningsanläggning för att undanröja hotet från algblomning i Nydalasjön. Dessutom måste 
Umeå ta tillvara på sina unikt goda förutsättningar för att bli ett centrum för grön industriell 
produktion i norra Sverige. Här finns alla förutsättningar: forskning vid två universitet, 
industriellt kunnande i kranskommunerna samt god tillgång på skogsråvara.  
 
Det var ett nederlag att inte Umeå kommun kunde vara med och konkurrera om lokaliseringen 
av den batterifabrik som utgör en del av framtidens gröna produktion. En förbättring av 
batteriernas lagringskapacitet, exempelvis när det gäller frågan om att ”förvara” energi från 
vindkraftverk, utgör ett utmärkt exempel på det vi menar med grön industriell produktion. Till 
sist: vi är väldigt glada att antalet umebor som reser kollektivt ökar stadigt. Men vi måste 
samtidigt understryka att Umeå kommun aldrig har klarat miljökvalitetsnormen vad gäller 
koncentrationen av kvävedioxid på och omkring Västra Esplanaden sedan mätningarna 
inleddes 2003. Detta visar på behovet av en förbättrad stadsplanering – även sett med 
miljöglasögonen på. Det visar också på behovet av att ytterligare öka antalet resor som sker 
med kollektivtrafiken genom att kommunen vågar genomföra olika försök med gratis eller 
kraftigt subventionerade bussbiljetter för olika befolkningsgrupper och/eller under olika tider 
på dygnet. Miljöfrågorna måste åter ställas på dagordningen. 
 
 
Umeå 7 juni 2018 
 
 
 
Jan Hägglund   Patrik Brännberg 
 
Tomas Westerström   Olof Kristmansson 
 
 
 



Del 2: Arbetarpartiets Alternativbudget i siffror 
 

A. Driftsbudget 
 

       Utgångsläge 
Utrymme 2019 + index  

o. tillväxt / demografi 

AP 
Jmf 

utgångsläge 

S 
Jmf 

utgångsläge 

V 
Jmf 

utgångsläge 

Överförmyndarnämnden -14,4 2,5 2,5 2,5 
Kommunstyrelsen -271,4 7,5 -28,1 36,6 
Kommunfullmäktige -3,5 0,0 0,0 0,0 
Tekniska nämnden -1 188,0 -13,0 21,1 41,1 
Byggnadsnämnden -41,8 0,0 1,8 2,3 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13,7 0,0 0,3 0,3 
Brand- och räddningsnämnd -59,5 -0,3 1,1 1,1 
Äldrenämnden -1 058,1 -55,0 10,0 -42,7 
Individ- och familjenämnden -1 309,0 -26,7 28,6 2,1 
Fritidsnämnden -132,6 1,2 2,2 2,2 
Kulturnämnden -120,4 2,7 2,7 2,7 
För- och grundskolenämnden  -1 909,9 -10,0 -1,9 -57,5 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -476,1 -5,0 7,4 3,5 
Övergripande besparingar, omfördelningar och inkomstökningar 107,7   
Kulturbolag, kollektivtrafik, inkubatorer, m.m. -202,1 7,0 7,3 -5,6 
Medel för oförutsedda utgifter -44,2 8,0 -3,5 8,4 
Avskrivningar -471,4 14,2 12,2 12,2 
Netto pensioner och sociala avgifter -124,6 0,0 0,0 0,0 
Resultatkrav -73,1 -35,0 0,0 -22,3 
Verksamheternas nettokostnader -7 338,8    

 

Skatter och bidrag 7 307,5 56,8 0,0 56,8 
Kraftverksamhet 60,0 42,0 42,0 62,0 
Utdelning UKF + byggbonus 42,0 38,0 38,0 38,0 
Finansnetto -44,2 6,0 4,9 4,9 
Effektiviseringskrav -148,6 0,0 0,0 0,0 

 
Arbetarpartiets satsningar på olika verksamheter 

jämfört med utgångsläget (utrymme 2019 + index o. tillväxt / demografi) 
 

Nämnd  
Kommunstyrelsen  
Bevarande av kommungemensam förvaltning 0,0 milj 
Fastanställ 500 tillfälligt anställda 0,0 milj 
EU-valet 2019 4,1 milj 
Nytt lönesystem: nya arbetsuppgifter och ökat stöd till verksamheterna 5,8 milj 
Tekniska nämnden  
Snöröjning, nya kriterier 3,0 milj 
Ökat underhåll Gator, Park och natur samt nya miljökrav, del 1 (av 11 milj) 5,0 milj 
Utökat fastighetsunderhåll, del 1 (av 15 milj) 5,0 milj 
Brand- och räddningsnämnd   
Nytt avtal deltidsbrandmän 0,3 milj 
Äldrenämnden  
Äldreomsorg: Kostnad ökad personaltäthet pga heltidsinförande 30,0 milj 



Kompetenshöjning: satsning på fler undersköterskor och ”vårdsvenska” 10,0 milj 
Kompetenshöjning: återinför sjukvårdsbiträden – all personal ska ha utbildning 5,0 milj 
Bilpool inom hemtjänsten 5,0 milj 
Ökad nattbemanning särskilda boenden 5,0 milj 
Individ- och familjenämnden  
LSS-boenden: Beslut tagna före 2015 verkställs, del 1 (av 22,2 milj) 11,0 milj 
Kostnad ökad personaltäthet pga heltidsinförande 13,5 milj 
Satsning mot hedersförtryck: hedersvåldsjour plus kartläggning 2,2 milj 
Fritidsnämnden  
Personalförstärkning fritidsgård på Ersboda 1,0 milj 
För- och grundskolenämnden  
Kostnader ökad personaltäthet vid införande av heltidsmodellen 5,0 milj 
Förskola: Färre barn per anställd, steg 1 på väg mot 15 barn/grupp 5,0 milj 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Integration: Satsning på fler yrkeslinjer inom språkintro 3,0 milj 
Satsning på elever som inte klarat grundskolan (introduktionsprogram) 2,0 milj 
Buffert: Förhandlingar om sänkta kostnader för Väven 25,0 milj 
Buffert: Minskade kostnader sjukfrånvaro 10,0 milj 
Effektiviseringskrav 148,6 milj 
Summa satsningar och prioriteringar  304,8 milj 

 
Finansiering via besparingar, omfördelningar och inkomstökningar – 

jämfört med utgångsläget (utrymme 2019 + 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 30,0 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  

Minskat resande utanför länet för förtroendevalda 1,2 milj 
Minskade sjukskrivningskostnader 20,0 milj 

 Ökad personaltäthet  
 Ökat personalinflytande  

Effektivare administration 12,0 milj 
 Kommungemensam förvaltning bevaras  
 Minskad byråkrati  
 Minska antalet centrala schemastödjare  

Avbolagisering: för samordning, transparens och ökad demokrati 17,0 milj 
varav: INAB upplöses, verksamheterna till förvaltning och UKF 8,0 milj 
varav: Badhuset läggs under fritidsnämnden (från bolag till förvaltning) 3,0 milj 
varav sammanslagning av företagskuvöser 1,0 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 28,0 milj 

 Utdelning föreslagen av S  



Byggbonus 10,0 milj 
Ökat uttag Kraftverksamhet 42,0 milj 

 Samma som i S-förslaget  
Ny verksamhetsform för Gitarrmuseet 4,7 milj 
Gitarrutställning på länsmuseet 2019-2020 (inom museets budget)  0,0 milj 
Kommunens samarbete med föreningen Guitars upphör  4,7 milj 
Umeå drar sig ur ”Västerbottensambassaden”  0,3 milj 
KS-poster omdisponeras till verksamheterna 27,7 milj 
minskat anslag Norrlandsoperan  5,0 milj 
minskat anslag för oförutsedda behov 5,0 milj 
minskat utvecklingsanslag  3,0 milj 
minskat anslag Bildmuseet 2,0 milj 
minskat anslag Folkets Hus 2,0 milj 
minskat anslag Internationella avdelningen 1,0 milj 
minskat anslag Näringslivsservice 4,0 milj 
minskat anslag Umevatoriet 1,0 milj 
minskat anslag kommunikationsenheten 4,0 milj 
Ingen ny kommunikatör för tillväxtfrågor 0,7 milj 

 

Effektivisering Överförmyndarnämnden 2,5 milj 
Effektivisering Kulturnämnden 2,7 milj 
Effektivisering Fritidsnämnden 2,2 milj 
Höjd kommunalskatt 20 öre 56,8 milj 
Stram investeringsbudget ger minskade avskrivningar och finansnetto 20,2 milj 

 

Summa besparingar, omfördelningar och inkomstökningar 304,8 milj 
 
 

B. Investeringsbudget 
 
Arbetarpartiet var först med att kräva en neddragning av de alltför höga investerings-
kostnaderna i Umeå kommun. För att markera behovet av ett trendbrott krävde vi ett 
moratorium som blev kritiserat. Men bara något år senare skedde en tillnyktring hos övriga 
partier i fullmäktige och en allmän neddragning av investeringsverksamheten skedde. Detta 
var delvis kopplat kring den kraftigt ökande skuldsättningen. Jämför vi årets 
investeringsbudget med fjolårets ser vi åter en kraftigt ökad investeringsverksamhet. I 
praktiken en fördubbling.  
 
Socialdemokraternas investeringsram ligger på 1 273 miljoner. Arbetarpartiet har 
försökt pressa detta. Vår investeringsram ligger på 1 158 miljoner.  
 
Inom denna ram vill vi bland annat se en satsning på en ytterligare reningsanläggning vid 
Nydalasjöns norra ände. Denna beräknar vi kommer att kosta 8 miljoner. Även vår 
investeringsvolym innebär en kraftig ökning jämfört med fjolårets. Denna speglar det stora 
behov som finns av nybyggnationer när det gäller bland annat förskolor och grundskolor. 
 
 
 
 
 
 



 

Del 3: Arbetarpartiets utredningsuppdrag 
 
att  ge facknämnderna för bl a skolan, IFO samt ÄN i uppdrag att – tillsammans med 
personalrepresentanter – utreda hur de anställda ska få mer tid till vård, omsorg och 
undervisning genom att exempelvis minska den tid som idag ägnas åt exempelvis 
dokumentation, 
 
att  KS ges i uppdrag att undersöka det stöd som finns i Holmsund/Obbola, Hörnefors samt 
Sävar när det gäller ett återinförande av kommundelsnämnder. Detta antingen i sin gamla 
form eller i någon form av modifierad version där nämndernas uppdrag inte, liksom tidigare, 
var heltäckande utan fokuserar på skola och omsorg, 
 
att  KS ges i uppdrag att i dialog med de anställda kartlägga den opinion som finns när det 
gäller att behålla dagens kommungemensamma storförvaltning i jämförelse med stödet för att 
genomföra ytterligare en omorganisation, 
 
att  ge KS i uppdrag att undersöka om dagens förskolor och skolor är de religiösa frizoner 
som de borde vara, 
 
att  KS ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av hedersförtryckets utbredning bland 
alla elever på Umeås grundskolor och gymnasier, 
 
att  KS ges i uppdrag att utreda de ekonomiska vinster som kommer att 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 framöver göra det möjligt att diskutera både kommunens 
investeringar och de kommunala bolagens investeringar vid samma tillfälle, detta i syfte att 
förbättra helhetsbilden och att göra det lättare att väga olika behov mot varandra, 
 
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,  
 
att  KS ges följande uppdrag: om frågan om böneutrop skulle ställas på dagordningen i Umeå 
skall denna fråga avgöras efter debatt och beslut i kommunens motsvarighet till riksdag, dvs 
kommunfullmäktige, och inte som en ordningsfråga via någon nämnd eller genom en mätning 
av antalet decibel av kommunala tjänstemän eller polisen. Det är Arbetarpartiets uppfattning 
att denna fråga egentligen borde avgöras i riksdagen som en grundlagsfråga, 
 
att  KS ges följande uppdrag: Västra Esplanaden utgör ett av de farligaste stråken i hela 
Sverige när det gäller koncentrationen av kvävedioxid. År 2016 var det bara två platser i 
Göteborg och en i Stockholm som hade högre koncentrationer. Den som utsätts för höga 
koncentrationer av kvävedioxid riskerar att i förtid drabbas av lungcancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar samt demenssjukdomar som Alzheimers. Dessutom ökar risken för astma och 
allergier. När kommunen planerar framtida bostadsområden och andra nya detaljplaner ska 
dessa syfta till att klara miljökvalitetsnormerna i centrala Umeå inklusive Västra Esplanaden. 



Umeå 

Ett Umeå som håller ihop, idag och för framtiden 
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Ett Umeå som håller ihop idag och för framtiden
 Umeå är en fantastisk kommun. Har vill man bo och verka. Umeå är en pulserande stad med ett myllrande kulturliv med närhet till natur 

och rekreation. En stad med hög puls insvept i ett norrländsk lugn. Umeå kommun är en plats fylld med värme, en värme som återspeglas 

hos våra engagerade medborgare. I Umeå genomsyras en anda av mångfald, solidaritet, rättvisa och allas lika värde. Det är denna Umeå 

anda som gör vår kommun till en plats att värna, utveckla och vara stolt över.

 Umeå kommun är i tillväxt och med detta kommer också nya utmaningar, både idag och för framtiden. Fler behöver bostäder samtidigt som 

vi måste säkra grönområden och vi måste utöka och kvalitetssäkra samhällsservicen och välfärden. Företagen måste få utrymme och vår 

jordbruksmark måste tas tillvara på.  Allt detta måste ske i en hållbar ekvation med människan och miljön i centrum.   Vi ser en tydlig trend 

där kommuninvånarnas klimatavtryck blir större och större samtidigt som vi ser en vilja och engagemang att bryta detta mönster. Därför 

måste Umeå växa på ett sätt där vi skapar förutsättningar för ett hållbart och klimatsmart levande, idag och i framtiden.

 I riket idag ser vi en tydlig negativ trend, segregationen ökar - mellan de som nyss har kommit hit och de som bott här i generationer, 

mellan unga och gamla, mellan rika och fattiga. Vår stad ska vara öppen och tillgänglig alla, oavsett ålder, social bakgrund eller tjockleken 

på plånboken. Det är en del av Umeå andan.

 Umeå kommun är en plats där vi håller ihop, idag och i framtiden där vi tillsammans utvecklas inom ekologins absoluta gränser. I Umeå ska 

alla ha samma förutsättningar att växa som människor, oavsett om de är kvinnor, funktionsnedsatta eller födda i ett annat land. Och alla 

känner sig trygga, oavsett om de är barn eller vuxen och oavsett var man än väljer att bo.  

 I Umeå kommun ska alla kunna förverkliga sina drömmar. Drömmen kan tex handla om studier, en anställning, ett eget företag eller bra att 

finna en plats där man vill va. Näringslivet utvecklas och bidrar med nya lösningar på samhällsutmaningarna. Näringslivet har en avgörande 

roll i den gröna omställningen och fler gröna jobb, vi måste skapa rätt förutsättningar för detta. Det finns också ett stort socialt 

engagemang inom Umeå kommuns näringsliv och det är viktigt att vi stärker den samverkan. Umeå kommun har gott om mötesplatser och 

tillsammans med den goda tillgången till kultur och bildning bidrar det till att människor känner ägandeskap och makt över sitt liv och 

inflytande i sitt lokalsamhälle.

 I Umeå kommun ska alla känna sig delaktiga och jämlika. Både barnen och vuxna ska ha säkra vägar till skolan och arbetet och utrymme att 

leka och röra sig i både stad och natur. Vi ska tillsammans sudda ut de sociala klyftor som skapar ojämna livsvillkor för barn och vuxna. Det 

är lätt att resa hållbart och i Umeå kommun har vi alla förutsättningar för detta. En bra infrastruktur för cyklister och en snabb och enkel 

kollektivtrafik ger våra medborgare stor valfrihet i sitt resande mellan hem, skola, arbete och fritid. Umeå kommun har den engagemang, 

drivkraft och potential som behövs för att bli den ledare som behövs inom den gröna omställningen. Så låt oss idag ta på oss ledartröjan för 

vår gemensamma framtid.

 Vår bild av Umeå kommun är att alla människor har samma goda förutsättningar att må bra och förverkliga sina drömmar. Umeå ska vara 

den bästa platsen att bo och verka en plats för barn att växa upp på. Där medborgarnas livskvalitet ska stå i centrum. Miljöpartiets de gröna 

Umeås budget för 2019 visar vilken väg som tar oss dit. Vår budget tar fortsatt ansvar för välfärden, skolan, klimatet och människan. Ett 

ansvar som är viktigare än skattesänkningar.

 //Miljöpartiet de gröna Umeå



Ramtilldelning & Jämförelse 2018/2019

NÄMND / STYRELSE Budget Förändring

2018 2019 mnkr procent

Överförmyndarnämnden -11,5 -11,9 -0,4 3,9

Kommunstyrelsen -952,9 -954,5 -1,6 0,16

Kommunfullmäktige -3,5 -3,5 0,0 1,4

Tekniska nämnden -1111,2 -1156,9 -45,7 4,1

Byggnadsnämnden -38,4 -40,0 -1,6 4,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -12,7 -13,4 -0,7 5,8

Brand- och räddningsnämnd -56,4 -58,4 -2,0 3,5

Äldrenämnden -964,4 -1053,1 -88,7 9,1

Individ- och familjenämnden -1198,2 -1285,4 -87,2 7,2

Fritidsnämnden -127,7 -132,4 -4,7 3,6

Kulturnämnden -115,4 -119,7 -4,3 3,7

För- och grundskolenämnden -1817,4 -1916,8 -99,4 5,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -448,7 -463,7 -15,0 3,3

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

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

Summa nämndsramar -6858,4 -7209,7 -351,3 5,1



Investeringsbudget 2018-2019

NÄMND Budget (mnkr)

2018 2019

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0

Kommunstyrelsen -74,1 -118,7

Kommunfullmäktige 0,0 0,0

Tekniska nämnden -957,2 -1088,3

Byggnadsnämnden 0,0 -0,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,0 -0,3

Brand- och räddningsnämnd -12,2 -20,0

Äldrenämnden -16,4 -16,0

Individ- och familjenämnden -4,3 -77,0

Fritidsnämnden -7,7 -46,0

Kulturnämnden -6,0 -2,0

För- och grundskolenämnden -2,2 -15,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 0,0 -8,0

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

Gemensam nämnd Umeåregionen 0,0 0,0

Summa nämnder -1055,7 -1391,8



Vård och Omsorg
Det är viktigt att våra äldre har god tillgång till aktivitet och ökad livskvalitet så 

länge som möjligt. Trygghet och tillgänglighet ska vara en självskriven självklarhet för 

våra äldre. Våra äldre ska kunna bo kvar även om hälsan börjar svikta och detta leder 

till att vi måste kunna erbjuda en hemvård med kvalitet och vårdbehövandes behov 

är i fokus. Den som inte längre kan eller vill bo ensam ska kunna erbjudas bra 

alternativ, permanent eller tillfälligt. För att minska köerna och göra det lättare att 

få komma till ett vårdboende behöver fler äldreboenden byggas. Vi måste investera i 

välfärden.  För att trygga en hög kvalitet inom omsorgen behöver fler lockas till att 

utbilda sig till undersköterskor och sjuksköterskor. Personalen är stommen i allt 

omsorgsarbete, goda arbets-förhållanden bidrar därför till ökad kvalitet inom 

omsorgen. Den ständiga drivkraften är en så hög livskvalitet som möjligt för de som 

tar del av kommunens omsorgsarbete. Livskvalitet och trygghet är våra ledord för 

våra äldre. 

-Fler par boenden ska inrättas för par där bara den ena är vårdbehövande. 

-Bygga fler äldreboenden. Med goda och tillgängliga utemiljöer och där tillagningskök ska i 

hög utsträckning finnas i anslutning till verksamheten. 

-Personalomsättningen ska minska så äldre möter färre och mer välbekanta ansikten. 

-Umeå kommun ska ligga i framkant i bruket av ny teknik, bland annat i schemaläggning, e-

hälsa och digitala välfärdstjänster. 

-Införa AST (Akademisk Specialist Tjänstgöring) för sjuksköterskor inom kommunens 

verksamhet.

-Utbildningsnivån hos personalen ska höjas vad gäller demenssjukdomar.

-Tillagningskök ska i hög utsträckning finnas i anslutning till verksamheten. 

-Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel i kostverksamheten ska öka.

-All personal inom vård och omsorg ska ha rätt till att arbeta heltid.

-Investera i välfärdsteknik och digitaliseringslösningar inom vård och omsorg.



Skola och utbildning
Skolan ska utvecklas genom tidiga insatser, med bra arbetsmiljöer och villkor för lärarna 

där jämlikhet genomsyrar verksamheten. Skolan ska vara en hälsosam arbetsplats för 

både elever och personal, en trygg och lugn miljö där lärande får vara i fokus. Genom 

skolan ska barn och ungdomar få vilja och redskap att lära och utvecklas genom livet. 

Skolan ska ge eleverna verktyg för att fungera som aktiva samhällsatt skapa och delta i 

samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen 

livssituation. Alla barn ska ha tillgång till likvärdig undervisning och få en chans att 

utvecklas till fria, kreativa och självständiga individer. Alla ungdomar ska, när de avslutat 

sin skoltid, vara väl förberedda för ett livslångt lärande. Skolan ska vara en plats för 

utveckling, samvaro och integration. Medborgare och uppmuntra till kreativitet, empati 

och kritiskt tänkande. Varje barn ska lära sig att skriva, läsa och räkna. Skolan ska också 

lära barn och ungdomar

-Fortsätta satsningar i det arbete med att uppnå max 15 barn per barngrupp inom förskolan.

-Öron märka 5mnkr inom för- och grundskolans budget för musikskolan och El sistema.

-Mängden kött som serveras inom skola ska halveras under mandatperioden, och matsvinnet i 

ska minska.

-Ett pilotprojekt ska genomföras med byggande av en 100 procent fossilfri förskola.

-Att fortsätta rikta investeringsmedel  för utbyggnad av för- och grundskolan för att möta 

framtidens behov.

-Vidare satsa så att vi kan upprätthålla Umeås skolresultat som idag är bland de högsta i landet.

-Vitalisera Naturskolan

-Stärka elevhälsan genom riktade satsningar för att kunna främja en god psykisk hälsa bland 

våra barn och unga med tidiga stödinsatser

-Införa fler klasser för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i likhet 

med NPF-klassen på Bräntbergsskolan.

-All frukt i fritidsverksamheten ska vara ekologisk



Samhällsbyggnad och den 

hållbara/klimatsmarta  staden

 -Att Umeå kommun ska aktivt jobba för en samverkan för att etablera en 
biogas anläggning i Umeå.

 -Att fortsätta och påskynda arbetet för ett fossilfritt Umeå

 -Boendesegregationen ska brytas genom en socialt medveten 
bostadspolitik som blandar upplåtelse och boendeformer inom 
bostadsområdena

 -Bygga 2000 bostäder per år.

 -Öka mängden byggklarmark samt öron märka mark för samhällsservice
och LSS boenden.

 -All kommunal upphandling av varor och tjänster ska genomföras med 
målet att de ska vara klimatneutrala år 2030

 -Att ta fram en strategi för återanvändning av inventarier och minska 
användningen av plaster för att minska klimat- och miljöpåverkan. Där vi 
blir mer kostnadseffektiva inom ramen för cirkulär ekonom.

 -Det strategiska miljöarbetet ska utvecklas och stärkas inom kommunens 
alla verksamheter och bolag utifrån Agenda 2030. 

 -Att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå 
kommun. 

 -En strategi för ökad självförsörjning av livsmedel och energi ska tas fram 
tillsammans med regionen och övriga kommuner. 

 -Öka andelen ekologisk mat i de kommunala verksamheterna för att det 
år 2020 ska uppgå till minst 50%. Där också allt kött ska vara svenskt 
producerat.

 -Renovering, nybygge och förvaltande av kommunala fastigheter samt 
anläggningar på kommunal mark ska ske med tydliga krav på hållbarhet 
avseende både ekologiska och sociala aspekter samt vara del av en 
fossilfri infrastruktur. Detta ska vara standard i den tekniska 
beskrivningen. 

 -Alla nybyggnationer ska vara försedda med solceller, detta ska finnas 
med som en standard paragraf i alla tekniska beskrivningar.

 -Att ta bort bygglovsavgiften för solceller helt tas bort för att uppmana 
fler till miljömässigt energiinvesteringar.

 -Ökade anslag till kollektivtrafiken samt att år 2022 ska hela 
Umeåkommuns kollektivtrafik fordonsflotta utgöras av el-fordon.

 -Ta fram en strategi för lägre byggkostnader och energi effektiviseringar 
för minskade investerings samt driftskostnader.

 -Att kommunen fortsätter aktivt söker klimatinvesteringspengar som 
regeringen lagt fram

 -Tillvarata de grönområden som vi har i kommunen och utöka grönytorna 
i staden genom innovativa lösningar. Med människan i centrum.

Vi måste främja en ökad livskvalitet för kommuninvånarna med 

fokus på god service och samhällsutveckling. Detta genom att 

hållbar utveckling där nya idéer och kunskaper tas tillvara och 

sprids. Umeå kommun bör vidare utveckla en strategi för 

hållbar offentlig upphandling, så påverkar det inte bara vår 

egen inverkan på miljön och sociala faktorer. Det bidrar även 

till utvecklingen som påskyndar den grönaomställningen inom 

näringslivet. Umeå kommun ska göra investeringar som främjar 

en hållbar utveckling. Kommunen växer och kommer att 

fortsätta att växa under överskådlig framtid. Det är vårt ansvar 

att säkerställa att denna tillväxt sker på ett hållbart sätt. 

Vi har stora utmaningar med trafiken och luftkvaliteten i bland 

annat centrala stan. Vi måste vidare prioritera kollektivtrafik 

och cykel som våra främsta transportmedel inom 

stadsgränserna. Genom att främja cykeltrafik och förbättra 

kollektivtrafiken, men även genom att begränsa biltrafiken, så 

kan vi faktiskt förbättra luftkvalitén i centrum och stärka 

folkhälsan. Vi vill att Umeå som kommun arbetar för att främja 

utveckling och produktion av förnyelsebara bränslen. Vi vill att 

Umeå kommun ska vara ledande i omställningen för en fossilfri 

infrastruktur. Arbetet med att kommunens fastigheter ska 

energieffektiviseras måste stärkas. Vi ser även att större krav 

skulle kunna ställas vid byggande av nya fastigheter i 

kommunens regi så att man i högsta möjliga mån bygger husen i 

miljövänliga och hållbara material samtidigt som man ser till 

att de bli så energieffektiva som möjligt. Det råder bostadsbrist 

i Umeå, och det behöver framför allt byggas fler 

hyreslägenheter. Långsiktighet och kretsloppstänkande när vi 

planerar byggande av boenden och lokaler. Vi måste fortsätta 

prioritera och investera för att skapa förutsättningar som 

bäddar för en modern, klimatsmart och hållbar livsstil. 

Samhällsplanering ska ske med hänsyn till alla grupper i 

samhället och bidra till en utjämning av strukturella orättvisor. 

Där staden ska byggas på ett sätt som jämlikt främjar och 

återspeglar olika människors vardag och behov.



Kultur och Fritid
 Umeå ska vara en attraktiv och framgångsrik fritids- och 

kulturstad. Där våra medborgare utvecklas och stärkas med 
hjälp av ett meningsfullt fritids- och kulturliv, både fysiskt och 
psykiskt. Umeå ska vara fyllt med mötesplatser där människor 
kan mötas och utvecklas. Vi måste skapa förutsättningar för 
kulturen att frodas, framför allt de former som inte är 
tillräckligt kommersiella för att stå på egna ben ekonomiskt. 
Genom satsningar på kultur- och fritids politiken vi få en 
positiva integrations- och jämställdhets effekter och en mer 
levande demokrati. I Umeå ska det finnas möjligheter till 
meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett ålder eller 
socioekonomisk bakgrund.. Föreningslivet är en viktig del av 
Umeå och det är viktigt att den finns tillgänglig alla våra 
medborgare. Föreningsutövande, idrott, och andra 
fritidsaktiviteter spelar även en viktig roll för att vi ska må bra 
och stärker folkhälsan. Föreningslivet lägger också en viktig 
grund i vårt samhälle som bygger på gemenskap, samvaro, 
deltagande och glädje. Kulturinstitutioner som bibliotek och 
museer är en viktig del av Umeå och så ska det förbli.
Satsningar inom kultur och fritid leder till minskade kostnader 
inom socialsektorn och är ett steg mot ett ekonomiskt och 
socialt hållbart samhälle.

 -Att arbeta fram en strategisk friluftsplan

 -Att öka stödet till föreningslivet

 -Att jobba för att mångfald, jämlikhet och deltagande blir en 
naturlig del av fritiden, där bredd går före elitsatsningar

 -Umeå kommun utvecklar arbetet med att skapa fler lokala 
mötesplatser i bostadsområden. 

 -Kultur- och fritidsliv ska finnas tillgängligt för alla barn och unga i 
Umeå kommun.

 - Utreda bidragskriterier och bidragsnivåer förföreningar med  
barn- och ungdomsverksamhet i syfte att dessa ska bli mer rättvisa 
och främja alla föreningar. 

 -Föreningar ska få möjligheten att söka bidrag för särskilda 
miljöprojekt. 

 -Säkra resurser för alla skolbibliotek samt bibliotek ute i 
kommundelarna



 -Att Umeå kommun säkerställer jämställdheten i fördelning av 
både halltider och föreningsbidragen. 

 -Att det öronmärks medel för jämställdhetssatsningar inom 
idrotten.

 -Att  attraktiva och trygga fritidsgårdar finns utspridda i de olika 
stadsdelarna.

 -Att få ut mer kultur ut i stadsdelarna

 -Att utöka möjligheten att låna fritids- och kulturutrustning genom 
att etablera ytterligare en fritidsbank inom Umeå kommun.

 -Umeå kommun ska aktivt skapa förutsättningar för att kultur-, 
fritids- och idrottsaktiviteter inte blir en klassfråga.

 -Att ersätta alla konstgräsplaner med nytt underlag som är 100% 
fritt från mikroplaster.

 -Att skapa bättre samverkan med privata aktörer för etablering av 
fritid och idrottsanläggningar. 



Socialvälfärd och Jämställdhet -Utreda om det finns samhällsgrupper som är underrepresenterade i 

våra politiska och demokratiska organ, samt ta fram en handlingsplan 

för hur vi kan minska denna underrepresentation så alla är delaktiga i 

vår demo          

-Ökade resurser för utbyggnad av LSS

-Ta fram en strategi för att halvera barnfattigdomen

-Ta fram en handlingsplan mot våld

-Ta fram fler skyddande boenden

-Jobba vidare för att ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020

-Att öka resurserna för det uppsökande, behandlande och förebyggande 

arbetet inom socialtjänsten.

-Fördjupa samverkan med civilsamhället.

-Skapa förutsättningar så att samverkan mellan skola, socialtjänst och 

barn- och ungdomspsykiatri ska utvecklas.

-Umeå kommun ska arbeta aktivt mot hedersrelaterat våld och förtryck.   

-Människor som lever i våldsamma relationer ska få förtur inom 

bostadsmarknadens kösystem.

-Alla former av bidrag ska utbetalas till lika del i hushållet.

Goda livsvillkor är en mänsklig rättighet även så att vi har en 
stark och tillgänglig socialvälfärd. Trygghet och 
självbestämmande ska finnas för varje människa, på lika villkor. 
Vi måste tillgodose att de grundläggande behoven uppfylls hos 
våra medborgare, som att ha tak över huvudet, en trygg 
försörjning och att nära och kära mår bra och att de behov 
individer har för en god livskvalitet uppfylls. En av samhällets 
grundpelare är ett väl fungerande socialt skyddsnät. Människor 
som diskrimineras och förtrycks eller som på andra sätt är 
socialt utsatta eller marginaliserade har samma rätt till ett bra 
liv som alla andra. Människor har olika behov och olika 
förutsättningar i vardagen, det är viktigt att vi tidigt kan ge det 
stöd hen behöver oavsett situation. Det är därför viktigt att 
samarbetet mellan olika yrkesgrupper och verksamheter 
utvecklas. Det krävs kreativa lösningar för att hantera de social 
problem vi stöter på så att människor inte ska utsättas för 
lidande, lämnas ensamma eller ryckas ur sina sociala 
sammanhang. Det sociala arbetet måste ske långsiktigt och vi 
måste säkra resurser så att man tidigt kan identifiera risker och 
lägga in tidiga åtgärder. Tidigt stöd till personer som riskerar 
att utveckla problem är bra för deras eget välmående och 
lönsamt för samhället. Mäns våld är ett stort samhällsproblem 
och vid våld i nära relationer är det oftast kvinnor och barn som 
drabbas. Ingen ska behöva finna sig i en utsatt livssituation. I 
ett jämlikt Umeå har alla människor lika rättigheter, villkor, 
möjligheter och makt att själva forma sina liv och bidra till 
samhällets utveckling, oavsett kön, sexuell läggning, härkomst 
eller socioekonomisk bakgrund.

-Samtliga nämnder och kommunala bolag ska arbeta med 
jämställdhetsbudgetering. Samt arbeta för en jämställd 
samhällsplanering.

-Kommunen ska kompetensutveckla all personal inom 
likabehandling och antidiskriminering på alla arbetsplatser.

-att Umeå kommuns verksamheter  har nolltolerans för 
sexuella trakasserier.

-Att Umeå kommun tar fram en policy mot rasism och
främlingsfientlighet.



Uppdrag till Kommunfullmäktige
15. Renovering, nybygge och förvaltande av kommunala fastigheter 
samt anläggningar på kommunal mark ska ske med tydliga krav på 
hållbarhet avseende både ekologiska och sociala aspekter samt vara del 
av en fossilfri infrastruktur. Detta ska vara standard i den tekniska 
beskrivningen. 

16. Alla nybyggnationer ska vara försedda med solceller, detta ska 
finnas med som en standard paragraf i alla tekniska beskrivningar.

17. Ökade anslag till kollektivtrafiken samt att år 2022 ska hela 
Umeåkommuns kollektivtrafik fordonsflotta utgöras av el-fordon.

18. Samtliga nämnder och kommunala bolag ska arbeta med 
jämställdhetsbudgetering. Samt arbeta för en jämställd 
samhällsplanering.

19. Kommunen ska kompetensutveckla all personal inom likabehandling 
och antidiskriminering på alla arbetsplatser.

20. Att Umeå kommuns verksamheter  har nolltolerans för sexuella 
trakasserier.

21. Att Umeå kommun tar fram en policy mot rasism och 
främlingsfientlighet. 

22. Ta fram en strategi för att halvera barnfattigdomen

23. Ta fram en handlingsplan mot våld

24. Skapa förutsättningar så att samverkan mellan skola, socialtjänst 
och barn- och ungdomspsykiatri ska utvecklas.

25. Människor som lever i våldsamma relationer ska få förtur inom 
bostadsmarknadens kösystem.

26. Kultur- och fritidsliv ska finnas tillgängligt för alla barn och unga i 
Umeå kommun.

27. Utreda bidragskriterier och bidragsnivåer förföreningar med  barn-
och ungdomsverksamhet i syfte att dessa ska bli mer rättvisa och främja 
alla föreningar.  

1. Bygga fler äldreboenden. Med goda och tillgängliga 
utemiljöer och där tillagningskök ska i hög utsträckning 
finnas i anslutning till verksamheten. 

2. Umeå kommun ska ligga i framkant i bruket av ny teknik, 
bland annat i schemaläggning, e-hälsa och digitala 
välfärdstjänster. 

3. Investera i välfärdsteknik och digitaliseringslösningar inom 
vård och omsorg.

4. Mängden kött som serveras inom skola ska halveras under 
mandatperioden, och matsvinnet i ska minska.

5. Ett pilotprojekt ska genomföras med byggande av en 100 
procent fossilfri förskola.

6. Att fortsätta rikta investeringsmedel  för utbyggnad av för-
och grundskolan för att möta framtidens behov.

7. Att Umeå kommun ska aktivt jobba för en samverkan för 
att etablera en biogas anläggning i Umeå.

8. Skapa förutsättningar för att det byggs 2000 bostäder per 
år i Umeå kommun.

9. Öka mängden byggklarmark samt öron märka mark för 
samhällsservice och LSS boenden.

10. All kommunal upphandling av varor och tjänster ska 
genomföras med målet att de ska vara klimatneutrala år 
2030

11. Det strategiska miljöarbetet ska utvecklas och stärkas 
inom kommunens alla verksamheter och bolag utifrån 
Agenda 2030. 

12. Att implementera hållbarhetsbokslut inom alla 
verksamheter i Umeå kommun. 

13. En strategi för ökad självförsörjning av livsmedel och 
energi ska tas fram tillsammans med regionen och övriga 
kommuner. 

14. Utöka samarbetet mellan Umeå kommun och 
föreningslivet.
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UPPDRAG BUDGET 2019  
 
 

UPPDRAG  S V Allian-
sen 

MP AP FI SD 

1. Att fortsätta arbetet inom ramen för Kommissionen för ett socialt håll-
bart Umeå. Huvudansvar: KS 

X       

2. Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att halvera 
barnfattigdomen till år 2020. Huvudansvar: KS, IFN, GVN 

X       

3. Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Huvud-
ansvar: KS, IFN 

X       

4. Att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn och 
ungdomsvården. Huvudansvar: KS, IFN 

X       

5. Att fortsätta med trygghetsuppdraget inom ramen för UmeBrå. Hu-
vudansvar: KS 

X       

6. Fortsätta arbetet för att uppnå målet om 15 barn i genomsnitt per 
barngrupp i förskolan samt att vägledning och stöd i arbetet ska utgå 
från Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. Huvudan-
svar: FGN 

X       

7. Att öppna upp arbetsplatserna för studenter och personer som står 
längre från arbetsmarknaden genom praktik och arbetsträning. Hu-
vudansvar: KS 

X       

8. Att ta fram en modell för en sammanhållen integrationskedja med en 
väg in för kompetensöversyn, utbildning och praktik. Huvudansvar: KS, 
GVN 

X       

9. Att fortsätta arbetet med en strategi för ökad självförsörjning av livs-
medel i samverkan med andra aktörer. Huvudansvar: KS 

X       

10. Att fortsätta arbetet med ett regionalt kunskapscentra för gröna nä-
ringar och livsmedelsproduktion. Huvudansvar: KS 

X       
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11. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialogen med Umeå Folkets Hus 
be dem utreda möjligheterna till att erbjuda fler kultur- och musiksce-
ner i Umeå. Huvudansvar: KS 

X       

12. Att utöka mängden byggklar mark. Huvudansvar: KS X       

13. Att utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för pla-
nering och prioritering. Huvudansvar: KS, TN 

X       

14. Att revidera lokalförsörjningsdirektivet och utveckla lokalförsörjnings-
processen i syfte att minska såväl investerings- som driftskostnader 
samt optimera användningen av kommunens lokaler. Huvudansvar: 
TN. 

X       

15. Att ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider 
samt minska investerings- som driftskostnader. Huvudansvar: TN 

X       

16. Att effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktisk in-
flyttning med fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor. Huvud-
ansvar: TN 

X       

17. Att AB Bostaden är kommunen behjälplig med verksamhetslokaler, bo-
enden med särskild service och vård- och omsorgsboenden integrerat i 
sina fastigheter. Huvudansvar: KS, ÄN, TN, AB Bostaden. 

X       

18. Att arbeta fram en strategisk friluftsplan. Huvudansvar: FN X       

19. Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bl a utveckla 
nätet av laddinfrastruktur. Huvudansvar: KS 

X       

20. Att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återan-
vändning av inventarier samt minska användandet av plaster i syfte att 
minska såväl kostnader som klimat-och miljöpåverkan. Huvudansvar: 
KS  

X       

21. Tillsätta en beredningsgrupp för att samordna kommunens arbete 
med digitalisering. I gruppen ska expertis och/eller referenspersoner 
från de olika verksamhetsområdena ingå. Huvudansvar: KS 

X       

22. Att ta fram en handlingsplan för att få fler deltidssjukskrivna att återgå 
till full sysselsättning. Huvudansvar: PU 

X       
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23. Att särskilt uppmärksamma det hälsofrämjande arbetet genom att 
sprida goda exempel. Huvudansvar: PU 

X       

24. Att genomföra en genomlysning av arbetsvillkoren, arbetsverktyg och 
förmåner inom alla verksamheter. Huvudansvar: PU 

X       

25. Se över och utöka de fackliga organisationernas förtroendemannatid 
för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Huvudansvar: PU 

X       

26. Utvärdera heltidsinförandet inför fortsatt genomförande i Umeå kom-
mun och jämföra det med liknande heltidsinföranden i andra kommu-
ner. Huvudansvar: PU 

X       

27. Att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla 
budgetens delar med målet om att hela kommunens budget har en 
jämställdhetsanalys 2019. Huvudansvar: KS, JUSK 

X       

28. Att omvärldsbevaka andra kommuners styr- och budgetprocesser i 
syfte att vidareutveckla vår egen. Huvudansvar: KS 

X       

29. Kostnader som uppstår i samband med heltidsinförandet ska för be-
rörda nämnder särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. 
Huvudansvar: KS 

X       

30. Viten som kommunen åläggs på grund av förseningar i uppstart av bo-
enden ska särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. Huvud-
ansvar: KS, IFN 

X       

31. Investeringar i välfärdsteknik som på sikt medför effektiviseringar ska 
genomföras och särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. 
Huvudansvar: KS 

X       

32. Att uppdra till kommunfullmäktige att tillsätta en jubileumskommitté 
för att på ett bra sätt möta vårt 400-årsfirande 2022. Huvudansvar: KF 

X       

33. Om bostad enligt särskild service enligt LSS kan uppföras tidigare än 
planerat, ska frågan kunna lyftas till KSAU för prövning av eventuellt 
igångsättande. Huvudansvar: KS, IFN, TN 

X       

34. Att ett kommunalt barnombud inrättas. (KS)  X      
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35. Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur 
kommunens budgetprocess och budget ska genomsyras av gender 
budgeting (jämställd budgetering) (KS) 

 X      

36. 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      

37. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utifrån kommunens samlade kom-
petens ta fram en plan för att säkerställa att alla högt ställda krav i 
upphandlingar efterlevs. (KS) 

 X      

38. Att i alla större detaljplaner som kommunen tar fram på egen mark sä-
kerställa att det finns avsatt mark för framtida behov av offentlig verk-
samhet. (KS) 

 X      

39. Att nya övergripande klimatmål tas fram som ska genomsyra alla 
nämnder och styrelsers verksamhet. (KS) 

 X      

40. Att utvärdera och redovisa kommunens anlitande av bemanningsföre-
tag. (KS) 

 X      

41. Att det genomförs en analys av kommunens kostnader av externt för-
hyrda lokaler som jämförs kostnader för eget ägda lokaler. (KS) 

 X      

42. Att ta fram en modell för hur investeringar ska prioriteras mot 
varandra, med viktning utifrån medborgarnytta och långsiktig kom-
munnytta. (KS) 

 X      

43. Att utreda möjligheten att ge ut en grön obligation för att finansiera 
kommande investeringar, i syfte att säkerställa att tillräckligt med in-
vesteringsmedel finns för att klara ett bostadsbyggande på minst 200 
lägenheter per år inom Bostaden. (KS) 

 X      

44. Att utreda införandet av kollektivkontrakt inom Bostaden. (KS)  X      

45. Att utreda möjligheterna att skapa ett kommunalt byggföretag för att 
öka byggandet av bostäder (och minska bostadsbristen). (KS) 

 X      

46. Att utreda möjligheten att skapa en gemensam bostadskö för de all-
männyttiga bostadsföretagen i Umeåregionen, där möjligheten för pri-
vata hyresvärder att ansluta sig finns med. (KS) 

 X      
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47. Att kommunen verkar för att pendeltåget mellan Vännäs och Umeå 
förlängs till Holmsund. (KS) 

 X      

48. Att ge stadsdirektören i uppdrag att öka andelen byggklar mark. (KS)  X      

49. Att verka för att hela kommunen ställer om till klimatsmart kost och 
ökar mängden frukt och grönt i maten. (KS) 

 X      

50. Att stadsdirektören ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för ett kommu-
nalt barnombud med syfte att ett barnperspektiv ska ha en central roll 
i kommunens planering. (KS) 

 X      

51. Att inrätta ett Tillgänglighetsråd kopplat som tillgänglighetsstrategen 
kopplas till. (KS) 

 X      

52. Att ta fram en tidplan, effekter och kostnadseffektiviseringar för slo-
pad karensdag för skola – funktionshinder – äldreomsorg. (KS) 

 X      

53. Att uppdra till AB Bostaden att planera för byggande av kollektivhus. 
(KS) 

 X      

54. Att ge stadsdirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag till portalpara-
graf för hela kommunkoncernens ägardirektiv som ska gälla för alla 
bolag utifrån principerna; social, etisk, ekologisk hållbarhet, tydliga 
miljö- och klimatmål, vita jobb-modellen, kommunens jämställdhets-
mål, tillgänglighet ska ha en särställning, meddelarfrihet för såväl an-
ställda som politiker, boendeinflytande och demokratiutveckling främ-
jas, öppenhet och transparens gentemot allmänhet och media, ut-
veckla medborgardialog för utvecklingsfrågor och inre kvalitet, sociala 
hänsyn ska prägla all upphandling, att bolagen är en viktig resurs för 
kommunens skolor och ska bidra med arbetsrehabilitering och praktik-
platser. (KS) 

 X      

55. Att ge stadsdirektören i uppdrag att tillsammans med UKF och AB Bo-
staden ta fram ett förslag på hur en inomhuslekplats kan utformas på 
taket ovanpå gamla biblioteket, dvs en icke-kommersiell plats vid 
Vasaplan. (KS) 

 X      
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56. Att ge stadsdirektören i uppdrag att i samråd med Miljö- och Hälso-
skyddsnämnden peka ut ett valfritt investeringsprojekt där klimatkal-
kyl används och därefter utvärderas. (KS) 

 X      

57. Att ta fram ett förslag till lösning för att flytta skjutbanan på I20 i syfte 
att underlätta bostadsbyggande. (MEX) 

 X      

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

 X      

59. Att prioritera att ta fram nya fördjupade översiktsplaner och detaljpla-
ner som kan ge störst mängd nya bostäder och som skapar störst för-
utsättningar för fler arbetsplatser. (MEX) 

 X      

60. 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 Skolver-
kets allmänna råd för barngruppernas storlek. Handlingsplanen ska 
vara kopplad till en specifik tidplan och plan för finansiering. (FGN) 

 X      

61. Att utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid samt möjlig-
heter till införande av obekväm arbetstid på befintliga förskolor med 
strategisk placering. (FGN) 

 X      

62. Att fasa ut användandet av bemanningsföretag till förmån för egna vi-
kariepooler. (FGN) 

 X      

63. Att utöka samarbetet mellan skolan och den lokala fackföreningsrörel-
sen i Umeå för att öka elevernas kunskap om rättigheterna i arbetsli-
vet. (GVN) 

 X      

64. Att utveckla en omfattande plan för kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling i samarbete med universitetet. Budgeten ska kopplas 
till behovet av nyrekrytering av personal samt en förstärkt utbildnings-
satsning. (GVN) 

 X      

65. Att utveckla YH och Viva Komvux för att möta framtida behov av rele-
vant och bra utbildning för medborgare och nyanlända. Få in folk i ut-
bildningar som leder till jobb! (GVN) 

 X      
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66. Att språkintroduktion prioriteras och är likvärdigt representerade på 
gymnasieskolorna. (GVN) 

 X      

67. Att implementera integrationsprojekt med fokus på kvinnosyn, jäm-
ställdhet, hedersrelaterade problem mm. (GVN) 

 X      

68. Att Centrum mot våld (i avtalet med VLL) har ett brett uppdrag som in-
nefattar alla former av sexuellt våld och våld i nära relationer; köns-
köp/sex mot ersättning, våldtäkter och sexuella övergrepp, våld i nära 
relationer (brett uppdrag med ett anhörigperspektiv/signifikanta 
andra), hedersrelaterat våld/extrem kontroll och HBTQ-personers ut-
satthet samt att CMV utvecklas och planeras för att vara en spetskom-
petens för hela länet/framtida storregion. (IFN) 

 X      

69. Att utforma särskilda mål för EKB-verksamheten i syfte att alla min-
deråriga som kommer hit ska vilja bo kvar i Umeå. (IFN) 

 X      

70. 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      

71. Att påbörja implementeringen av Gender Budgeting. (ÄN)  X      

72. Att utveckla ett koncept för moderna äldreboenden med t ex bred-
bandsuppkoppling och lekytor för besökare. (ÄN) 

 X      

73. Att påbörja avvecklandet av LOV och planera för övertagande av priva-
tiserad verksamhet, med målet om en hemtjänst i världsklass. (ÄN) 

 X      

74. Att identifiera en eller flera hemtjänstgrupper som lämpar sig för för-
sök med 6 timmars arbetsdag. (ÄN) 

 X      

75. Att det påbörjas ett större arbetstidsprojekt med den s.k. 3 - 3 mo-
dellen. (ÄN) 

 X      

76. Att se över möjligheten att anställa fler professionella gode män och 
förvaltare i kommunal regi. (ÖFN) 

 X      

77. Att införa en övre gräns för hur många godmansuppdrag en lekman 
bör ha. (ÖFN) 

 X      

78. Att se över Budget- och skuldrådgivningens lokalisering till en mer 
medborgarvänlig plats. (MHN) 

 X      
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79. Att föra statistik över hur kommunen prioriterar gång- och cykelvägar 
jämfört med bilvägar. (MHN) 

 X      

80. Att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram fler detaljplaner på 
egen mark på områden där vi skyndsamt kan komma fram med detalj-
planer, samt ta fram flexibla detaljplaner som ett sätt att möjliggöra 
ökat bostadsbyggande. (BN) 

 X      

81. Att barns säkerhet ska lyftas in som ett dokumenterat perspektiv i all 
planering. (TN) 

 X      

82. Att uppdra åt Gator och Parker samt Fastighet att arbeta fram ett ge-
mensamt direktiv för det antagna beslutet om jämställd drift. (TN) 

 X      

83. Att uppdra åt Gator och parker att ta fram en långsiktig plan för ett Bil-
fritt centrum och identifiera vilken/vilka gator som kan stängas av 
inom centrumfyrkanten till förmån för gång-, cykel och kollektivtrafik. 
(TN) 

 X      

84. Att tillgodose god tillgänglighet för de hållbara färdsätten med bl a fler 
bussfiler. (TN) 

 X      

85. Att ta fram en plan för driftsamverkan på IT-området i syfte att effekti-
visera och uppnå synergieffekter mellan IT-enheten, Bostaden AB och 
Umeå Energi. (TN) 

 X      

86. Att ge Måltidsservice i uppdrag att fasa ut allt ej ekologiskt kött till för-
mån för mer frukt och grönt. (TN) 

 X      

87. Att ge färdtjänsten i uppdrag att utreda ett gemensamt organ för all 
kollektivtrafik, såväl stadstrafik som särskild kollektivtrafik och ge för-
slag på synergieffekter. (TN) 

 X      

88. 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 plan-
lagda för handel när de vill etablera sig i Umeå.  

  X     

89. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att en-
skilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphand-
ling.    

  X     
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90. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en funktion där företag 
får möjlighet att rapportera in kommunal verksamhet, som upplevs 
som osund konkurrens. Kommunen ska skyndsamt återkoppla till före-
tagen samt därefter utreda och ge förslag på åtgärder där osund kon-
kurrens konstaterats. 

  X     

91. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för i de fall kom-
munen inte klarar att hålla de garantier och servicenivåer som utlovats 
skall kompensation ges till kommunmedborgarna eller aktuellt före-
tag, däribland beträffande området bygglov. 

  X     

92. AB Bostadens dominerande andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kom-
mun reduceras genom successiv avyttring från dagens ca 47 % till ca 
40 % för att skapa ekonomiskt utrymme för dels ökade underhållsin-
satser av befintligt bestånd, dels nyproduktion av hyresrätter. Det gör 
det dessutom möjligt för fler förvaltande aktörer att förvalta och pro-
ducera hyresrätter i Umeå. 

  X     

93. 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 Ta-
velsjö, Sörmjöle, Bullmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. 

  X     

94. Öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.   X     

95. Kommunen ska skapa förutsättningar för fler trygghetsboenden som 
ett komplement till den äldreomsorg som finns i dag, därför får kom-
munstyrelsen i uppdrag att aktivt informera byggherrar om vad det in-
nebär och vilka förutsättningar kommunen kan erbjuda. 

  X     

96. Alla kommunala skolor ska ombildas till intraprenader. Det ger möjlig-
het att driva verksamheten med en ekonomisk självständighet och 
egen profil. Ett ökat inflytande för skolledning och lärare, minskad po-
litisk detaljstyrning och större möjligheter att kunna profilera sin egen 
skola. 

  X     

97. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola.   X     

98. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige.   X     
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99. Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt infö-
rande av lärarassistenter. 

  X     

100. Ett utökat samarbete och utbyte mellan gymnasieskolan och universi-
tetet och det lokala näringslivet, ang bla lokaler och ”prova på”-studier 
i större utsträckning. 

  X     

101. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar.   X     

102. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten.   X     

103. Föräldrarna ska kunna ansöka om plats i förskola upp till ett år innan 
den ska tas i anspråk, istället för dagens 6 månader. 

  X     

104. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar.   X     

105. Kommunen ska aktivt marknadsföra barnomsorgspengen.   X     

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

  X     

107. Den kommunala förvaltningen ska i större utsträckning ordna lärlings-
platser åt studerande på yrkesutbildningar. Syftet är att underlätta för 
eleverna att efter utbildningen komma ut på arbetsmarknaden. 

  X     

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

  X     

109. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom 
att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende och 
inom handikappomsorg. 

  X     

110. Inför vårdserviceteam på kommunens alla vård och omsorgsboenden 
för att frigöra arbetsuppgifter från ordinarie personal samtidigt som 
det ger mer tid till brukarna som personalen är till för. 

  X     

111. Öka samarbetet mellan landsting och kommun när det gäller psykisk 
ohälsa för barn och ungdomar. 

  X     

112. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen. 
Årliga dialogträffar skall införas. 

  X     

113. Utred möjligheten att upphandla all personlig assistans i Umeå kom-
mun. 

  X     
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114. Daglig verksamhet ska upphandlas enligt LOV för att garantera ett 
större utbud och mångfald av arbetsplatser för personer som har in-
satsen.  

  X     

115. Uppdra åt för- och grundskolenämnden att kartlägga förekomsten av 
hedersförtryck. 

  X     

116. Uppdra åt Individ- och familjenämnden att utreda möjligheterna att 
starta ett ”Mini-Maria” i Umeå tillsammans med Västerbottens läns 
landsting. 

  X     

117. Riv upp beslutet angående den gamla stugbebyggelsen kring Nydala-
sjön. 

  X     

118. Kvinnohistoriskt Museum i Väven ska avvecklas, och det som är av be-
varandevärde kan flyttas till Västerbottens Museum. 

  X     

119. Stötta föreningar som önskar driva egna anläggningar, detta kan ske 
genom att värdesäkra investeringsbidraget. 

  X     

120. Uppdra till förvaltningen att som nytt riktmärke för kommunens in-
terna verksamhet, halvera den tid som går åt till enbart interna möten. 

  X     

121. Inför kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen.   X     

122. Försälj på öppet anbud merparten av de kommunala lokaler som kom-
munen inte längre har någon verksamhet i.  

  X     

123. Reducera kommunens lokalkostnader – gäller generellt alla nämnder -
genom att effektivisera/förtäta/sälja fastigheter, i syfte att undvika ny-
byggnation, undvika planerad extern förhyrning, samt ett krav på åter-
rapportering av dessa aktiviteter som visar reduktion av kostnader. 

  X     

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

  X     

125. Sälj samtliga lägenheter som ägs av Umeå kommun i Hemavan, inklu-
sive de som ägs av Umeås kommunala bolag. 

  X     

126. Öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar.   X     

127. Utreda pendlarparkeringar runt om i hela kommunen.   X     
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128. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kom-
mun kan införa rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för 
framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten. 

  X     

129. Uppdra till Gymnasienämnden att starta upp leveranserna av livsme-
del från Forslundagymnasiet till kommunens egna verksamheter. 

  X     

130. Stöd till familjer vars barn drabbas av psykisk ohälsa med tanke på de 
långa väntetiderna till BUP. 

  X     

131. Bygga fler äldreboenden. Med goda och tillgängliga utemiljöer och där 
tillagningskök ska i hög utsträckning finnas i anslutning till verksam-
heten.  

   X    

132. Umeå kommun ska ligga i framkant i bruket av ny teknik, bland annat i 
schemaläggning, e-hälsa och digitala välfärdstjänster.  

   X    

133. Investera i välfärdsteknik och digitaliseringslösningar inom vård och 
omsorg. 

   X    

134. Mängden kött som serveras inom skola ska halveras under mandatpe-
rioden, och matsvinnet i ska minska. 

   X    

135. Ett pilotprojekt ska genomföras med byggande av en 100 procent fos-
silfri förskola. 

   X    

136. Att fortsätta rikta investeringsmedel för utbyggnad av för-och grund-
skolan för att möta framtidens behov. 

   X    

137. Att Umeå kommun ska aktivt jobba för en samverkan för att etablera 
en biogas anläggning i Umeå. 

   X    

138. Skapa förutsättningar för att det byggs 2000 bostäder per år i Umeå 
kommun. 

   X    

139. Öka mängden byggklar mark samt öronmärka mark för samhällsser-
vice och LSS boenden. 

   X    

140. All kommunal upphandling av varor och tjänster ska genomföras med 
målet att de ska vara klimatneutrala år 2030 

   X    

141. Det strategiska miljöarbetet ska utvecklas och stärkas inom kommu-
nens alla verksamheter och bolag utifrån Agenda 2030.  

   X    
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142. Att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå 
kommun.  

   X    

143. En strategi för ökad självförsörjning av livsmedel och energi ska tas 
fram tillsammans med regionen och övriga kommuner.  

   X    

144. Utöka samarbetet mellan Umeå kommun och föreningslivet.    X    

145. Renovering, nybygge och förvaltande av kommunala fastigheter samt 
anläggningar på kommunal mark ska ske med tydliga krav på hållbar-
het avseende både ekologiska och sociala aspekter samt vara del av en 
fossilfri infrastruktur. Detta ska vara standard i den tekniska beskriv-
ningen.  

   X    

146. Alla nybyggnationer ska vara försedda med solceller, detta ska finnas 
med som en standard paragraf i alla tekniska beskrivningar. 

   X    

147. Ökade anslag till kollektivtrafiken samt att år 2022 ska hela Umeåkom-
muns kollektivtrafik fordonsflotta utgöras av el-fordon. 

   X    

148. Samtliga nämnder och kommunala bolag ska arbeta med jämställd-
hetsbudgetering. Samt arbeta för en jämställd samhällsplanering. 

   X    

149. Kommunen ska kompetensutveckla all personal inom likabehandling 
och antidiskriminering på alla arbetsplatser. 

   X    

150. Att Umeå kommuns verksamheter har nolltolerans för sexuella trakas-
serier. 

   X    

151. Att Umeå kommun tar fram en policy mot rasism och främlingsfientlig-
het.  

   X    

152. Ta fram en strategi för att halvera barnfattigdomen    X    

153. Ta fram en handlingsplan mot våld    X    

154. Skapa förutsättningar så att samverkan mellan skola, socialtjänst och 
barn-och ungdomspsykiatri ska utvecklas. 

   X    

155. Människor som lever i våldsamma relationer ska få förtur inom bo-
stadsmarknadens kösystem. 

   X    

156. Kultur-och fritidsliv ska finnas tillgängligt för alla barn och unga i Umeå 
kommun. 

   X    
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157. Utreda bidragskriterier och bidragsnivåer för föreningar med barn-och 
ungdomsverksamhet i syfte att dessa ska bli mer rättvisa och främja 
alla föreningar.   

   X    

158. Att ge facknämnderna för bl a skolan, IFO samt ÄN i uppdrag att – till-
sammans med personalrepresentanter – utreda hur de anställda ska få 
mer tid till vård, omsorg och undervisning genom att exempelvis 
minska den tid som idag ägnas åt exempelvis dokumentation. 

    X   

159. Att KS ges i uppdrag att undersöka det stöd som finns i Holmsund/Ob-
bola, Hörnefors samt Sävar när det gäller ett återinförande av kom-
mundelsnämnder. Detta antingen i sin gamla form eller i någon form 
av modifierad version där nämndernas uppdrag inte, liksom tidigare, 
var heltäckande utan fokuserar på skola och omsorg. 

    X   

160. Att KS ges i uppdrag att i dialog med de anställda kartlägga den opin-
ion som finns när det gäller att behålla dagens kommungemensamma 
storförvaltning i jämförelse med stödet för att genomföra ytterligare 
en omorganisation. 

    X   

161. Att ge KS i uppdrag att undersöka om dagens förskolor och skolor är 
de religiösa frizoner som de borde vara. 

    X   

162. Att KS ges i uppdrag att genomföra en kartläggning av hedersförtryck-
ets utbredning bland alla elever på Umeås grundskolor och gymnasier. 

    X   

163. Att KS ges i uppdrag att utreda de ekonomiska vinster som kommer att 
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 samman-
slagning av olika bolag samt genom omvandling av viss bolagiserad 
verksamhet till förvaltningsform – exempelvis det nya äventyrsbadet 
Navet. 

    X   

164. Att KS ges i uppdrag att framöver göra det möjligt att diskutera både 
kommunens investeringar och de kommunala bolagens investeringar 
vid samma tillfälle, detta i syfte att förbättra helhetsbilden och att 
göra det lättare att väga olika behov mot varandra. 

    X   
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165. Att KS ges i uppdrag att förhindra exploatering av Hamrinsberget och 
det stora sammanhängande (i stort sett) obebyggda grönområdet ned-
ströms Backens kyrka fram till Tvärån. 

    X   

166. Att KS utreder vilken modell för avgiftsfri busstrafik som skulle vara 
mest effektiv i Umeå exempelvis med avseende på vissa åldersgrup-
per, vissa dagar, o s v. Avsikten bör vara att kommande generationer 
ska åka mer kollektivt än tidigare. 

    X   

167. Att KS på nytt utreder vilka vinster som kan göras när det gäller ut-
släpp av kvävedioxid vid införandet av samordnade varutransporter. 

    X   

168. 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   

169. Att KS får i uppdrag att inventera Umeå kommuns beredskap när det 
gäller att ha lämpliga markområden redo inför eventuella framtida in-
dustriella storinvesteringar. 

    X   

170. Att KS ges i uppdrag att utreda vilka grundläggande komponenter som 
bör ingå ett industripolitiskt program för Umeå kommun. 

    X   

171. Att KS utreda hur museiverksamheten ska kunna samordnas bättre 
både vad gäller fysisk placering och vad gäller ekonomin. Det finns nu-
mera bland annat ett länsmuseum, ett bildmuseum, ett kvinnohisto-
riskt museum samt ett gitarrmuseum. 

    X   

172. 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   

173. Att låta KS utreda ägarandelarna för Norrlandsoperan och länsmuseet 
utifrån frågeställningen om det inte vore bättre med kommunal ”do-
minans” i Norrlandsoperan och ”dominans” från landstinget när det 
gäller länsmuseet. 

    X   

174. Att KS ges följande uppdrag: om frågan om böneutrop skulle ställas på 
dagordningen i Umeå skall denna fråga avgöras efter debatt och beslut 
i kommunens motsvarighet till riksdag, dvs kommunfullmäktige, och 

    X   
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inte som en ordningsfråga via någon nämnd eller genom en mätning 
av antalet decibel av kommunala tjänstemän eller polisen. Det är Ar-
betarpartiets uppfattning att denna fråga egentligen borde avgöras i 
riksdagen som en grundlagsfråga. 

175. Att KS ges följande uppdrag: Västra Esplanaden utgör ett av de farlig-
aste stråken i hela Sverige när det gäller koncentrationen av kvävedi-
oxid. År 2016 var det bara två platser i Göteborg och en i Stockholm 
som hade högre koncentrationer. Den som utsätts för höga koncent-
rationer av kvävedioxid riskerar att i förtid drabbas av lungcancer, 
hjärt- och kärlsjukdomar samt demenssjukdomar som Alzheimers. 
Dessutom ökar risken för astma och allergier. När kommunen planerar 
framtida bostadsområden och andra nya detaljplaner ska dessa syfta 
till att klara miljökvalitetsnormerna i centrala Umeå inklusive Västra 
Esplanaden. 

    X   

176. 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  

177. Kommunen skall arbeta för ökad transparens.      X  

178. En livsmedelspolicy utarbetas av miljö- och hälsoskyddsnämnden som 
planerar för en samlad strategi med avsikt att minska klimatpåverkan 
från matkonsumtion inom kommunala verksamheter. 

     X  

179. Inför varje större beslut skall barnperspektivet iakttagas.      X  

180. Kommunen arbetar aktivt med divestering i sin strävan efter ett fossil-
fritt Umeå och en socialt, ekonomiskt, miljömässigt och globalt håll-
bar samhällsutveckling. 

     X  

181. Varje nämnd uppmuntras att vara mycket restriktiv när det gäller resor 
och representation (både internt och externt). 

     X  

182. Jämställdhetsutskottet utvidgas med en tjänst som strateg för mänsk-
liga rättigheter.  

     X  



17(20) 

 

UPPDRAG S V Allian-
sen 

MP AP FI SD 

183. AB Bostaden i Umeå ges i uppdrag att planera byggande av allmännyt-
tiga hyreslägenheter, så att cirka en femtedel byggs utanför kommu-
nens sju största tätorter. 

     X  

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

     X  

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

     X  

186. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utarbeta ett förslag för att ge ett 
förbättrat långsiktigt stöd till underhållet av enskilda vägar. 

     X  

187. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge högre prioritet till arbetet mot 
sexism och andra diskrimineringar när den fördelar medel för oförut-
sedda behov. 

     X  

188. En elevhälsogaranti införs för att trygga snabbare kontakt med elev-
hälsan. 

     X  

189. Kommunen inleder arbetet för att bli förvaltningsområde för meänki-
eli. 

     X  

190. Jämställdhetsutskottet ges i uppdrag att planera och samordna en ut-
redning om förekomsten av kränkningar och mobbning som drabbar 
kommunanställda. 

     X  

191. Som bilaga till varje fullmäktigeprotokoll skall en koncis sammanfatt-
ning bifogas. Denna sammanfattning skall även vara översatt till åt-
minstone de nationella minoritetspråken. 

     X  

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

     X  

193. Indexuppräkningen av kommunanställdas lön görs uteslutande till för-
del för personer som juridiskt är kvinnor fram till den dag då all löne-
mässig könsdiskriminering av kommunanställda försvunnit. 

     X  

194. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att planera införandet 
av ett system för klimatkompensation genom ett kommunövergri-
pande klimatkonto. 

     X  
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195. Jämställdhetsutskottet ges i uppdrag att, i samarbete med nämn-
derna, utarbeta ett långsiktigt förslag för förkortad arbetstid för alla 
kommunanställda, där jämställdhet sätts i fokus på alla nivåer och 
utan löneminskning för de lägst arvoderade. 

     X  

196. Avskaffa befolkningsmålet.       X 

197. Uppdra åt kommunstyrelsen att sluta stödja Umeå folkets hus.       X 

198. Kommunen bör använda egna lokaler för möten istället för externa ak-
törer. 

      X 

199. Kommunstyrelsen framgent får säkerställa behov av kommunikatörer 
för verksamheten. 

      X 

200. Effektivisera kommunikatörerna runtom nämnderna.       X 

201. Kommunstyrelsen arbetar för att främja norrlandsoperans självfinan-
sieringsgrad. 

      X 

202. Beslutar att äldrenämnden öppnar upp för 30 nyanställningar, varav 
tio sjuksköterskor samt tjugo undersköterskor, samt att anställning-
arna skall vara öronmärkta för särskilt boende. 

      X 

203. GVN anställer fem ytterligare skolvärdar.       X 

204. FGN startar upp förskola på samma plats där kvinnohistoriska tidigare 
haft sina lokaler. 

      X 

205. Uppdra åt Tekniska- samt Byggnadsnämnden att Iaktta aktsamhet in-
nan man beviljar projekt inom ytorna vid älven, älven uppströms från 
cykelbron samt Nydalaområdet. 

      X 

206. Verka för att Bostaden i Umeå inte säljer ytterligare delar av sitt be-
stånd. 

      X 

207. Stödja bakfickan i deras ideella arbete med 500 000 kr årligen.       X 

208. Påskynda arbetet med Västra länken.       X 

209. Sörja för en mer skälig bostadsförsörjningstakt, om 1500 årligen.       X 

210. Använda närproducerat som krav vid upphandlingar.       X 

211. Uppdra åt FGN att överse att var elev på var skola ska ha möjlighet att 
få läxhjälp. 

      X 
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212. Uppdra åt Äldrenämnden att tillsammans med utbildningsnämnderna 
att se över möjligheten för vart och ett av boendena att införa ett 
klassmorfarsystem. 

      X 

213. Uppdra åt För- och grundskolenämnden att se över behovet av skolku-
ratorer och skolsköterskor. 

      X 

214. Uppdra åt För- och grundskolenämnden att se till att enskilda skolor 
ska ordna traditionella kyrkliga skolavslutningar för de föräldrar som 
vill ha det. 

      X 

215. Uppdra åt Äldrenämnden att se till att hemtjänsttilldelningen sker i 
form av tid istället för uppgift. 

      X 

216. Uppdra åt Tekniska nämnden ser över att erbjuda äldre snöskottning 
till subventionerat pris. 

      X 

217. Uppdra åt Äldrenämnden att äldre vid behov erbjuds kostnadsfria 
trygghetslarm. 

      X 

218. Uppdra åt Äldrenämnden samt IVO att se till att subventionera halk-
skydd för äldre medborgare. 

      X 

219. Uppdra åt Individ- och familjenämnden att tillse att de klienter som tar 
kontakt med social förvaltning inom ramen för individ- och familje-
omsorg ska få svar senast dagen efter kontakt tas. 

      X 

220. Uppdra åt Individ- och familjenämnden att starta en återvändandecen-
tral. 

      X 

221. Uppdra åt Kommunfullmäktige att instifta ett pris för civilkurage.       X 

222. Uppdra åt Kulturnämnden att satsa 400 000 kr ytterligare på kultur för 
seniorer. 

      X 

223. Ta kulturmärkta byggnader i åtanke innan man fattar beslut.       X 

224. Uppdra åt Kulturnämnden att lägga ned kvinnohistoriskt museum.       X 

225. Återinföra medborgarförslag.       X 

226. Införa E-förslag.       X 

227. Återinföra Radiosändningar.       X 

228. Tillkännage kyrkringningens kulturella särställning och tydliggör i den 
lokala ordningsstadgan att böneutrop ej får förekomma. 

      X 
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229. Uppdra åt FGN att minska grupperna i förskolorna till 15 barn per 
grupp. 

      X 

230. Uppdra åt FGN att öka antalet förskoleplatser.       X 

231. Uppdra åt Kommunstyrelsen att bevaka centrum.       X 

232. Uppdra till Kommunstyrelsen att stärka kontakt och arbete mellan 
nämnder och företagare, samt tillsätter en projektledare för de arbe-
tet. 

      X 

233. Ställa krav på nyanlända samt asylsökanden genom integrationsplikt. 
Bidrag skall dras in för de som inte tillskanskar sig tillräckliga kun-
skaper inom SFI, eller samhällskunskap om det svenska samhället. 

      X 

234. Vid årsredovisning också sörja för ett mångkulturellt bokslut.       X 

235. Sänka ramen för politikerarvode.       X 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 175 

Diarienr: KS-2018/00427 

Budget och uppdragsplan, direktiv för nämndernas 

verksamhet samt investeringsbudget 2019–2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa skattesatsen år 2019 till 22,85 

 

att fastställa mål och uppdrag på fullmäktigenivå 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2019 och 

plan 2020–2022 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 2019 avsätta 2,87 % vilka fördelas per nämnd och 

kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen 

 

att fastställa investeringsbudget för 2019 och investeringsplan för 2020–

2022 

 

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 

tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 

förutsättningar 

Ärendebeskrivning 

Socialdemokraterna presenterade sitt budgetförslag vid arbetsutskottets 

sammanträde 2018-05-29. Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

lägger Moderaterna och Liberalerna fram allianspartiernas budgetförslag 

och Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger fram respektive budgetförslag. 

Beslutsunderlag 

Socialdemokraternas budgetförslag: 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2019–2022 

huvudförslag. 

Bilaga 1. Investeringsbudget 2019 och plan 2020–2022. 

 

Allianspartiernas budgetförslag. 

Vänsterpartiets budgetförslag. 

Miljöpartiets budgetförslag. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) anmäler in allianspartiernas 

budgetförslag. 

Ulrika Edman (V) anmäler in Vänsterpartiets budgetförslag. 

Nasser Mosleh (MP) anmäler in Miljöpartiets budgetförslag. 

 

Arbetsutskottet skickar vidare budgetförslagen till kommunstyrelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-25 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00367 

Årsbokslut samt delårsrapporter 2018  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
Att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat 133 mnkr för perioden 
januari – april 2018. Umeå kommuns resultat ingår med -61 mnkr. 
 
Att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden januari – 
april 2018. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommunkoncerns resultat för perioden januari – april uppgår till 133 
mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med -61 mnkr.  
Styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden uppgår till 34 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Umeå kommuns delårsrapport januari – april 2018. 

Beredningsansvariga 
Monica Fryxå, redovisningschef 

Beslutet ska skickas till 
Monica Fryxå, redovisningschef 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Monica Fryxå 
Befattning Redovisningschef 
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§ 90 

Diarienr: KS-2018/00367 

Delårsrapport januari – april 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat 133 mnkr för perioden 

januari – april 2018. Umeå kommuns resultat ingår med -61 mnkr. 

 

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden januari 

– april 2018. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunkoncerns resultat för perioden januari – april uppgår till 

133 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med -61 mnkr.  

Styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden uppgår till 34 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns delårsrapport januari – april 2018. 

Beredningsansvariga 

Monica Fryxå, redovisningschef 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Monica Fryxå, redovisningschef 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 



 Umeå kommun 

 Skolgatan 31 A 

 901 84 Umeå 

 090-16 10 00 

 umea.kommun@umea.se 

 www.umea.se/kommun 

 

 

Delårsrapport, januari–april 2018 
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Förvaltningsberättelse 

Kommunstyrelsen 

Under perioden beslutade Regeringen att Västra länken får tillstånd att byggas. Detta är oerhört 

betydelsefullt för Umeås fortsatta utveckling och en viktig milstolpe. 

Under det första kvartalet har arbete pågått med tre översiktsplanedelar; Revideringen av Fördjupad 

översiktsplan för Umeå, Tematiskt tillägg för landsbygden samt Ramverk Översiktsplan. Dessa tre 

delar blev återremitterade i kommunstyrelsen. 

En ansökan om att bli utnämnd till biosfärområde (Vindelälven-Juhtatdahka) har skickats in. Unesco 

tar beslut senast i juni 2019. 

Under första kvartalet har Övergripande planering publicerat tre större rapporter: Så trivs äldre i 

flerbostadshus i Umeå kommun; Uppföljning av Bostadsförsörjningsprogrammet; Mäklarrapporten, 

andra halvåret 2017. 

Markförvärv i strategiska lägen i enlighet med översiktsplanen pågår. Fokus har hittills legat på 

områden runt Dåva och väster om Röbäck, där ett flertal köp genomförts. Utbyggnad av infrastruktur 

har pågått under vintern för det nya industriområdet på östra Ersboda och för ett småhusområde i 

Hörnefors. 

Under vintern har Mark och exploatering tillsammans med Detaljplanering arbetat fram ett förslag 

till riktlinjer för prioritering av detaljplaner. Detta enligt uppdrag i bostadsförsörjningsprogrammet 

som antogs av kommunfullmäktige i maj 2017. Som en följd av detta har även arbetet med att ta 

fram en ny uppdaterad utbyggnadsordning för bostadsbyggande påbörjats. 

Naturvårdsverket har fattat beslut om att bidra med ytterligare medel till sanering av Fabriksviken i 

Hörnefors samt på Norrbyskär. 

I början av året bildades Företagarrådet, ett dialogforum som Umeå kommun tillsammans med 

branschorganisationen Företagarna har skapat i syfte att formalisera dialogen med företagen. 

Version 1 av Umeå kommuns Näringslivsstrategi har färdigställts och enligt beslut i KSNP skickats ut 

på remissrunda till nämnder, företag/organisationer och partners. 

Umeå kommun har antagit ett Internationellt program som är kommunövergripande och som har 

fyra områden: 1) Påverkan och omvärldsbevakning 2) Positionering 3) Internationella Umeå och 4) 

Verksamhetsutveckling. 

Arbetet med GDPR, den nya dataskyddsförordningen, har fortskridit. GDPR, med införandedatum 25 

maj, är ett EU-direktiv som ersätter personuppgiftslagen (PUL) och som reglerar hanteringen av 

personuppgifter. En personuppgift är olika typer av information som direkt eller indirekt kan kopplas 

till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, bild, ip-adress och DNA. Medborgarna kommer 
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att få större möjlighet till insyn. En del av arbetet med förordningen är rekryteringen av ett 

dataskyddsombud. 

Sjuksköterskerekrytering inför sommaren: trots ett aktivt arbete av arbetsgruppen är läget 

bekymmersamt. Fortsatta insatser krävs. 

Korttidsbemanning område utbildning: under perioden har samtliga skolområden börjat samarbeta 

med Bemanningscentrum, som nu stöttar hela för- och grundskolan med korttidsvikarier. 

Samordnad rekrytering för- och grundskolan: arbetet med samlingsannonser för 

rekryteringsbehoven inom för- och grundskolan pågår för fullt. 

Fokus har varit att åtgärda öppna ärenden efter införande av nytt personal- och lönesystem. I 

nuvarande takt är kommunen helt i fas i slutet av juni 2018. Därutöver kommer hantering av 

löneskulder och dess konsekvenser (till exempel ändring av kontrolluppgifter för 2017). 

Arbetet med att införa heltid i hela kommunen är påbörjat. 

Arbetsmiljöverket har under slutet på 2017 och början på 2018 genomfört ett stort antal 

inspektioner utifrån föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. 

Nya avtal har tecknats med företagshälsovård och specialisttjänster. 

Utbildning 

För- och grundskola 

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 riktat till elever i årskurs F–9. Det övergripande resultatet 

visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och nöjda med sin skola samt upplever 

delaktighet och inflytande i undervisningen.  Identifierade förbättringsområden finns inom kategorin 

stress där flickor upplever sig mer stressade än pojkar. 

Under våren har för- och grundskolenämnden fattat beslut om nya köregler för önskemål om 

förskoleplats i Umeå kommun. Nu pågår ett implementeringsarbete. Största förändringen är att 

vårdnadshavare har möjlighet att önska upp till fem förskolor när de anmäler behov av förskoleplats 

samt att svarstiden har kortats. Reglerna gäller från 1 augusti 2018. 

1 januari 2018 ändrades reglerna för urval och ansökningar vid önskemål av skola till förskoleklass. 

Detta för att förtydliga urvalsreglerna och rättssäkerheten för vårdnadshavare när det är fler 

sökande till en skola än det finns platser. 
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Med anledning av fler barn i förskolan (befolkningsprognos18) har behovet av nya 

förskoleavdelningar för perioden 2018–2028 fastställts för samplanering med Fastighet. Beräknat på 

dagens antal barn per avdelning behövs 93 avdelningar fram till 2028 och beräknat på kommunens 

mål om 15 barn per avdelning i genomsnitt behövs 119 avdelningar. En effekt av ökande antal barn i 

förskoleåldern är att kommunen inte längre lever upp till garantitiden för att erbjuda plats i 

förskolan. Tillfälliga avdelningar har därför startats på Ersboda, på Teg och i Ersmark. 

Även inom grundskolan ökar antalet elever. För perioden 2018–2028 beräknas antalet elever öka 

med cirka 2 000. Det innebär att flera grundskolor i Umeå kommun är för små, varför arbete med ny 

skolstruktur (skolstruktur 2.0) håller på att tas fram. Skolstruktur 2.0 syftar till att ge plats för fler 

elever i grundskolan, ge förutsättningar för elever i låg- och mellanstadiet att gå i en skola nära 

hemmet samt en mer likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning med behöriga och 

legitimerade lärare. 

Behovet av IT-utrustning i för- och grundskolan har fastställts i nämnden, vilket bland annat innebär 

att lämna dagens dyra PC-lösningar för elever i grundskolan. Syftet är bland annat att kunna 

tillhandahålla mer ändamålsenliga digitala enheter och nå målet ”en digital enhet per elev i 

grundskolans åk F–9”. 

Nämndens kompetensförsörjningsplan har reviderats under tertialet. Det totala rekryteringsbehovet 

under perioden 2018–2028 är inom nämndens område totalt cirka 1 330 medarbetare. Detta 

baseras på volymökning i verksamheten och kommande pensionsavgångar. 

På uppdrag av den politiska styrgruppen i SÖK (särskild överenskommelse), politiker från Umeå 

kommun och Västerbottens läns landsting, pågår för närvarande ett arbete för att förbättra och 

utveckla rutiner för samverkan kring barn och elever utifrån frågeställning om neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. 

Under perioden har utredningen om framtida kulturskola i Umeå kommun slutförts.  Utredningens 

övergripande syfte har varit att beskriva nuläget samt att analysera förutsättningar, innehåll och 

organisation för en framtida kulturskola. Detta i enlighet med föreslagna mål i den nationella 

kulturskoleutredningen. I utredningen lämnas rekommendationer avseende organisation, innehåll 

och förutsättningar för en framtida sammanhållen kulturskola. FGN/GVN och övriga berörda 

nämnder lämnar sina remissvar under maj. 

Gymnasieskola 

I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att vara en populär skola med 

963 förstahandsval till 741 tillgängliga utbildningsplatser. Totalt fick gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens gymnasieskolor 1 364 förstahandssökande av totalt 1 678 sökande. 

Elevenkäten som har genomförts under perioden visar sammantaget att eleverna inom Umeå 

gymnasieskola (UGS) är nöjda med sin skola vad gäller grundläggande värden och att kunna påverka 
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sin skola genom exempelvis klassråd. Gymnasiesärskolans elevenkät som också har genomförts 

under perioden visar på goda resultat på frågeområden som är relaterade till värdegrundsarbete och 

trygghet. 

Nämndens lokalförsörjningsbehov har fastställts för samplanering med Fastighet. Under perioden 

2019–2025 ökar antalet gymnasieelever med 750 (befolkningsprognos18), vilket kommer att klaras 

med befintliga lokaler och med Maja Beskowsskolan som beräknas stå klar höstterminen 2019. 

Nämndens kompetensförsörjningsplan har reviderats under tertialet. Det totala rekryteringsbehovet 

under perioden 2018–2028 är inom nämndens område totalt cirka 310 medarbetare. Detta baseras 

på en volymökning i verksamheten och kommande pensionsavgångar. 

På uppdrag av den politiska styrgruppen i SÖK (särskild överenskommelse), politiker från Umeå 

kommun och Västerbottens läns landsting, pågår för närvarande ett arbete för att förbättra och 

utveckla rutiner för samverkan kring barn och elever utifrån frågeställning om neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa. 

Under perioden har utredningen om framtida kulturskola i Umeå kommun slutförts. I utredningen 

lämnas rekommendationer om organisation, innehåll och förutsättningar för en framtida 

sammanhållen kulturskola. FGN/GVN och övriga berörda nämnder lämnar remissvar på utredningens 

rekommendationer under maj. 

Arbetsmarknad 

Året började med ett fortsatt högt inflöde på Vuxentorget, vilket innebar ett uppehåll på knappt två 

månader för intag till verksamheten. Den 1 mars började verksamheten ta in deltagare igen men 

med en volym på åtta deltagare/vecka. Det är samma volym som på Ungdomstorget. Av alla 

ungdomar som aktualiserats hos Viva arbetsmarknad har 91 procent fått sin individuella planering 

inom två veckor och 88 procent har uppdaterats efter tre månader. 

Vuxenutbildning 

Vård-och omsorgsutbildningen på Viva Komvux är en fortsatt populär utbildning och en viss ökning 

av antalet sökande har skett under tertialet. Även inflödet av SFI-elever är fortsatt högt och för 

närvarande läser cirka 800 elever på SFI. Andelen elever som läser allmänna gymnasiekurser har 

minskat något under året. Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildningen uppgår till 

84 procent vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående mätning. 
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Stöd och omsorg 

Kvalitet för kommuninvånarna 

Mål: Att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv 

Funktionshinder myndighetsutövning: Den nya lagen kring utskrivning från sjukhuset har påverkat 

verksamheten, dels negativt i fråga om arbetsmiljö, dels genom nya krav på förändringar och 

prioriteringar. Införandet har medfört oklarheter samt brist på följsamhet och kommunikation kring 

rutiner, vilket medför risker för den enskilde. 

Funktionshinder intellektuella: Fokus på boendekarriär, där personer med förmåga att byta 

boendeform har identifierats och följts i ett aktivt arbete. Samverkan sker med vuxenhabiliteringen i 

landstinget i fråga om våld i nära relationer, vilket leder till bättre kunskap om 

funktionsnedsättningar. Fortsatta problem med färdtjänst ger konsekvenser för brukarna. En trend 

är att personers behov är svårare och komplexare, vilket leder till att faktiskt utfall i bemanning 

avviker från budget. Problem med kompetensförsörjning leder till ökade kostnader. 

Funktionshinder socialpsykiatri: Utvecklad samverkan inom Stöd och omsorg pågår, bland annat 

med natteamet på stödboende för unga vuxna samt för Ensamkommande barn. Under början av 

året kan ses en ökning av antalet LSS-beslut. En personalpool har startats inom ordinärt boende, 

med positiv effekt i form av mindre stress och en hög användningsfrekvens. 

Funktionshinder personlig assistans: Det inkommer fler LSS-ärenden än tidigare och tre nya ärenden 

har startats upp. En brukarträff med god respons har genomförts med 15 brukare och dess 

assistenter. Medvindsarbetet (nytt systemstöd) har inneburit ett omfattande arbete hittills under 

året i samarbete med IT, personalfunktion och leverantör. 

Mottagningsenhet och socialjour: I Socialtjänstens hus har reception och administrationsenhet förts 

samman. SOS Alarm har övertagit uppdraget (från polisen) att förmedla samtal till socialjouren under 

beredskapstid. Arbetssättet är under utveckling, dialog förs för kontinuerlig justering och förbättring. 

Bemanning anpassad till inflöde av anmälningar rörande barn-unga har kunnat uppnås med statliga 

stimulansmedel. 

Ensamkommande barn: Störst fokus har varit på avveckling och omställningsarbete, och fyra 

boenden samt +18-verksamhet finns kvar. Detta har medfört stora konsekvenser för hela 

verksamheten och personalgrupper har till stora delar fått nya sammansättningar. Det påverkar 

ekonomi, kvalitetsarbete och även sjuktal. Ett nytt projekt via Länsstyrelsen och Migrationsverket 

har inletts för att införa ett strukturerat samtalssätt runt frågor om asyl, och generellt öka kunskap 

om asylprocessen i samverkan med Landstinget och bland integrationsassistenter, socialsekreterare, 

skola och gode män. 
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Individ- och familjeomsorg försörjningsstöd: Vuxentorgets start hösten 2017 har inneburit att vissa 

processer ännu inte är optimerade. Inom försörjningsstöd har det inneburit längre insats för vissa av 

verksamhetens klienter. En sammanslagning av Ungdomsslussen och Vuxenslussen har lett till 

Försörjningsstöd/Slussen för minskad sårbarhet och flexiblare handläggning för olika typer av behov i 

åldrarna 18–65 år. 

Individ- och familjeomsorg vuxna: Fokus på att ställa om arbetssätt och öka kunskap om risk och 

missbruk/beroende. Intern öppenvård jobbar aktivt med omställning till olika målgruppers behov, på 

både grupp- och individnivå. Fortsatt arbete för en samverkansöverenskommelse med Landstinget 

om ett planerat beroendecentrum. 

Individ- och familjeomsorg barn och unga: Kvalitetsarbete fortsätter i utrednings- och 

verkställighetsprocesserna, vilket lett till en minskning av antalet pågående ärenden rörande barn 

och unga 0–20 år. Ett trendbrott är att antal inledda utredningar på specialistnivån inte fortsätter att 

öka. Sammanfattningsvis märks effekter i stora delar av verksamhetens insatser av nämndens 

inriktningsbeslut att prioritera och strukturera utifrån barn och ungdomar med störst behov. 

Ytterligare samarbeten har inletts med Barnrättsbyrån och Maskrosbarn. 

Särskilda uppdrag 

 Kommunövergripande handlingsplan mot våld – pågår 

 Utveckla den interna öppenvården för att tillgodose behov och minska behovet av externa 

placeringar – pågår 

 Gender budgeting – påbörjat 

 Samordnad handlingsplan suicidprevention (del av Umeå Kommuns ”Program för säkerhet 

och trygghet”) – påbörjat 

 Närvarande ledarskap (definition och resurssättning) – pågår 

 Förstärkt samverkan mellan Viva arbetsmarknad och daglig verksamhet för fler i arbete – 

pågår 

Äldreomsorg 

Kvalitet för kommuninvånarna – Äldreperspektivet 

Mål 1: Äldrenämndens verksamheter stärker de äldre kommuninvånarnas förmåga att leva ett 
aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag 

Ett antal stickprov av genomförandeplaner inom Vård- och omsorgsboende visar att kvaliteten 

varierar. I flertalet finns perspektiven bemötande, vardagskultur och måltidssituation beskrivna, men 

utevistelse beskrivs i knappt hälften av genomförandeplanerna. I flertalet saknas fortfarande en 

beskrivning av hur stödet ska ges. Förbättringsarbete med genomförandeplaner pågår genom att 
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omsorgspersonal och enhetschefer kan boka dokumentationshandledning med de fem 

dokumentationshandledare som finns i verksamheten. 

Mål 2: Äldrenämndens verksamheter bidrar till att kommuninvånarna kan åldras i trygghet 

Inom Vård- och omsorgsboende har det vårdpreventiva arbetet inte varit i fokus under våren. Det 

syns tydligt genom att endast 346 brukare har en riskbedömning i Senior alert jämfört med 1 015 

brukare 2017. För de brukare som har risk för fall, undernäring, trycksår eller ohälsa i munnen har 

åtgärder planerats för 94 procent och utförts för 88 procent (samma andelar som 2017). 

Personer med demenssjukdom som har Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, 

registreras i kvalitetsregistret BPSD. Beteendemässiga och psykiska symtom drabbar någon gång 

omkring 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara 

aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande 

framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal. 

Arbetet med BPSD-registret syftar till att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten 

och allvarlighetsgraden av BPSD och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Under 

tertialet har 141 bedömningar gjorts i registret och av dessa brukare har 91 procent fått en 

bemötandeplan (riket: 89 procent) och 88 procent har fått en läkemedelsöversyn utifrån sina 

symtom (riket: 86 procent). 

Mål 3: Äldrenämndens verksamheter bemöter kommuninvånarna med respekt 

Inom Din kommunala hemtjänst är bemötande en del av den basutbildning som ges till all nyanställd 

personal. Bemötande är också en återkommande dialog på arbetsplatsträffar. 

Vård- och omsorgsboende arbetar med att förbättra samarbetet med anhöriga. Förutom väl 

fungerande vardaglig kommunikation är brukar- och närståendemöten som möjliggör en god dialog 

en viktig del i samarbetet. Här pågår ett utvecklingsarbete med målet att ytterligare konkretisera mål 

och riktlinjer för brukar- och närståendemöten och därmed underlätta planering och säkra kvalitet. 

Inom förbättringsarbetet kring införande av förutsättningar för ett personcentrat förhållningssätt (På 

Väg) är ett av fokusområdena under 2018 införandet av reflektion inom Vård- och omsorgsboende. 

Reflektionsarbetet syftar till ett kontinuerligt lärande kring personcentrerat förhållningssätt och att 

alla på arbetsplatsen skapar förutsättningar för ett gott bemötande och arbetsklimat. Målet är att 

alla delar i På Väg ska vara implementerade till årets slut. 

Mål 4: Äldrenämndens verksamheter säkrar kommuninvånarnas tillgång till en jämlik vård och 
omsorg 

Utredning äldre ser en fortsatt ökning av antalet ansökningar till särskilt boende (167 stycken) 

jämfört med samma period föregående år (142 stycken). Samtidigt har avslagen minskat från tolv till 

åtta stycken. De personer som ansöker om ett särskilt boende har i större utsträckning stora 
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omvårdnadsbehov samt kognitiv svikt, och bor ofta hemma med omfattande hemtjänstinsatser eller 

på korttidsboende. Till detta tillkommer evakueringen av Holmsunds vård- och omsorgsboende och 

ett totalt sett mindre antal tillgängliga platser. Med anledning av detta ligger antalet som väntar på 

att få flytta in på särskilt boende stabilt kring 60–70 personer. Antalet personer som väntat längre är 

tre månader har under våren ökat till tolv personer, varav fyra fått ett erbjudande men tackat nej. 

Ett prioriterat område för Vård- och omsorgsboende inom På Väg-arbetet är införande av 

arbetsflöden dag och natt inom alla verksamheter under 2018. Detta har bland annat till syfte att alla 

personers behov är likvärdigt uppfyllda oberoende av vem som ger stödet. Arbetet med att komma i 

ordning med de brister som uppmärksammats på Marielunds vård- och omsorgsboende fortsätter 

enligt plan. 

Utifrån den nya lagstiftningen på området har en länsrutin för samverkan mellan landstinget och 

kommunerna vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård tagits fram och är nu i bruk. Det har 

inledningsvis lett till merarbete för alla inblandade och inte ännu skapat den trygghet som behövs för 

patienterna. Flera problem har identifierats såsom att uppdrag inte fördelas och att den nya rutinen 

inte är känd av alla parter hos vårdgivarna. En händelseanalys har genomförts för att identifiera 

förbättringsområden och mycket arbete pågår både internt och externt för att det ska bli bättre. 

Vägledningen till avtalet om övertagande av viss hälso- och sjukvård är nu underskriven och 

förväntas även leda till förbättringar i samarbetet mellan vårdgivarna. 

Särskilda uppdrag 

 Färdigställa en strategisk äldreplan för beslut under våren 2018 – klart 

 Fortsätta det påbörjade arbetet med uppföljning av biståndsbeslut om anhörigvård utifrån 

ett genus- och jämställdhetsperspektiv (så kallat genderbudgeting) – pågår 

Kultur och fritid 

Biblioteksverksamhet 

Stort fokus har under perioden lagts på de enligt bibliotekslagen prioriterade målgrupperna genom 

till exempel läsecirklar, språkcaféer och uppsökande arbete. Verksamhetens prioriterade målgrupper 

lyfts också fram i de tvärgrupper som skapats i organisationen för att utveckla verksamheten för 

funktionshindrade, den läsfrämjande verksamheten och arbetet med mångspråk och nyanlända. 

I samband och samarbete med årets Littfest anordnades Barnens littfest på stadsbiblioteket för 

första gången. 

Umeå kommuns nya biblioteksbuss är under produktion. Under perioden fattades beslut om att 

exteriören av bussen ska göras av en lokal konstnär och ses som en del av konst i det offentliga 

rummet. 
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Konst 

Intensivt arbete med två gestaltningsuppdrag/konstupphandlingar: Den nya biblioteksbussens 

exteriör och ett monument över ” #metoo” med tänkt placering på Rådhustorget i Umeå. 

Program 

Programkoncepten Öppen scen och Öppen vägg kommer under resten av året att utredas närmare. 

Ett tydligare uppdrag och mål formuleras för Öppen vägg. För Öppen scen har samarbete med 

Musikskolan initierats. 

Kultur för seniorer 

Kultur för seniorers digitala nyheter får ständigt nya prenumeranter och har på ett år stigit från 298 

till 628 (januari 2018). Arbetet med att vara synlig där folk bor, i hela kommunen, fortsätter och har 

utökats gentemot tidigare år. Hittills under 2018 har arrangemang anordnats i Umeå, Holmsund, 

Hörnefors, Sävar, Botsmark och Bullmark. 

Kulturcentrum för barn och unga 

Kulturcentrum har under våren  haft fokus på arbetsmiljöarbetet och de handlingsplaner som 

föreslogs i arbetsmiljökartläggningen. Samtidigt har Kulturcentrum producerat enligt plan. 

Sjukfrånvaron har dock ökat, vilket har att göra med arbetsmiljön. 

Museiverksamhet 

En museipedagog har anställts på 25 procent för att arbeta med museets lärande, med inriktning 

skola. Uppdraget är att arbeta fram metoder och övningar att arbeta med skolklasser, både när de 

besöker museet och på webben. Materialet har tagits fram i nära samarbete med lärare på skolor i 

Umeå kommun, för att säkerställa att det museet gör också är efterfrågat i skolorna. 

Administrativa avdelningen/Verksamhetsservice 

Bokningarna i lokalerna Vävenscenen, Öppna Foajén, Multisalen, Matverkstan, Väx, Tystnad och 

Tagning var 291 stycken (252 stycken) under tertialet. Av dessa är mer än hälften, 64 procent, 

kulturbokningar, vilket innebär att målet är mer än väl uppfyllt under årets första tertial. 

Antalet föreställningar på Vävenscenen, i Öppna foajén, Multisalen och Sagorummet var 233 

föreställningar (113 föreställningar) under perioden. 

Den egna biljettförmedlingen utgjordes av 5 083 biljetter varav 853 var fribiljetter. Det kan jämföras 

med 3 558 biljetter, varav 2 091 fribiljetter, under samma period 2017. 
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Särskilda uppdrag 

 Undersöka förutsättningar för att stödja graffiti som konstform 

 Initiera och genomföra dialogmöten mellan studieförbunden och kulturnämnden – pågår 

 Utreda framtida nämndtillhörighet för de kommunala verksamheterna i Hamnmagasinet – 

del av kulturskoleutredningen 

 Utreda förutsättningarna för att skapa en kulturskola i kommunen i enlighet med 

kulturskoleutredningen – genomförd 

Fritidsverksamhet 

Under 2018 har landets kommuner tilldelats ytterligare statliga medel för att förutom gratis 

lovaktiviteter på sommaren även kunna erbjuda det på övriga skollov. Nytt är att det är 

Socialstyrelsen som fördelar medlen samt att det också tillkommit medel för att barn i förskoleklass 

ska utveckla sin vattenvana. 

Fritidsgårdsverksamhet 

Beslut om mobilgård har tagits av fritidsnämnden i april och kommer att startas i augusti. Arbete 

pågår med att införa arbetsledande fritidsledare på mötesplatserna i syfte att föra ut mer 

befogenheter och ansvar i organisationen. 

Tertialets två stora lov, sportlovet och påsklovet, har haft en utökad verksamhet. 

Könsfördelningen är oförändrat 60 procent pojkar och 40 procent flickor i den öppna verksamheten. 

Fritid för alla har under perioden utökat antal besök och aktivitetstillfällen för målgruppen vuxna 

med funktionsnedsättning. 

Föreningsstöd 

Arbete pågår med nya bidragsregler. Tidplanen för införandet av nya bidragsregler skjuts fram, 

planen är att de börjar gälla från 1 januari 2020. Detta hör då ihop med införandet av nytt boknings- 

och bidragssystem. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

En ny spårmaskin är inköpt och schemaändringar har gjorts för att ytterligare förbättra servicen på 

Nydala gällande konstsnöspåret. Även i Hörnefors har en ny spårmaskin och en fyrhjuling underlättat 

arbetet med skidspår och förbättrat kvaliteten. 
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Badanläggningar 

Under tertialet har de flesta bad haft en bra period med många besökare, en del av dessa är elever 

från förskoleklass som genom ett nytt projekt har fått möjlighet att bada på anläggningarna. 

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att förmedla extra pengar till kommunerna för att bedriva 

gratis simundervisning för förskoleklass. Totalt är 67 klasser med över 1 518 elever inbjudna till att 

delta i denna satsning, där sju skolor har avböjt av olika anledningar. 

Särskilda uppdrag 

 Att arbeta för att Umeå blir en naturlig samarbetspartner för paraidrotten och att vi verkar 

för att komplettera idrottsutbildningarna samt Idrottshögskolan med paraidrott 

 Att arbeta fram en strategisk friluftsplan 

Planering och samhällsbyggnad 

Bygglov 

Verksamheten har under ett flertal tillfällen varit i Kommunhörnan i Väven och svarat på frågor från 

medborgarna. Dessa informationstillfällen har varit mycket välbesökta och uppskattade varför 

verksamheten utökat antalet tillfällen under våren. 

Planverksamhet 

Detaljplanering har fortsatt hög ärendeingång, i nivå med motsvarande period i fjol. 

Byggnadsnämnden har behandlat tolv planbesked under tertialet. Sju detaljplaner har skrivits upp 

för beslut i byggnadsnämnden eller förts upp till kommunfullmäktige, av dessa har fyra överklagats. 

Sedan 2015 har ärendebalansen ökat med drygt 100 ärenden. Detta tillsammans med hög 

personalomsättning de senaste åren innebär att arbetsbelastningen på respektive handläggare är 

påtaglig och prioriteringar blir nödvändiga för att kunna upprätthålla effektiviteten. 

Bostadsanpassning 

Under tidsperioden har 335 bostadsanpassningsärenden kommit in, vilket är något fler än 

föregående år. Könsfördelningen av inkomna ärenden var 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. Av de som ansökt om bidrag under aktuell tidsperiod 

är 45 procent 80 år eller äldre. 

Arbete pågår för att ta fram nya rutiner och checklistor för att säkerställa myndighetsutövning med 

anledning av den nya lag om bostadsanpassningsbidrag som träder i kraft 1 juli 2018. 
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Lantmäteri 

Ärendemängden är stabil förutom för nybyggnadskartor, där den minskat med 35 procent mot 

föregående år. Lantmäteri deltar i flertalet verksamhetsövergripande projekt, som till exempel 

”Prata plats”, Digitaliseringsrådet, Blåljuskollen och Norrbotniabanan med flera. 

Särskilda uppdrag (byggnadsnämnden) 

 Någon plan per verksamhetsområde för fler kommunala praktikplatser har ännu inte tagits 

fram. 

 Att arbeta fram detaljplaner bidrar till att uppfylla det särskilda uppdraget att utöka mängden 

byggklar mark. Men, i dag läggs mycket resurser på så kallade volymplaner, vilket på kort sikt 

resulterar i att målet inte uppfylls i så hög utsträckning. 

Fastighet 

Vintern medförde höga kostnader för snöröjning och takskottning samt ett antal skador på tak 

genom snötryck och läckage. Skadorna är under kontroll, men en del långsiktiga åtgärder måste 

genomföras under sommaren och hösten. 

Umeås befolkningsökning ger verksamheterna nya lokalbehov, och det är stort fokus på 

lokalförsörjningsuppdraget, både lång- och kortsiktigt. Det har också medfört ett intensivt budget- 

och planeringsarbete med investerings- och volymförändringar för lokaler till samtliga verksamheter. 

Behovet av ersättningslokaler på grund av upplevda inomhusmiljöproblem har ökat, vilket är en 

utmaning på grund av liten tillgång till lediga lokaler som uppfyller verksamheternas behov. 

Gator och parker 

Trots en intensiv och snörik vintersäsong har verksamheten klarat uppdraget på ett bra sätt, då 

många insatser och plogsvängar genomförts och snöutlastningen varit på rekordnivå. För att stärka 

uthålligheten vid ihållande snöoväder och höja kvaliteten har tekniska nämnden beslutat nya 

kriterier för vinterväghållning, där startkriterierna justeras ner och insatstiderna kortas. 

Under perioden har cykeltrafikprogrammet och godstrafikprogrammet färdigställts och dessa ska nu 

fastställas av kommunfullmäktige. 

Årets projektarbeten har nu återupptagits och vid Vasaplan löper arbetet bra och tidplanen med 

färdigställande till 30 september håller. 
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IT 

Arbetet med att förbereda kommunen för den digitala transformationen har inletts, bland annat 

genom att IT-funktionen har inlett ett utbildningsprogram för SDL och är i färd med att ta fram ett 

utbildningsprogram för hela organisationen. 

Måltidsservice 

Från 1 februari ansvarar Måltidsservice för all varm mat till vård- och omsorgsboenden. Ökningen 

omfattar 55 avdelningar och cirka 1 000 portioner per dag. 

Framkomna arbetsmiljöbrister vid Tegelslagaren ska åtgärdas. Östermalmsskolan renoveras och 

matsalen är stängd, serveringen är löst genom att eleverna äter i klassrummen. 

Städ- och verksamhetsservice 

Städservice har fortsatta volymökningar främst inom för- och grundskolan. Städservice, miljö- och 

hälsoskydd och skolan har startat ett samarbete för att närma sig Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

gällande städning. Samarbetet har lett till en ökad förståelse mellan de olika verksamheternas 

uppdrag och förståelse för den brist på resurser som förorsakar avvikelser i inspektionerna. 

Särskilda uppdrag 

God samhällsplanering 

 Revidera lokalförsörjningsdirektivet och utveckla lokalförsörjningsprocesserna i syfte att 

minska såväl investerings- som driftskostnader samt optimera användningen av kommunens 

lokaler 

 Ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska investerings- och 

driftskostnader 

 Effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktisk inflyttning med fokus på LSS-

boenden samt förskolor och skolor 

 Se över befintliga paviljonglösningar i syfte att minska driftskostnaderna 

Växande näringsliv och kompetensutveckling 

 Ta fram en plan per verksamhetsområde för fler kommunala praktikplatser 

Tekniska nämndens uppdrag 

Uppdrag ramjustering – TN uppdrar till samhällsbyggnadsdirektör att till KSAU skriva fram alternativa 

förslag för hantering av volym/kostnadsökningar som har uppkommit 2016–2017, och som inte har 

ramjusterats med anledning av omläggning från intäktsfinansierad verksamhet till 

anslagsfinansiering. 
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Kommentar: I organisationsöversynens uppdrag har uppföljning och åtgärder kopplat till köp och sälj 

aktualiserats. Förslag till ärendeframställan har redovisats till kommunalråd och ekonomidirektör. 

 Uppdrag om rutin för hantering av volym/kostnadsökningar under året: 

TN uppdrar till samhällsbyggnadsdirektör och tillväxtdirektör att ta fram en beslutsmodell för 

hantering av volymförändringar som uppkommer under löpande verksamhetsår, och att 

säkerställa att det finns finansiering för dessa. 

Kommentar: I organisationsöversynens uppdrag har uppföljning och åtgärder kopplade till köp och 

sälj aktualiserats. Förslag till ärendeframställan har redovisats till kommunalråd och 

ekonomidirektör. 

 Uppdrag om kombination av arbetsuppgifter: 

TN uppdrar åt direktörer inom utbildning, samhällsbyggnad, äldreomsorg, socialomsorg och 

till personaldirektör att initiera ett arbete för att se över möjligheter att kombinera 

arbetsuppgifter inom och mellan respektive verksamheter – arbetet pågår. 

Miljö- och hälsoskydd 

Miljöskydd och miljöövervakning 

Tillsynsprojektet med fokus på golvstäd har genomförts med anledning av påtalade brister vid 

Skoltillsyn 2017. Brister gällande städningsintervall kvarstår. Med anledning av detta har träffar med 

För- och grundskolan och Städ- och verksamhetsservice genomförts. 

Antalet årsrapporter om köldmedium har ökat kraftigt under året, vilket innebär att mer tid får 

läggas ner på denna handläggning än planerat. Särskild händelse som inneburit akuta insatser under 

perioden är att avloppsreningsverket i Täfteå har brunnit ner, att Naturvårdsverket har beviljat 

medel för sanering av förorenade områden i Fabriksviken samt förberedande åtgärder för 

Norrbyskär. Ny kartläggning av luftkvaliteten i Umeå tätort har genomförts och ny luftmätstation har 

placerats ut på Östra kyrkogatan. 

Livsmedelskontroll 

Förutom rutinkontroller har två projekt bedrivits, ett allergiprojekt och ett projekt avseende 

hotellfrukostar. Allergiprojektet omfattade 39 lunchrestauranger och resulterade i åtta uppföljande 

besök med anledning av bristande information om allergener. Frukostprojektet omfattade 13 hotell 

med frukostbuffé, flera av verksamheterna hade avvikelser i arbetssätt för att säkerställa förvaring i 

rätt temperatur. 
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Serveringstillstånd 

Under perioden har 13 ansökningar om serveringstillstånd inkommit och granskning av 

restaurangrapporter påbörjats. I enlighet med tillsynsplanen har 33 tillsynsbesök genomförts. 

Tobaktillsyn 

En givande och uppskattad träff för länets tobakshandläggare har initierats av kontoret. 

Tillsynsbesök som samordnas med läkemedel och folköl har påbörjats. 

Projekt 

Den koldioxidsnåla platsen har under perioden genomfört en rad aktiviteter, bland annat 

nätverksträffar och coaching inom ramen för Hållbara restauranger. Det har verkligen stärkt 

restaurangernas arbete med hållbarhet och klimatsmarthet. 

Ett urval av aktiviteter som är under planering: Större cykelkampanj i maj, seminarieserie om 

hållbarhet i boendet riktad mot bostadsrättsföreningar (start i maj) och energismart skola i 

samarbete med Sjöfruskolan. 

Energiprojekt 

Under ”Earth hour”-kampanjen 24 mars inkom 280 miljölöften. 

Energivisualiseringsprojekt pågår och de första preliminära resultaten från Hedlundaskolan visar på 6 

procent i elbesparing. 

Konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning 

Inflödet av ärenden till budgetrådgivningen och konsumentrådgivningen är ganska konstant de 

senaste tertialen. En förändring är att antalet som vill ha hjälp med annat än skuldsaneringar ökar i 

inflödet till budgetrådgivningen. Det rör sig om frivilliga uppgörelser, överklaganden, bekymmer med 

Försäkringskassans utbetalningar med mera. 

Förvaltarenheten 

I slutet av första tertialet fanns 76 huvudmän på enheten. Sammanställning av årsräkningar är 

genomförd under perioden. 
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Inre kvalitet 

Resultatmått 

I jämförelse med motsvarande period 2017 har 

 sjukfrånvaron minskat från 8,5 till 7,5 procent 

 andelen långtidsfriska ökat från 62 till 63 procent 

 andelen heltidsanställda ökat från 85 till 88 procent 

 andelen tillsvidareanställda minskat från 89 till 87 procent 

 den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat från 95 till 96 procent. 

Kompetensförsörjning 

Attrahera 

Verksamheter har marknadsfört sig via sociala medier, deltagit på Nolia karriär och Uniaden, tagit 

emot studiebesök från gymnasier samt deltagit på mässor och i olika nätverk. Umeå kommuns 

medverkan vid den sommarjobbsträff som ordnades i Vasa i februari uppmärksammades i den 

finländska tidningen Vasabladet. 

Rekrytera 

För att klara korttidsbemanningen har samtliga skolområden nu kopplats till Bemanningscentrum. 

Vidare har rutiner för samordning av vikarier liksom poolverksamhet utvecklats inom vissa 

verksamheter. Sommarrekrytering inom vård och omsorg har kommit igång på ett imponerande sätt. 

I mitten av maj var 618 av 880 behov lösta. Den yrkesgrupp som är mest svårrekryterad är 

sjuksköterskor. 

Utveckla 

Ett stort antal kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under perioden. Exempel på berörda 

områden är värdegrund, medarbetarskap, jämställdhet, dokumentationshantering, 

bemanningsplanering samt förvaltnings- och kommunallagen. 

Mer omfattande insatser är den introduktionsutbildning som genomförts inom individ- och 

familjenämndens område liksom den basutbildning som äldrenämndens verksamheter 

tillhandahåller. 

Ett flertal medarbetare har bytt antingen befattning eller arbetsplats, vilket kan bidra till utveckling 

av både medarbetaren och den verksamhet hen kommer till. Det kan även skapa karriärmöjligheter 

på den arbetsplats medarbetaren lämnar. 
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I individ- och familjenämndens kompetensförsörjningsplan finns en strategi för att inrätta 

karriärvägar för medarbetare. En plan för det arbetet har upprättats. 

För närvarande finns det färre personer att rekrytera med både rätt utbildning och önskvärd 

erfarenhet. Av den anledningen behöver verksamheterna idag många gånger genomföra en utvidgad 

introduktion som mer är att betrakta som inskolning, alternativt utbildning. 

Behålla 

Ett exempel på att skapa attraktiva anställningsvillkor för att behålla medarbetare är att erbjuda 

möjlighet att arbeta heltid. Projektet med det syftet inom vård och omsorg avslutades under 2017. 

Nu har ett nytt beslut tagits om att alla medarbetare, oavsett verksamhet eller avtalsområde, ska 

omfattas av den möjligheten. Detta arbete har påbörjats under årets första månader och ska vara 

genomfört under 2021. 

Löneöversyn har genomförts enligt tidsplan för samtliga fackliga organisationer utom Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund. För dessa organisationer är de centrala förhandlingarna om nya 

kollektivavtal inte slutförda och medling har påkallats. De prioriteringar som beslutats för ett antal 

yrkesgrupper har genomförts. 

Sedan flera år har chefernas situation uppmärksammats, bland annat i stadsdirektörens färdplan där 

det har utarbetats riktvärden för antalet underställda medarbetare. Ett konkret exempel på att 

underlätta för chefer, och därmed kunna behålla dessa, återfinns i för- och grundskolenämndens 

tertialredovisning. Här framgår att man inom verksamhetsområdet har möjliggjort anställning av 

biträdande rektor. 

En förmån som uppskattas av många medarbetare är tillgången till företagshälsovård. Det är nu klart 

med en ny leverantör av företagshälsovård, Previa. Som komplement har nya avtal även träffats när 

det gäller leverantörer av specialisttjänster avseende arbetsförmågebedömning, konflikthantering, 

chefsstöd och missbruksbehandling. 

Avveckling/omställning 

Verksamheten Ensamkommande barn, EKB, ställer om eftersom antalet nyanlända minskat 

dramatiskt. Tack vare medel från Omställningsfonden kan medarbetare som varit anställda inom EKB 

vidareutbildas till undersköterskor och på det sättet bli anställningsbara inom vård och omsorg. 

En annan insats som möjliggörs via medel från Omställningsfonden handlar om personal inom 

Måltidsservice. Här handlar det om att utveckla måltidspersonal till kockar, där behovet framgent är 

större. Det behövs dels en utbildningsinsats, dels en validering då det finns olika utbildningar 

beträffande innehåll och nivå i gruppen måltidspersonal. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Många enheter har genomfört en enkät som bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk 

och social arbetsmiljö och som därför kallas OSA-enkäten. Mål och handlingsplaner har därefter 

upprättats och flera verksamheter har jobbat vidare med sina årshjul och vissa har även reviderat 

desamma. 

Arbetsmiljöverket har under de senaste årens inspektioner betonat vikten av riskbedömning och att 

sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verksamheterna har tagit till sig detta och 

förbättrat sitt arbete. 
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Beskrivning av kommunkoncernens bolag 

Umeå kommunföretag AB (UKF) 

Idun 1: Anpassning av lokaler för nya hyresgäster fortgår för inflyttning under året. Därefter är huset 

uthyrt till 100 procent. 

Kollektivtrafiken: Kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas. Under perioden har 25 nya elbussar 

upphandlats. 

BIC: BIC Factory har stöttat tio nystartade unga företag. Externa utvärderare har granskat och 

utvärderat den digitala satsningen ”Unga entreprenörer gör digitala affärer” som visar på mycket 

goda resultat och positiva effekter för entreprenörerna. Den nya kontorsmiljön är fastställd i den 

blivande lokalen i bibliotekshuset och arbetet med BIC Factorys kommande projektsatsning har 

påbörjats. 

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) 

Projektering av nya terminaler vid Dåva företagspark och Hillskär inom Umeå hamn fortgår enligt 

plan. 

AB Bostaden i Umeå 

I början av året tecknades en överenskommelse med Hyresgästföreningen, i vilken hyrorna för 

bostadslägenheter höjs med i genomsnitt 0,98 procent från 1 april 2018.  

Arbetet med nyproduktionen Öst på stan, kvarteret Mården med 159 lägenheter och kvarteret Laxen 

med 17 lägenheter fortgår. Inflyttning kommer att ske under 2018 och 2019. I dotterbolaget Lokalen 

har ett gruppboende med elva lägenheter färdigställts på kvarteret Bärnstenen, Carlshem och 

byggnationen av 82 lägenheter på Haga, kvarteret Focken pågår. 

Umeå Energi AB 

Leveranserna av el och fjärrvärme har tryggt och säkert nått kunderna. Volymerna har varit betydligt 

högre till följd av kylan i februari och mars som båda månaderna var mer än 13 procent kallare än ett 

normalår. Under de fyra första månaderna har närmare 1 000 nya kunder anslutits. 

Bredbandsexpansionen i kommunens kransområden utgör en stor del. 

För att svara upp mot utbyggnadsplaner i Umeå genomförs en spänningshöjning av elnätet, ett 

gammalt 40 kV-nät byts ut mot ett 130 kV-nät på sträckan Konstnärligt campus–universitetet och 

fortsätter i år med universitetet–Ålidhem. 
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Stor aktivitet pågår med konvertering till bioolja i produktionsanläggningar för att nå målet 

klimatneutral innan årets slut. 

Torrefieringsanläggningen i Holmsund har efter branden driftsatt en ny torkanläggning och 

produktionen av så kallat grönt kol är i gång. Arbetet med kommersialisering av produkten och 

lansering av teknologin på den internationella marknaden bedöms bli framgångsrik. 

Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) 

Täfteå reningsverk brann ner till grunden 3 mars, men redan efter 20 dygn fanns ett provisoriskt 

reningsverk på plats. Upparbetade kostnader under återställningen uppgår till 2 mnkr. Vissa 

fördyrande kostnader fortsätter att belasta verksamheten fram till dess att överföringsledningen 

mellan Täfteå och Ön är i bruk, till exempel hyra av väderskydd. 

Avdelningen för avfall och återvinning har avslutat två upphandlingar under perioden. En ny 

entreprenör för transport av lastväxlarflak från återvinningscentralerna har anlitats. Ett nytt avtal för 

förbränning av avfall har tecknats med Umeå Energi. 

Dåva Deponi och Avfallscenter AB 

Året har startat bra med ett flertal projekt som har lämnat avfall till bolaget. Förutom bolagets 

kontinuerliga flöden har det inkommit avfallsmassor från ett antal saneringsentreprenader. Det 

handlar om förorenade jordar, sulfidjordar och även en del slam från olika avlämnare. 

Umeå Parkerings AB (Upab) 

Under perioden har en kartläggning och prisjämförelse påbörjats angående möjligheten att erbjuda 

digitala tillstånd för långtidsparkering. Lansering av en ny tjänst för långtidsparkering kommer att ske 

under tertial tre. 

En prishöjning på gatumark i gul zon har genomförts. I Parketten håller fastighetsägaren på med ett 

byggprojekt som påverkar tillgången till p-platser och intäkter negativt. 

Avtal om drift av parkeringar i centrum har träffats med ett par fastighetsägare och det innebär 

större enhetlighet för stadens parkeringskunder. Lansering av Upab på Facebook har genomförts 

under april. 
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Kompetensspridning i Umeå AB 

Den cleantech-satsning som pågår i regionen består av två projekt där Cleantech Kvarken är det ena. 

Kompetensspridning är projektsamordnare med Örnsköldsviks kommun, Vasek och Merinova som 

samverkansparter. Genom projektet har små och medelstora cleantech-företag fått stöd genom 

bland annat matchmaking och hjälp med företagskontakter. 

En ansökan om ett nytt Botnia Atlantica-projekt har lämnats in av partnerskapet bakom Cleantech 

Kvarken-projektet samt Skellefteå kommun och Karlebynejdens Utveckling AB, Kosek. Ansökan har 

fått avslag. 

För Cleaner Growth är Uminova Innovation projektägare med Kompetensspridning, Skellefteå 

kommun och Arctic Business Incubator AB som samverkansparter. Aktiviteter som har genomförts 

för att stötta clentech-bolagen genom projektet är bland annat affärsresor, mässresor, technical and 

business visits, internationaliseringsinsatser, möten med ambassadörer och liknande. 

Under perioden januari till april har bland annat företagsbesök gjorts, ett event har hållits under 

Västerbottenveckorna på Grand och det internationaliseringsprogram som hålls för åtta av regionens 

cleantech-bolag har fortsatt. Kompetensspridning har också antagit rollen som projektledare för 

klusterverksamheten Bioekonomi i norr. 

Umeå Folkets Hus u.p.a. 

Under perioden har dialog med berörda inom föreningen Guitars förts för att färdigställa ritningar 

för hur våning fem i Umeå Folkets Hus ska inredas på lämpligt sätt för föreningens behov. Under de 

senaste två åren har möjligheterna utretts att inreda våningen för uthyrning till en permanent 

hyresgäst och olika forum har diskuterat att Guitars skulle kunna vara den hyresgästen. Beslut om 

Guitars kommer att fattas under juni månad. Blir det ett positivt besked är planen att våning fem ska 

vara iordningställd till kommande årsskifte. 

Västerbottens Museum AB 

Efter positivt besked från ägarna om medel till underhåll och restaurering av de kulturhistoriska 

byggnaderna på friluftsmuseet Gammlia, har det omfattande arbetet börjat. Därtill har 

visionsarbetet om framtida verksamhet för att öka friluftsmuseets besöksattraktivitet satt igång. 

Museet siktar mot ”en hundraåring i topptrim” 2021. Museet arrangerade en seminariedag under 

berättarfestivalen i Skellefteå. Under perioden har en ny tillfällig utställning öppnats och ytterligare 

fyra utställningar öppnade under föregående år har fortsatt visats under perioden. Under perioden 

har samlingsverksamheten främst arbetat med medicinhistoriska samlingarna från 

lasarettsbyggnaden som ska rivas. Ett första residens har inrättats inom ramen för Sune Jonsson 

Centrum för dokumentärfotografi. 
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Delägda bolag 

Kvarkenhamnar AB 

Under perioden har cirka 1 miljoner ton hanterats av hamnarna i Umeå respektive Vasa. Det är en 

ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. På svenska sidan är ökningen 0,3 

procent och på den finska sidan har ökningen varit 11 procent. Ökningen har skett för färjegods och 

projektlaster på svenska och finska sidan förutom färjegodset metall, maskiner och kol. 

Containerhanteringen fortsätter att visa tillväxt i Umeå. Under perioden har 11 128 stycken TEU (1 

TEU = 20 fots container) hanterats i Umeå vilket är en ökning på 6 procent. 

NLC Ferry 

Passagerartrafiken och frakttrafiken fortsätter att öka för tertial 1. Antal passagerare uppgick till 

51 417 (ökning 12 procent), personfordon 9 832 (ökning 9 procent) och 5 461 godsenheter (ökning 

11 procent). Rederiets omsättning har ökat med 6 procent. Konferensförsäljningen har ökat med 93 

procent och satsningen på en konferensavdelning och höghastighetsinternet har visat sig öka 

volymerna. Bränslepriserna har ökat under perioden med 8 procent. Energioptimeringsinvesteringen 

har dock gjort att kostnadsökningen har kunnat reduceras till 4 procent, trots att det har varit den 

strängaste isvintern sedan trafikstarten 2013. Rederiets bokningsläge ser lovande ut inför sommaren 

2018. 

Kvarkenlink AB 

Bolaget är ett av Umeå och Vasa till lika delar samägt bolag med uppgift att utreda, projektera, bygga 

och uthyra en färja för trafik mellan Umeå och Vasa. 

För närvarande pågår arbete med att färdigställa ett anbudsunderlag som kommer att lämnas till de 

varv som har utsetts efter den första omgången av utsänd intresseförfrågan, som för närvarande 

utvärderas. 

Tidplanen utgår från att fartyget börjar byggas i början av 2019 och att det färdigställs under första 

halvåret 2021. 
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Resultat 

Kommunkoncernens resultat – kort sammanfattning 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 133 mnkr (319 mnkr). Kommunens resultat ingår med −61 

mnkr (110 mnkr) och Umeå Kommunföretagkoncernens med 193 mnkr (208 mnkr). 

Kommunkoncernens resultatavvikelse med −186 mnkr mot föregående år förklaras i huvudsak av 

engångsintäkter och reavinster från kommunens försäljning av fastigheter. 

Bostadens resultat blev 58 mnkr (67 mnkr) och är lägre än vid samma tidpunkt föregående år. 

Minskade hyresintäkter på grund av försäljningen av fastigheter på Carlshem och Mariehem samt 

ökade taxebundna kostnader har påverkat resultatet negativt. 

Umeva redovisar ett nollresultat, vilket är något sämre resultat än föregående år (3 mnkr). Bolaget 

har bokfört ett överuttag när det gäller vatten och avlopp samt avfall och återvinning, vilket har 

belastat resultatet. 

Umeå Energis resultat 118 mnkr (133 mnkr) följer budget. Intäkterna har ökat med anledning av de 

högre leveranserna samt högre elpriser och intäkter för nyanslutningar. Produktionskostnaderna 

följer samma utveckling med högre kostnader för bränslemixen. Biobränslepriserna har stigit och 

leveransproblem med inkommande avtalade volymer förväntas under resterande del av säsongen.  

Större affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt har startat under våren och ger resultat under 

senare delen av året. 

Jämfört med föregående år visar Upab på en omsättningsökning för perioden och periodens resultat 

2 mnkr (2 mnkr) blev bättre än budgeterat. 

Dåva DAC redovisar för det första tertialet ett resultat på 7 mnkr (1 mnkr), vilket är högre än 

budgeterat. Förbättringen härleds till den ökade avfallsmängd som har inkommit sedan årsskiftet. 

Flera projekt har under året startats upp och fler är på gång vilket är positivt. 

Umeå Folkets Hus har haft en omsättningsökning med 5 procent mot föregående år, men redovisar 

samma resultat 1 mnkr (1 mnkr) på grund av kostnader för projektering av en eventuell utbyggnad 

av våning fem. 

Resultatet för Västerbottens museum för perioden uppgår till 0 mnkr (1 mnkr). Året har inletts något 

försiktigt i de affärsdrivande verksamheterna, där både uppdragsintäkterna och övriga intäkter från 

bland annat uthyrningsverksamhet, butik och event ligger under budget. 
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Diagram 1. Resultat i Umeå kommunkoncern 

 

Kommunkoncernens helårsprognos jämfört med budget 

Helårsprognos för kommunkoncernen beräknas till 234 mnkr jämfört med resultatet 1 390 mnkr 

under föregående år. Tidigare års helårsresultat innehöll engångsposter på sammanlagt 1 002 mnkr 

varav 874 mnkr avsåg försäljning av Bostadens fastigheter samt försäljning av kommunens 

fastigheter med 128 mnkr. Det prognostiserade helårsresultatet 234 mnkr avviker från budget (320 

mnkr) med −86 mnkr. Umeå kommuns prognos avviker från budget med −57 mnkr, Umeå Energi 

med −10 mnkr, Umeå kommunföretag AB med -8 mnkr och Umeva med −4 mnkr. 

Diagram 2. Kommunkoncernens helårsprognos och budget 
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Kommunens resultat – kort sammanfattning 

Kommunens resultat för perioden uppgår till −61 mnkr (110 mnkr). I periodens resultat ingår 

utdelning från dotterföretaget Umeå Kommunföretag AB med 30 mnkr (0 mnkr). I föregående års 

resultat ingick försäljning av exploateringsmark för 128 mnkr samt reavinster med 29 mnkr. Räknar 

man bort dessa jämförelsestörande poster från föregående års resultat samt utdelningen från årets 

resultat blir resultatavvikelsen mot föregående år -44 mnkr. 

Staplarna nedan visar ackumulerat utfall för perioden, den blå linjen visar ackumulerat utfall 2017. 

Diagram 3. Resultatutveckling ackumulerat 2018 

 

 

Diagram 4. Resultatutveckling de senaste fem åren, januari–april 
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minskade reavinster för försäljning av anläggningstillgångar. Elförsäljningen har ökat med 18 mnkr 

inklusive en intäktsreglering med 8 mnkr. Elpriserna har varit högre i år jämfört med föregående år 

men volymen är oförändrad. Bidragen har minskat varav bidragen från Migrationsverket har 

halverats från 107 mnkr till 55 mnkr. 

Verksamhetens kostnader, −2 772 mnkr (−2 706 mnkr), har ökat med 66 mnkr i jämförelse med 

föregående år.  Den största kostnadsökningen ligger på personalkostnader med 98 mnkr det vill säga 

en ökning med 6 procent. Antalet anställda har ökat med 58 personer till 12 077 (12 019) och antalet 

årsarbetare har ökat med 447 årsarbetare till 8 672 (8 225) i jämförelse med samma period 

föregående år. 

Det finns en osäkerhet kring semesterlöneskulden som är under pågående utredning. Ingen 

korrigering av eventuella felaktigheter i semesterlöneskulden har bokförts i perioden. Kostnaderna 

för pensioner har ökat med 14 mnkr. Gottgörelsen från pensionsstiftelsen uppgår till 20 mnkr (21 

mnkr), vilket minskar de totala pensionskostnaderna. Kostnader för försörjningsstöd har ökat med 5 

mnkr. Vite och förseningsavgifter har minskat med 4 mnkr. 

Periodens avskrivningar uppgår till -139 mnkr (-118 mnkr) och är högre än föregående år, men ligger 

lägre än budget. 

Periodens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 3 procent och summeras 

till 2 304 mnkr (2 233 mnkr). Ökningen mellan åren uppgår till 71 mnkr (3 procent). Skatteintäkterna 

har förbättrats (52 mnkr) med anledning av att skatteunderlaget har ökat. Ökningen i det generella 

statsbidraget (19 mnkr) avser extratjänster för att anställa personer som står långt från 

arbetsmarknaden. 

Tabell 1. Periodens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

mnkr 
Ack. utfall, 
april 2018 

Ack. utfall, 
april 2017 

Förändring % 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2 304 2 233 71 3 

varav skatteintäkter 2 070 2 018 52 3 

varav inkomstutjämning 329 310 19 6 

varav kostnadsutjämning −225 −213 −12 5 

varav generella stadsbidrag flyktingverksamhet 12 10 3 29 

varav bidrag LSS-utjämning 37 38 −2 −4 

varav kommunal fastighetsavgift 74 70 4 6 

varav regleringsavgift 0 0 0  

varav regleringsbidrag 7 0 7  

 

Finansnettot uppgår till 23 mnkr (-4 mnkr). Under året har en utdelning på 30 mnkr mottagits från 

Umeå Kommunföretag. Låneskulden har ökat och uppgår för perioden till 1 833 mnkr (1 813 mnkr). 

Skuldökningen sedan årsskiftet uppgår till 255 mnkr. Räntan vid bokslutsdatumet uppgår till 2,10 

procent (2,09 procent). 
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Kommunens helårsprognos jämfört med budget 

Prognosen för 2018 års resultat är 12 mnkr vilket är 247 mnkr lägre än föregående års utfall och 57 

mnkr lägre än budgeterade 69 mnkr. 

Kommunstyrelsen justerar upp prognosen för kraftverksamhetens utfall med 40 mnkr med 

anledning av högre elpriser. Kraftverksamhetens positiva budgetavvikelse täcker 

personalfunktionens negativa budgetavvikelse på drygt 13 mnkr. 

Tekniska nämndens prognos jämfört med budget minskar med 46 mnkr. Avvikelsen orsakas av högre 

kostnader inom nämndens alla områden. 

Årsprognosen för äldrenämnden är en fördyring med 8 mnkr som främst förklaras av 

heltidsinförandet. 

Även individ- och familjenämnden samt för- och grundskolenämnden prognostiserar ett lägre utfall 

än budgeterat för 2018. För individ- och familjenämnden fortsätter heltidsinförandet, ett större 

behov inom funktionshinderomsorgen och den lägre ersättningen för ensamkommande barn att 

driva kostnaderna under hela året. Likaså förklaras för- och grundskolenämndens negativa avvikelse 

av att resultateffekterna av beslutade effektiviseringsinitiativ inte kommer att få genomslag under 

året. 

Den positiva avvikelsen för den kommungemensamma finansieringen beror till största delen på 

välfärdsmiljarderna (32 mnkr) samt återbäring från Kommuninvest (26 mnkr). 

Tabell 2. Prognostiserad budgetavvikelse 

mnkr Budget 2018 Prognos 2018 
Prognostiserad 

budgetavvikelse 

11 Överförmyndarnämnden −10 −10 0 

12 Kommunstyrelsen −953 −928 25 

13 Kommunfullmäktige -3 -3 0 

20 Tekniska nämnden −1 111 −1 157 −46 

21 Byggnadsnämnden -38 -38 0 

23 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 -13 0 

25 Umeåregionens räddningsnämnd -56 -56 0 

31 Äldrenämnden -964 -972 -8 

32 Individ- och familjenämnden −1 198 −1 232 −34 

40 Fritidsnämnden -128 -128 0 

45 Kulturnämnden -115 -115 0 

50 För- och grundskolenämnden −1 817 −1 847 −30 

55 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden −449 −445 4 

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

71 Gemensam PA-nämnd, Umeåregionen 0 0 0 

99 Finansiering 6 924 6 955 32 

Alla nämnder 69 12 −57 
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Kapacitet 

Investeringar i kommunkoncernen 

Investeringarna i kommunkoncernen uppnår 472 mnkr (310 mnkr) för perioden varav 

koncernbolagens investeringar uppgår till 210 mnkr (174 mnkr) och kommunens till 262 mnkr (136 

mnkr). 

Prognostiserade investeringar i kommunkoncernen beräknas till 1 985 mnkr, varav koncernbolagens 

investeringar till 929 mnkr och kommunens till 1 056 mnkr. 

Koncernbolagens största investeringar: 

UKF:  Anpassning av lokaler i Idun 1 för nya hyresgäster (9 mnkr) 

Inab:  Umeå hamn (1 mnkr) 

Bostaden:   Byggnation på kvarteret Mården, Öst på stan (35 mnkr)  

Byggnation på kvarteret Focken, Öst på stan (19 mnkr) 

Umeå Energi:  Hög- och lågspänningsnät och mätare (22 mnkr) 

Fibernät (8 mnkr) 

Konvertering till bioolja i värmeproduktionsanläggningar (8 mnkr)  

Umeva/Vakin:  Ledningsförnyelse (27 mkr) 

Östra Ersboda industriområde (24 mnkr) 

Forcering av Täfteåledningen (21 mnkr) 

Renovering av Projektkontoret (20 mnkr)  

Diagram 5. Kommunkoncernens investeringar 
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Investeringar i kommunen 

Periodens investeringar uppgår till 262 mnkr och är 126 mnkr högre jämfört med motsvarande 

period föregående år. Investeringsvolymen ligger i nivå med budgeten för perioden. 

Huvuddelen är fastighetsinvesteringar på 207 mnkr för kommunens verksamheter. Större 

fastighetsinvesteringar är Maja Beskowsskolan 80 mnkr, äldreboende Ålidhem 54 mnkr och 

Skärgårdskolan i Holmsund 12 mnkr. 

Större investeringar i gator och vägar är Vasaplan, 12 mnkr, och gång- och cykelbro Lundåkern–

Bölesholmarna, 5 mnkr. 

Totalt, för året, summeras investeringsbudgeten till 1 056 mnkr inklusive ombudgeteringar. 

Prognosen är oförändrad jämfört med budget. 

Tabell 3. Investeringar 

Investeringsobjekt 
Januari – april 2018 

Utfall Budget +/- 

Fastighet 207 233 26 

Gator parker 23 64 41 

IT 3 14 11 

Utrustning och fordon 29 41 12 

Summa 262 352 90 

Diagram 6. Kommunens investeringsvolym 
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Självfinansieringsgrad investeringar 

Självfinansieringsgraden anger hur stor andel av periodens investeringar som finansierats med 

kassaflöde från den löpande verksamheten.  

Kommunkoncernens självfinansieringsgrad uppgår till 29 procent (23 procent) och kommunens till 

30 procent (168 procent). Minskningen mellan åren beror på ökade investeringar, ökade 

avskrivningar och lägre resultat än föregående år. 

Soliditet 

Soliditeten är ett viktigt nyckeltal som beskriver hur stor andel av tillgångarna som finansieras med 

egna medel. Nyckeltalet beräknas exklusive internbanken men inklusive pensionsförpliktelserna.   

Umeå kommunkoncerns soliditet för perioden har ökat något till 29 procent (28 procent) vid 

jämförelse med senaste årsskiftet. Kommunens soliditet har minskat 21 procent (23 procent) till följd 

av försämrat resultat. 

Diagram 7. Soliditet i Umeå kommunkoncern  
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Risker 

Krafthandel 

Vattenfall är majoritetsägare i Stornorrfors kraftstation som ägs till 25,85 procent av Umeå kommun. 

Krafthandeln har i år högre priser jämfört med föregående år vilket har inneburit en lägre ekonomisk 

risk jämfört med när priserna är låga. Under perioden har volymen varit oförändrad jämfört med 

motsvarande period föregående år. Vårfloden förväntas i år ge lägre priser och högre produktion. 

Årsbudgeten uppgår till 60 mnkr, prognosen beräknas till 100 mnkr. 

Internbanken och lånefinansierade investeringar 

Umeå kommuns låneskuld för perioden uppgår till 1 988 mnkr och har ökat med 255 mnkr sedan 

årsskiftet. 

Riskexponeringen är hög när både skulden och räntan stiger. I jämförelse med motsvarande period 

föregående år har räntan stigit och uppgår till 2,10 procent (2,09 procent). 

Diagram 8. Umeå kommuns skuldutveckling 

 

Koncernens totala skuldportfölj uppgår till 8 809 mnkr och har minskat med 59 mnkr sedan årsskiftet 

(8 868 mnkr). Kommunen har ökat sin upplåning med 255 mnkr samtidigt som koncernbolagen har 

minskat sin upplåning med 314 mnkr. Av koncernbolagen har Umeå Energi amorterat 256 mnkr 

hittills i år. Kommunens upplåning uppgår enligt prognosen till 2 308 mnkr och koncernbolagen till    

7 299 mnkr, totalt till 9 607 mnkr (8 868 mnkr) i slutet av året. 
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Diagram 9. Lån i Umeå kommunkoncern 2014–2018 

 

Pensionskostnader 

De senaste åren har en gottgörelse 20 mnkr (21 mnkr) från kommunens pensionsstiftelse varit möjlig 

eftersom avkastningen på pensionsstiftelsens kapital varit positiv. Uttag från pensionsstiftelsen 

täcker kostnaden för utbetalda pensioner för före detta anställda födda 1935 och tidigare och deras 

efterlevande. 

Ripsräntan har de senaste åren varit oförändrad. Från och med 1 januari 2017 gäller en ny 

beräkningsmodell ”RIPS17” för kommunens åtaganden. Om ripsräntan stiger minskar kommunens 

pensionsskuld och när räntan går ned ökar pensionsskulden. 

Kontroll 

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv 

I kommunallagen ställs krav på att kommunerna ska upprätthålla en god ekonomisk hushållning 

både i ett verksamhetsperspektiv och finansiellt perspektiv. Detta innebär en långsiktig balans 

mellan löpande intäkter och kostnader. För både verksamheten och ekonomin ska kommun-

fullmäktige besluta om mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Det är viktigt att resultatutvecklingen samt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 

positiv för att klara de behov som en befolkningsökning innebär samtidigt som verksamhetens 

nettokostnader inte ska öka mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

God ekonomisk hushållning uppnås när skattemedel används på bästa möjliga sätt genom att 

definiera och uppnå de mål som fastställs i samband med budgetbeslut. God ekonomisk hushållning 

ur ett verksamhetsperspektiv innebär att de verksamhetsmässiga målen ska vara uppfyllda. Det 

finansiella perspektivet innebär att varje generation ska bära sina egna kostnader för den service 

som används.  
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Balanskravsutredning 

Enligt Kommunallagen ska en årlig utredning av balanskrav redovisas. För att kommunen ska uppnå 

ett resultat i balans ska intäkterna, varje enskilt år, överstiga kostnaderna. I samband med en 

balanskravsutredning ska reavinster från försäljning av anläggningstillgångar räknas bort från 

resultatet.  

Umeå kommuns negativa resultat för perioden innebär ett negativt balanskravsresultat. Prognosen 

för hela året visar att kommunen kommer att uppfylla kommunallagens balanskrav. 

Tabell 4. Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

mnkr 1804 Budget 2018 Prognos 2018 

Årets resultat  −61 69 12 

Reducering av samtliga reavinster −1 0 −1 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -62 69 11 

Reservering till resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat −62 69 11 

Resultatutjämningsreserv 

År 2014 tog kommunfullmäktige beslut om tillämpning av reglerna för resultatutjämningsreserv 

(RUR). 

I årsbokslutet för 2017 fattade kommunfullmäktige för första gången beslut om reservering till RUR 

med 163 mnkr. Tidigare år har ingen reservering till RUR varit möjlig. 

Avstämning av kommunens finansiella mål 

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunens finansiella mål är långsiktigt vilket innebär att resultatet år 2020 ska uppnå 1 procent i 

förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

För perioden är det finansiella målet inte uppfyllt på grund av periodens negativa resultat – 61 mnkr. 

Föregående års måluppfyllelse var positiv och översteg målet tack vare engångseffekter från 

försäljning av mark och exploateringsfastigheter samt reavinster som påverkade resultatet positivt. 
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Diagram 10. Resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

 

Nämndernas budgetavvikelse och jämförelse mot föregående år 

Budgetavvikelsen för perioden uppgår till 34 mnkr. 

Kommunstyrelsens positiva avvikelse beror på ett fördelaktigt utfall i kraftverksamheten (28 mnkr) 

samt gottgörelsen från kommunens pensionsstiftelse (20 mnkr). 

Individ- och familjenämndens negativa budgetavvikelse är främst en följd av heltidsinförandet inom 

funktionshinderomsorgen samt lägre ersättning för ensamkommande barn medan för- och 

grundskolenämndens avvikelse härrör från försening i omställningsarbetet för att möta det 

kommungemensamma effektiviseringskravet. Övriga nämnder uppvisar en budget i balans för 

perioden. 

Tabell 5. Nämndernas budgetavvikelse 

mnkr 
Utfall 

jan–apr 2018 
Utfall 

jan-apr 2017 
Budget 

jan–apr 2018 

Periodens  
budget-

avvikelse 

11 Överförmyndarnämnden −3 −4 −4 1 

12 Kommunstyrelsen −272 −163 −-326 54 

13 Kommunfullmäktige 0 −1 −1 1 

20 Tekniska nämnden −394 −388 −400 6 

21 Byggnadsnämnden −15 −12 −14 −1 

23 Miljö- och hälsoskyddsnämnden −4 −4 −5 1 

25 Umeåregionens räddningsnämnd −19  −20 1 

31 Äldrenämnden −317 −318 −316 −1 

32 Individ- och familjenämnden −409 −365 −396 −13 

40 Fritidsnämnden −47 −45 -45 −2 

45 Kulturnämnden −40 −39 -41 1 

50 För- och grundskolenämnden −674 −624 −661 −13 

55 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden −168 −159 −175 7 

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

71 Gemensam PA-nämnd, Umeåregionen 0  0 0 

99 Finansiering 2 301 2 232 2 309 −8 

Alla nämnder -61 110 -95 34 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning för Umeå kommun och Umeå kommunkoncern 

Tabell 6. Resultaträkning 

mnkr 

Umeå 
kommun 

Umeå 
kommun 

Umeå 
kommunkoncern 

Umeå 
kommunkoncern 

2018-04-30 2017-04-30 2018-04-30 2017-04-30 

Verksamhetens intäkter 523 706 1 472 1 654 

Verksamhetens kostnader −2 772 −2 706 −3 300 −3 207 

Avskrivningar −139 −118 -309 −286 

Verksamhetens nettokostnader −2 388 −2 119 −2 137 −1 840 

Skatteintäkter 2 070 2 018 2 070 2 018 

Generella statsbidrag och utjämning 234 214 234 214 

Finansiella intäkter 81 63 26 1 

Finansiella kostnader −58 −67 −60 −75 

Resultat före extraordinära poster −61 110 133 319 

Minoritetsandel 0 0 0 0 

Skatter 0 0 0 0 

Årets resultat −61 110 133 319 

  



Delårsrapport, januari–april 2018   39 (40) 

Balansräkning för Umeå kommun och Umeå kommunkoncern 

Tabell 7. Balansräkning 

mnkr 
Umeå kommun Umeå kommunkoncern 

2018-04-30 2017-12-31 2018-04-30 2017-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Programvaror och licenser 8 9 76 68 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 614 5 596 13 091 13 117 

Pågående anläggning 660 543 1 362 1 207 

Maskiner och inventarier 317 333 4 140 4 119 

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier, andelar, bostadsrätter 410 409 280 269 

Långfristiga fordringar 6 126 6 431 238 280 

Summa anläggningstillgångar 13 135 13 321 19 187 19 060 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd och lager 106 95 169 170 

Kortfristiga fordringar 668 560 990 999 

Likvida medel 2 1 22 17 

Summa omsättningstillgångar 776 656 1 181 1 186 

     

SUMMA TILLGÅNGAR 13 911 13 977 20 368 20 246 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Ingående eget kapital 4 050 3 762 8 167 6 543 

Justering eget kapital 0 29 0 234 

Utdelning 0 0 −30 0 

Årets resultat -61 259 133 1 390 

Summa eget kapital 3 989 4 050 8 270 8 167 

     

Minoritetsandel 0 0 5 5 

     

Avsättningar 467 452 1 048 1 026 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 8 084 8 136 9 134 9 171 

Kortfristiga skulder 1 371 1 339 1 911 1 877 

Summa skulder 9 455 9 475 11 045 11 048 

     

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER 13 911 13 977 20 368 20 246 
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Resultatredovisning för kommunkoncernens bolag 

Tabell 8. Resultatredovisning 

 

mnkr UKF 
Umeå 
Energi 

Bostaden Umeva Inab Upab Dåva DAC 
Komp. 
spridn. 

Science 
park 

Västerbottens 
museum 

Rörelseintäkter 48 575 343 107 28 29 15 2 0 17 

Rörelsekostnader −51 −439 −262 −100 −20 −26 −9 −2 0 −16 

Rörelseresultat -3 136 81 8 9 3 7 0 0 0 

Finansnetto −1 −18 −24 -8 −6 −1 0 0 0 0 

Resultat efter 
finansnetto 

−4 118 58 −0 3 2 7 0 0 0 

Bokslutsdispositioner           

Skatt           

Periodens resultat −4 118 58 −0 3 2 7 0 0 0 

           

Resultatjämförelse           

Period föregående år −2 133 67 3 3 2 1 0 0 1 

Årsbudget −6 143 98 4 4 5 0 0 0 0 

Årsprognos  -14 133 93 0 4 5 0 0 0 0 

           

Investeringar           

Periodens inv. 10 49 122 27 3 0 0 0 0 0 

Årsbudget  310 450 157 0 1 0 0 0 2 

Årsprognos   299 440 171 0 1 4 0 0 2 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 176 

Diarienr: KS-2018/00367 

Årsbokslut samt delårsrapporter 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

Att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat 133 mnkr för perioden 

januari – april 2018. Umeå kommuns resultat ingår med -61 mnkr. 

 

Att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden januari 

– april 2018. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunkoncerns resultat för perioden januari – april uppgår till 

133 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med -61 mnkr.  

Styrelse och nämnders budgetavvikelse för perioden uppgår till 34 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns delårsrapport januari – april 2018. 

Beredningsansvariga 

Monica Fryxå, redovisningschef 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Monica Fryxå, redovisningschef   
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-31 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott + 
Kommunfullmäktiges 
presidium 
(arvodeskommittén) 

 
 
Diarienr: KS-2018/00464 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 

mandatperioden 2019–2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta arvodesreglemente för förtroendevalda 2019–2022 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Inför ny mandatperiod sker en översyn av arvodesreglementet. Ett förslag 
till fasta arvoden är framtaget och har inarbetats i arvodesreglementet.  
 
Därutöver finns behov, utifrån nya kommunallagen § 4:2, att klargöra vilka 
som ska benämnas kommunalråd. Följande har därför lagts till i 
arvodesreglementet: Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen benämns kommunalråd. Övriga förtroendevalda med 
uppdrag mer än 40 % benämns utifrån uppdraget i varje nämnd (sida 10). 

På sida 13 har texten ”tillämpliga delar” tagits bort. 

Utöver ovanstående är arvodesreglementet oförändrat från 
mandatperioden 2014–2018. 

Beslutsunderlag 
Förslag till fasta arvoden. Bilaga. 
 
Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019–2022. Bilaga.  

Beredningsansvariga 
Monica Westberg 

Beslutet ska skickas till 
Lön   
 



  2 av 2 
 

 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00464 
 
 
 
Margaretha Alfredsson Monica Westberg 
tillförordnad stadsdirektör lönechef 
 



Sida 1 av 4 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 91 

Diarienr: KS-2018/00464 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 

mandatperioden 2019–2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta arvodesreglemente för förtroendevalda 2019–2022 enligt bilaga 

reviderad 2018-06-05. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) och Veronica Kerr (KD) – Se reservationstext under 

kommunstyrelsens beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Inför ny mandatperiod sker en översyn av arvodesreglementet. Ett förslag 

till fasta arvoden är framtaget och har inarbetats i arvodesreglementet.  

 

Därutöver finns behov, utifrån nya kommunallagen § 4:2, att klargöra 

vilka som ska benämnas kommunalråd. Följande har därför lagts till i 

arvodesreglementet: Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen benämns kommunalråd. Övriga förtroendevalda med 

uppdrag mer än 40 % benämns utifrån uppdraget i varje nämnd (sida 10). 

På sida 13 har texten ”tillämpliga delar” tagits bort. 

Utöver ovanstående är arvodesreglementet oförändrat från 

mandatperioden 2014–2018. 

Arvodeskommittén utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunfullmäktiges presidium. 

Vid arvodeskommitténs möte 2018-06-05 reviderads förslaget genom att 

lägga till följande: Arvodera ordförande och vice ordförande med 10 

respektive 5 procent för den gemensamma nämnden för grundläggande 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

IT-kapacitetstjänster och den gemensamma personaladministrativa 

nämnden i likhet med den gemensamma räddningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019–2022. Rev. 2018-06-05. 

Bilaga.  

Beredningsansvariga 

Monica Westberg 

Arvodeskommitténs beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) yrkar: 
- avslag på höjda procentarvoden samt nivåhöjningar 
- att det inte ska vara möjligt för någon att ha mer än 100 % i ersättning 
från Umeå kommun 
- att beräkningen för årsarvodena sänks med 10 % i förhållande till 2018 
års nivå. 
 
Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsen med tillägget arvodera 
ordförande och vice ordförande med 10 respektive 5 procent för den 
gemensamma nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster och den 
gemensamma personaladministrativa nämnden i likhet med den 
gemensamma räddningsnämnden.  
 
Hans Lindberg (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag och Ågrens tillägg. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Edmans förslag. Ordföranden konstaterar 

att arvodeskommittén bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Bifall mot avslag till Ågrens tillägg. Ordföranden finner att 

arvodeskommittén bifaller Ågrens tillägg. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

till beslut. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Ulrika Edman (V) yrkar  
- avslag på höjda procentarvoden samt nivåhöjningar 
- att det inte ska vara möjligt för någon att ha mer än 100 % i ersättning 
från Umeå kommun 
- att beräkningen för årsarvodena sänks med 10 % i förhållande till 2018 
års nivå. 
Veronica Kerr (KD) - Kristdemokraterna anser att ärendet saknar underlag 

som svarar mot varför en höjning av arvoden ska genomföras. Vi 

motsätter oss generella höjningar som inte tar hänsyn till om 

arbetsbelastningen för ordförande eller vice ordförande har ökat eller 

inte. Underlag har efterfrågats, men har inte presenterats. Därför yrkar vi 

på en återremiss.  

Anders Ågren (M), Hans Lindberg (S) och Elmer Eriksson (M) yrkar bifall 

till arvodeskommitténs reviderade förslag 2018-06-05.  

 

Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Ågrens med fleras förslag (arvodeskommitténs reviderade förslag) mot 

Edmans förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ågren 

med fleras förslag.   Votering begärs 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för Ågrens med fleras förslag om bifall till arvodeskommitténs 

reviderade förslag 2018-06-05. 

Nej-röst för Edmans förslag om avslag till arvodeskommitténs reviderade 

förslag 2018-06-05. 

 

Omröstningsresultat 

Namn och parti  Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X 

Anders Ågren (M)  X 

Margareta Rönngren (S)  X 

Christer Lindvall (S)  X 

Lena Karlsson Engman (S)  X 

Mikael Berglund (S)  X 

Janet Ågren (S)  X 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Nasser Mosleh (MP)  X 

Gunilla Berglund (M)  X 

Peder Westerberg (L)  X 

Elmer Eriksson (M)  X 

Veronica Kerr (KD)   X 

Ulrika Edman (V)   X 

Mattias Sehlstedt (V)   X 

Åsa Bäckström (V)   X 

Summa   11 4 0 

 

Med elva ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 

bifalla Ågren med fleras förslag (reviderade arvodeskommitténs förslag) 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

till beslut. 

 

Veronica Kerr (KD) – Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet på 

ärende 91/18 eftersom underlag saknas till att göra så pass kraftiga och 

därmed omotiverade höjningar av arvoden. Umeå kommun har idag 

mycket generösa arvodesregler jämfört med många andra kommuner och 

det hade varit lämpligt om kommunstyrelsen hade fått ta del av en 

sammanställning av hur det ser ut i andra jämförbara kommuner. Det är 

också något som efterfrågats i den grupp som arbetat med 

organisationsöversynen och som diskuterat arvodesnivåerna. Utan motiv 

och med ett knapphändigt beslutsunderlag är det därmed omöjligt att 

bifalla. 

Beslutet ska skickas till 
Lön   
 

 

 

 

 

 



 

Dokumenttyp: 
Regler/föreskrifter 

Dokumentansvarig: 
Siv Lundqvist, Personalfunktionen 

Beslutsdatum: 
2018-06-05  

Beslutad av: 
Kommunfullmäktige 
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Hel- och deltidsarvoderade 

§ 1 Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap § 1  

kommunallagen (1991:900) och fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 

procent av heltid. 

§ 2 Årsarvode 

 Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 procent av 

 heltid har rätt till årsarvode enligt punkt 1 i beloppsbilagan. 

Förtroendevald med årsarvode, som är ledig med stöd av socialförsäkrings-

balken, följer samma ersättningsregler som kommunens anställda. 

§ 3 Ersättning för sammanträde och förrättning 

 För deltagande i fullmäktige utges ersättning för sammanträde med belopp 

 enligt punkt 4 i beloppsbilagan. 

Deltidsarvoderade som deltar på andra sammanträden eller förrättningar kan 

 ersättas upp till 100 procent. 

§ 4 Uppdragens omfattning 

De olika uppdragens omfattning i procent av en heltidsarvoderad finns under 

punkt 2 i beloppsbilagan. 

§ 5 Resekostnader 

 Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde eller 

 förrättning  utges enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i 

 det kommunala reseavtalet. Om den förtroendevalde har rätt till bilersättning vid 

 förrättning, utgår även ersättning för parkeringskostnader. 

§ 6 Pension 

För hel- och deltidsarvoderade är pensionsbestämmelserna reglerade i ett av 

kommunen särskilt fastställda pensionsreglementen. 
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Hel- och deltidsarvoderade invalda före valet 2014 tillhör pensions- 

 bestämmelserna PBF. Nytillträdda hel- och deltidsarvoderade efter valet 2014 

 tillhör pensionsbestämmelserna OPF-KL. 

Om hel- och deltidsarvoderade, som tillhör pensionsbestämmelserna PBF, inte 

 innehaft uppdrag under hela två år eller om uppdragen varit i varierande 

 omfattning avgör arvodeskommittén om avsteg från huvudregeln ska ske. (PBF § 

 8 mom 2). 

§ 8 Försäkringar 

Hel- och deltidsarvoderad omfattas av grupplivförsäkringen TGL och arbets- 

skadeförsäkringen TFA. 

§ 9 Sidoinkomster för heltidsarvoderade 

Uppdrag där den heltidsarvoderade utsetts av kommunen eller där det är 

 frågan om uppdrag för exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings räkning 

 medför inga avdrag på arvodet. Politiska styrelseuppdrag, uppdrag för statliga 

 verksamheter och deltagande i statliga utredningar ska inte heller 

 medföra något avdrag på arvodet. 

§ 10 Tolkning av bestämmelserna 

 Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av arvodeskommittén som 

 består av kommunfullmäktiges presidium och KSAU. Arvodesbelopp för 

 eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. 

Smärre justeringar av arvodesreglerna, som inte är av principiell art, delegeras av 

 kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beslut. 

§ 11 Utbetalning 

Årsarvodet utbetalas innevarande månad medan sammanträde/ 

förrättningsarvoden utbetalas påföljande månad. I augusti utbetalas inga 

sammanträdes-/förrättningsarvoden, eftersom antalet sammanträden är få 

under juli månad. 
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Fritidspolitiker, uppdrag mindre än 40 procent av heltid 

§ 1 Tillämpningsområde 

 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap § 1 kommunal- 

 lagen (1991:900) med politiskt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 

har medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 

§ 3–6 och § 8–9 för nedanstående uppdrag: 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 

liksom revisorernas sammanträden 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper 

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför 

d) konferens, informationsmöten, studiebesök, uppdrag som kontaktperson 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 

ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 

eller annan motpart 

f) överläggningar med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/ intressentsammansatt organ 

h) överläggning med verksamhetsområdeschef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör 

i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

j) besiktning eller inspektion 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

§ 3 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med 

 högst det belopp som framgår av beloppsbilaga punkt 3. 
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Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 

belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast  

fastställda sjukpenningen för dag på sätt som framgår av beloppsbilaga punkt 3. 

Framställan ska göras senast inom ett år från dagen för sammanträde eller mot- 

 svarande till vilken förlusten hänför sig. 

 För ordförande och vice ordförande gäller särskilda ersättningsregler enligt 

 beloppsbilaga punkt 3 och 5. 

§ 4 Förlorad föräldrapenning 

Förtroendevald som överlåter föräldrapenning till make/maka för att delta i ett 

arvoderat politiskt uppdrag har rätt till ersättning motsvarande den  

föräldrapenning som annars skulle ha utgått om den förtroendevalde inte 

fullgjort det politiska uppdraget. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, 

 maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 Framställan ska göras senast inom två år från dagen för sammanträde eller 

 motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

§ 6 Förlorad pensionsförmån 

För fritidspolitikerna är pensionsbestämmelserna reglerade i ett av 

kommunen särskilt fastställt pensionsreglemente OPF-KL. 

§ 7 Särskilda arbetsförhållanden 

Förtroendevald, med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 

övrigt, kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive semester- 

ersättning och pensionsförmåner för sådan arbetstid som inte går att fullgöra 

på grund av arbetets art. Ersättning för sådan ej fullgjord arbetstid ersätts enligt 

§ 3, dock för högst 8 timmar. 

§ 8 Begränsat arvode till ordförande och vice ordförande 

 Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, har rätt 

 till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt punkt 5 i 
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 beloppsbilagan. Årsarvodet beräknas utifrån omfattning i procent av 

 heltidsarvoderad förtroendevald. 

Avgår förtroendevald med begränsat arvode under mandatperioden fördelas 

 arvodet mellan honom och den, som inträder i hans ställe i förhållande till den 

 tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. 

För förtroendevald med begränsat arvode, som på grund av sjukdom eller av 

andra skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid, som överstiger en 

månad, ska det begränsade arvodet minskas i motsvarande mån. Ansvaret för att 

rapportera om reducerat arvode åvilar den förtroendevalde. 

§ 9 Ersättning för sammanträde och förrättning 

Förtroendevald, som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, har 

rätt till ersättning för sammanträde och förrättning (se § 2) enligt punkt 4 i 

beloppsbilagan. 

 Till förtroendevald med begränsat arvode enligt § 8 utges ej sammanträdes- och 

 förrättningsersättning, med undantag för deltagande i fullmäktige. Då utgår 

 ersättning enligt punkt 4 i beloppsbilagan. 

§ 10 Resekostnader 

Resor inom kommunen 

 Resekostnadsersättning utges när avståndet från den förtroendevaldes fasta 

 bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen överstiger 

 10 km (enkel väg). 

Vid resa med bil utges bilersättning med belopp som följer det kommunala 

reseavtalets bestämmelser. Det förutsätts att samåkning sker i görligaste mån. 

Ersättning för parkeringskostnader utges om den förtroendevalde har rätt till 

ersättning enligt ovanstående. 

 Den förtroendevalde har att meddela sekreterare/ordförande om sina verkliga 

 resekostnader till varje sammanträde. 

Resor utanför kommunen 

Ersättning för resekostnader, parkeringskostnader och traktamente vid 

 sammanträde eller förrättning utom kommunen utges enligt de grunder som 

 fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
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§ 11 Gruppledararvode 

Resursperson/gruppledare för parti, som på eget valresultat erhållit ledamot i 

kommunfullmäktige men ej i kommunstyrelsen erhåller ett årligt arvode. 2019 är 

arvodet 49 856 kr. 

Resursperson/ gruppledare för parti, som på eget valresultat erhållit ledamot i 

 kommunstyrelsen men ej dess arbetsutskott eller närings-och planeringsutskott, 

 erhåller ett årligt arvode. 2019 är arvodet 69 804 kr. 

 Uppräkning av beloppet sker från och med 1 januari varje år med den 

 procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under 

 föregående år. 

§ 12 Försäkringar 

Fritidspolitiker med uppdrag på mindre än 40 procent av heltid omfattas av 

 arbetsskadeförsäkringen TFA. 

§ 13 Tolkning av bestämmelserna 

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av arvodeskommittén som 

 består av kommunfullmäktiges presidium och KSAU. Arvodesbelopp för 

 eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. 

Smärre justeringar av arvodesreglerna, som inte är av principiell art delegeras av 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beslut. 

§ 14 Utbetalning 

Det begränsade arvodet utbetalas för innevarande månad. Sammanträdes- och 

förrättningsarvoden utbetalas varje månad, utom i augusti, eftersom antalet 

sammanträden är få under juli månad. 
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Beloppsbilaga 

1. Årsarvode 

(§ 2 enligt regler för hel- och deltidsarvoderade) 

Kommunalråd 1 (ordförande, kommunstyrelsen) 125 % x 783 352 = 979 190 kr 

Kommunalråd 2 110 % x 783 352 = 861 687 kr 

Kommunalråd 3 110 % x 783 352 = 861 687 kr 

Övriga hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda 100 % x 783 352 = 783 352 kr (heltid) 

Årsarvodet till hel- och deltidsarvoderad följer löneutvecklingen för anställda. Uppräkning av 

årsarvodet sker från och med 1 januari varje år med den procentsats av den genomsnittliga 

nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. 

Årsarvodet är funktionsrelaterat och ändras om den förtroendevalde får annan funktion. 

Årsarvode till deltidsarvoderad uträknas utifrån omfattning i procent av heltid enligt punkt 2. 

2. Omfattning av hel- och deltidsarvoderades uppdrag 

(§ 4 enligt reglerna för hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda) 

Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen benämns Kommunalråd. Övriga 

förtroendevalda med uppdrag mer än 40 % benämns utifrån uppdraget i varje nämnd. 

 Uppdrag Omfattning av heltid (%) 

Kommunstyrelsen kommunalråd 100 

Individ- och familjenämnden ordförande 100 

 vice ordförande 40 

Äldrenämnden ordförande 100 

 vice ordförande 40 

För- och grundskolenämnden ordförande 100 

 vice ordförande 40 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden ordförande 100 

 vice ordförande 40 

Kommunstyrelsen AU-ledamot 70 

Byggnadsnämnden ordförande 80 

 vice ordförande 40 

Tekniska nämnden ordförande 80 
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 vice ordförande 40 

Närings- och planeringsutskottet ledamot 40 

Personalnämnd ordförande 40 

Om uppdraget kombineras med annat deltidsuppdrag kan omfattningen aldrig överstiga 100 

procent. 

3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

(§ 3 enligt regler för fritidspolitikeruppdrag mindre än 40 procent) 

Ledamöter/ersättare 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst grundar sig på inlämnat intyg från den 

förtroendevaldes arbetsgivare om hur stort löneavdrag som görs för frånvaro på grund av 

förtroendeuppdrag hos kommunen. Avdraget beräknas per timme och för en 

månadsavlönad anges timavdraget beräknat utifrån en 30-dagarsmånad. 

Förtroendevald som kan redovisa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, 

till exempel jordbrukare eller egen företagare erhåller ersättning motsvarande den 

kalenderdagsberäknade sjukpenning som försäkringskassan skulle ha utbetalt på 80-

precentsnivån, multiplicerad med 1,25. 

Ersättning för restid inom kommunen utges för max 3 timmar per sammanträde. 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst uppgår till högst 1 961 kronor per dag under 2019. 

Uppräkning av maxbeloppet sker från och med 1 januari varje år med den procentsats av 

den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. 

Ordförande och vice ordförande 

För ordförande och vice ordförande med begränsat arvode utgår ersättning för förlorad 

arbetsinkomst med ett högsta antal timmar och belopp per år. Se förteckning under punkt 5 i 

denna bilaga. 

4. Ersättning för sammanträde och förrättning 

(§ 3 enligt regler för hel- och deltidsarvoderade och § 9 enligt regler för fritidspolitiker-

uppdrag mindre än 40 procent av heltid) 

Uppräkning av sammanträdes- och förrättningsersättning sker från och med 1 januari varje 

år med den procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under 

föregående år. 
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Arvode för första timmen utges i form av ett grundarvode och för därpå följande timme som 

timarvode. Arvode för del av timme – förutom för den första timmen – utges för varje 

påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet. 

Grundarvode: utgör tredubbelt timarvode 

Timarvode: 186 kronor (2019) 

Sammanträdes-och förrättningsersättning: utges för max 8 timmar per dag 

(heldagsarvode). I sammanträdesarvodet är ersättning för partigruppsmöte invägt. 

Sammanträdestid (timmar) Grundarvode Timarvode Totalt 

1 3 x 186 3 x 186 558 

2 3 x 186 1 x 186 744 

3 3 x 186 2 x 186 930 

4 3 x 186 3 x 186 1 116 

5 3 x 186 4 x 186 1 302 

6 3 x 186 5 x 186 1 488 

7 3 x 186 6 x 186 1 674 

8 3 x 186 7 x 186 1 860 

5. Begränsat arvode till ordförande med flera 

(enligt arvodesregler för fritidspolitikeruppdrag mindre än 40 procent av heltid § 8) 

Uppräkning av det begränsade arvodet sker från och med 1 januari varje år med den 

procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. 

 

Nämnd Uppdrag Omfattning (%) Förlorad 
arbetsinkomst 
(max timmar) 

Fritidsnämnden ordförande 30 510 

 vice ordförande 20 340 

Gemensam räddningsnämnd ordförande 10 170 

 vice ordförande 5 85 

Gemensam nämnd IT- 
kapacitetstjänster 

ordförande 10 170 

 vice ordförande 5 85 

Gemensam nämnd 
Personaladministration 
Umeåregionen 

ordförande 10 170 
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 vice ordförande 5 85 

Jämställdhetsutskottet ordförande  20 340 

 vice ordförande 10 170 

Kommunfullmäktige ordförande 25 425 

 1:e vice ordförande 15 255 

 2:e vice ordförande  10 170 

Personalnämnd vice ordförande 25 425 

Kulturnämnden ordförande 30 510 

 vice ordförande 20 340 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ordförande 30 510 

 vice ordförande 20 340 

Valnämnden (valår) ordförande 15 255 

Överförmyndarnämnden ordförande 25 425 

 vice ordförande 15 255 

 

För uppdrag i kommunrevisionen utgår ett fast årsarvode till ordförande med 28 428 kr och 

till ledamöter 11 708 kr. 

Exempel: 

Så här beräknas årsarvodet för ordförande och vice ordförande och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst: 

Uppdragets omfattning: 25 procent 

Årsarvode: 25 % x 783 352 = 195 838 kr 

Max timmar: 25 % x 1 700 = 425 timmar 

Max ersättning: 425 x 245 = 104 125 kr (1 961 kr delat med 8 timmar) 

Arvodesregler för kommunens bolag 

Kommunfullmäktige rekommenderar respektive bolagsstämma att besluta om att följa 

kommunens arvodesbestämmelser för mandatperioden 2019–2022. 

Uppräkning av arvodet sker från och med 1 januari varje år med den procentsats av den 

genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. 
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Styrelse Uppdrag Omfattning (%) Årsarvode (kr) Förlorad arbetsinkomst 
(max timmar) 

Max ersättning (kr) 

Bostaden AB (med dotterbolag) ordförande 50 391 676   

 vice ordförande 25 195 838 425 104 185 

Dova DAC ordförande 25 195 838 425 104 185 

 vice ordförande 15 117 503 255 62 511 

Umeå Energi AB (med dotterbolag) ordförande 50 391 676   

 vice ordförande 25 195 838 425 104 185 

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) ordförande 25 195 838 425 104 185 

 vice ordförande 15 117 503 255 62 511 

Umeå Parkerings AB (Upab) ordförande 25  195 838  425 104 185 

 vice ordförande 15 117 503 255  62 511 

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB 
(Vakin, inklusive Umeva) 

ordförande 50 391 676   

 vice ordförande 25 195 838 425 104 185 

UKF Umeå kommun företag ledamot 10 78 335 170 41 650 
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Ersättning till revisorer i bolagen 

Arvodet är beräknat utifrån revisionsuppdragets storlek och att varje bolag har max två 

revisorer som reviderar koncernen. 

Uppräkning av arvodet sker från och med 1 januari varje år med den procentsats av den 

genomsnittliga nivåhöjningen av kommunens avtal under föregående år. 

Bolag Ersättning per revisor (kr) 

Bostaden AB 10 086 

Umeå Energi AB 13 449 

Umeå Kommunföretag AB 10 086 

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin, inklusive Umeva) 6 762 

Umeå Parkerings AB (Upab) 3 361 

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) 6 762 

Dåva Deponi AB 3 361 

 



Nu gällande arvoden Umeå kommun 2018

OBS i överenskommelsen mellan S och Mp ingår några 2 vice.

100% Arvode innebär 2017 738384 100% Arvode innebär 2018 760 536 kr Månadsbelopp 100%

100% Arvode innebär 2018 760536 100% Arvode innebär 2019 783 352 kr År Per månad Skillnad

2016 59 682              

Kommunalråd 1 125 Kommunalråd 1 125 2017 61 532              3,10%

Kommunalråd 2 110 Kommunalråd 2 110 2018 63 378              3,00%

Kommunalråd 3 110 Kommunalråd 3 110 2019 65 279             3,00%

KSAU KSAU Höjning av nivå 8% på 2018 5 070               

Ordförande (Hans) 0 Ordförande 0

Vice (Anders) 0 Vice 0 Nivå 2019 inkl index och nivåhöjning 70 350             

Ledamot (Margareta) 0 Ledamot 0

Ledamot 70 Ledamot 70

Ledamot 70 Ledamot 70 Kostnad

Ledamot 70 Ledamot 70 2018

Ledamot 70 Ledamot 70 Antal procent totalt 1 786               

Arvode per heltid 760 536          

KSNP KSNP

Ordförande (Hans) 0 Ordförande 0 Total kostnad 13 583 173     

Vice (Anders) 0 Vice 0 Sociala avgifter 40% 5 433 269       

Ledamot (Margareta) 0 Ledamot 0 Totalt 19 016 442     

Ledamot 40 Ledamot 40

Ledamot 40 Ledamot 40

Ledamot 40 Ledamot 40 2019

Ledamot 40 Ledamot 40 Antal procent totalt 1 950               

Arvode per heltid 844 195          

KSPU Personalnämnd (7+7) Nämnd = Inga fasta ledamotsarvoden

Ordförande 40 Ordförande 40 Total kostnad 16 461 802     

Vice 25 Vice 25 Sociala avgifter 40% 6 584 721       

Ledamot 10 Ledamot 0 Totalt 23 046 522     

Ledamot 10 Ledamot 0

Ledamot 10 Ledamot 0 Differens

Ledamot 10 Ledamot 0 I procent 21,2%

Ledamot 10 Ledamot 0 I kronon inkl social 4 030 080       

Byggnadsnämnd Byggnadsnämnd AU inrättas

Ordförande 50 Ordförande 80

Vice 20 Vice 40

2:e vice ordförande 20 2:e vice ordförande 0

Fritidsnämnd Fritidsnämnd

Ordförande 25 Ordförande 30

Vice ordförande 15 Vice ordförande 20

FoG FoG

Ordförande 100 Ordförande 100

Vice ordförande 25 Vice ordförande 40

GoV GoV AU inrättas

Ordförande 100 Ordförande 100

Vice ordförande 25 Vice ordförande 40

JUSK JUSK

Ordförande 15 Ordförande 20

Vice ordförande 10 Vice ordförande 10

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige

Ordförande 20 Ordförande 25

Vice ordförande 10 Vice ordförande 15

2:e vice ordförande 5 2:e vice ordförande 10

Kulturhuvudstadsber. Kulturhuvudstadsber. Tas Bort

Ordförande 0 Ordförande 0

Vice ordförande 0 Vice ordförande 0

Ledamot 0 Ledamot 0

Ledamot 0 Ledamot 0



Ledamot 0 Ledamot 0

Ledamot 0 Ledamot 0

Ledamot 0 Ledamot 0

Kulturnämnd Kulturnämnd

Ordförande 25 Ordförande 30

Vice ordförande 15 Vice ordförande 20

Miljö och Hälsoskydd Miljö och Hälsoskydd

Ordförande 25 Ordförande 30

Vice ordförande 15 Vice ordförande 20

IFN IFN

Ordförande 100 Ordförande 100

Vice ordförande 25 Vice ordförande 40

Äldrenämnd Äldrenämnd AU inrättas

Ordförande 100 Ordförande 100

Vice ordförande 25 Vice ordförande 40

2:e Vice ordförande 25 2:e Vice ordförande 0

Teknisk Nämnd Teknisk Nämnd AU inrättas

Ordförande 50 Ordförande 80

Vice ordförande 20 Vice ordförande 40

Valnämnd-valår Valnämnd-valår

Ordförande 8 Ordförande 15

Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd Nu är nämnden för hela regionen

Ordförande 8 Ordförande 25

Vice ordförande 5 Vice ordförande 15

Gemensam Räddningsnämnd Gemensam Räddningsnämnd

Ordförande Ordförande 10

Vice ordförande Vice ordförande 5

Summa % 1786 Summa % 1950

Summa Kronor 13 583 173 kr Exkl arbetsgivaravg. Summa Kronor 15 275 366 kr Exkl arbetsgivaravg.

Timarvode Timarvode

2017 174 kr 2018 178 kr

2018 178 kr 2019 211 kr

Förslag:  50% av heltidsbeloppet baserat på 167 tj.timmar per månad

Kommunala Bolag arvoden 2014-2018 Kommunala bolag förslag till Arvoden 2018-2022

Bostaden Bostaden

Ordförande 25 Ordförande 50

Vice 15 Vice 25

Dova Dac Dova Dac

Ordförande 15 Ordförande 25

Vice ordförande 10 Vice ordförande 15

Umeå energi Umeå energi

Ordförande 25 Ordförande 50

Vice ordförande 15 Vice ordförande 25

INAB INAB

Ordförande 15 Ordförande 25

Vice ordförande 10 Vice ordförande 15

UPAB UPAB

Ordförande 15 Ordförande 25

Vice ordförande 10 Vice ordförande 15

VAKIN inkl UMEVA VAKIN inkl UMEVA

Ordförande 15 Ordförande 50



Vice ordförande 10 Vice ordförande 25

Summa % 345

Badhusbolaget

Ordförande 10

Vice ordförande 5

Summa % 195
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 169 

Diarienr: KS-2018/00464 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 

mandatperioden 2019–2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta arvodesreglemente för förtroendevalda 2019–2022 enligt bilaga. 

 

att arvodera ordförande och vice ordförande med 10 respektive 5 procent 

för den gemensamma nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 

och den gemensamma personaladministrativa nämnden i likhet med den 

gemensamma räddningsnämnden. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

till beslut. 

Ärendebeskrivning 

Inför ny mandatperiod sker en översyn av arvodesreglementet. Ett förslag 

till fasta arvoden är framtaget och har inarbetats i arvodesreglementet.  

 

Därutöver finns behov, utifrån nya kommunallagen § 4:2, att klargöra 

vilka som ska benämnas kommunalråd. Följande har därför lagts till i 

arvodesreglementet: Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen benämns kommunalråd. Övriga förtroendevalda med 

uppdrag mer än 40 % benämns utifrån uppdraget i varje nämnd (sida 10). 

På sida 13 har texten ”tillämpliga delar” tagits bort. 

Utöver ovanstående är arvodesreglementet oförändrat från 

mandatperioden 2014–2018. 

Arvodeskommittén utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunfullmäktiges presidium. 



Sida 2 av 3 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019–2022. Bilaga.  

Beredningsansvariga 

Monica Westberg 

 

Arvodeskommitténs beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) yrkar: 
- avslag på höjda procentarvoden samt nivåhöjningar 
- att det inte ska vara möjligt för någon att ha mer än 100 % i ersättning 
från Umeå kommun 
- att beräkningen för årsarvodena sänks med 10 % i förhållande till 2018 
års nivå. 
 
Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsen med tillägget arvodera 
ordförande och vice ordförande med 10 respektive 5 procent för den 
gemensamma nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster och den 
gemensamma personaladministrativa nämnden i likhet med den 
gemensamma räddningsnämnden.  
 
Hans Lindberg (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag och Ågrens tillägg. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Edmans förslag. Ordföranden konstaterar 

att arvodeskommittén bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Bifall mot avslag till Ågrens tillägg. Ordföranden finner att 

arvodeskommittén bifaller Ågrens tillägg. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

till beslut. 

 

Beslutet ska skickas till 
Lön   
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-01 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00471 

Finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna att Umeås andel av egna kapitalet om 250 miljoner kronor 
garanteras av Infrastruktur i Umeå AB och Umeå kommunföretag AB 
  
att därest kommunal borgen krävs helt eller delvis för det i Europeiska 
Investeringsbanken upptagna lånet om 300–350 miljoner kronor Umeå 
kommun får teckna denna.  

att godkänna den föreslagna förändringen av ägandet i Kvarken Link AB och 
NLC Ferry AB/OY enligt bilaga  

Ärendebeskrivning 
I bifogat PM beskrivs en bakgrund och förslag till finansiering av ny färja för 
Kvarkentrafiken.  
 
Vasa stad har tidigare godkänt motsvarande finansiering för sitt 50 
procentiga ägande av en ny färja för Kvarkentrafiken. 
  
Umeå kommunföretag godkände finansieringen vid sitt styrelsemöte 14 
maj 2018. 

Beslutsunderlag 
PM Finansiering av ny färja 
Protokollsutdrag Umeå Kommunföretag 2018-05-14 

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag   
 
 
Mikael Öhlund Bertil Hammarstedt 
Umeå kommunföretag AB Infrastruktur i Umeå AB 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 94 

Diarienr: KS-2018/00471 

Finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna att Umeås andel av egna kapitalet om 250 miljoner kronor 
garanteras av Infrastruktur i Umeå AB och Umeå kommunföretag AB 
  
att därest kommunal borgen krävs helt eller delvis för det i Europeiska 
Investeringsbanken upptagna lånet om 300–350 miljoner kronor Umeå 
kommun får teckna denna  

att godkänna den föreslagna förändringen av ägandet i Kvarken Link AB 

och NLC Ferry AB/OY enligt bilaga.  

 

Särskilt uttalande 

Åsa Bäckström (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

I bifogat PM beskrivs en bakgrund och förslag till finansiering av ny färja 
för Kvarkentrafiken.  
 
Vasa stad har tidigare godkänt motsvarande finansiering för sitt 50 
procentiga ägande av en ny färja för Kvarkentrafiken. 
  
Umeå kommunföretag godkände finansieringen vid sitt styrelsemöte 14 

maj 2018. 

Beslutsunderlag 

PM Finansiering av ny färja 

Protokollsutdrag Umeå Kommunföretag 2018-05-14 

Beredningsansvariga 

Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 



Sida 2 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Åsa Bäckström (V) yrkar   

att ärendet Kvarken Link och färjefinansieringen i första hand 

återremitteras utifrån följande skäl: 

- ett skriftligt underlag som garanterar att lånefinansieringen av färjan 

inte påverkar Umeå kommuns investeringsutrymme negativt 

- att ett skriftligt beslutsförslag tas fram som innebär att pantsätta färjan 

gentemot lånet från EIB.  

- ha klartecken med delfinansiering via Klimatklivet 

att i andra hand avstå från att delta i beslutet 

Christer Lindvall (S) yrkar avslag på Bäckströms yrkande. 

Elmer Eriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag från Umeå 

Kommunföretag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag 

från Umeå Kommunföretag. 

  

Reservation 

Åsa Bäckström (V) – Då återremissyrkandet ej gick igenom deltog inte 

undertecknad i beslutet. Som parti kommer Vänsterpartiet att göra ett 

slutligt ställningstagande inför att ärendet behandlas i juni-KF juni. I övrigt 

anser V att en östlig regional förbindelse mellan Sverige-Finland är en 

statlig angelägenhet, vilket (V) drivit i budgetförhandlingarna med 

regeringen, och S i Umeå har lyckats nå fram till sina partikamrater i 

regeringen.  Vänsterpartiet Umeå kommer inte att ställa sig positiva till 

investeringen ifall beslutet riskerar andra mer angelägna 

välfärdsinvesteringar så som förskolor/skolor, trots att vi i övrigt hela 

tiden varit mycket positiva till färjeprojektet. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommunföretag   
 

 

 

 

 



 

Umeå Kommunföretag AB 
Rådhusesplanaden 8, S-903 28  UMEÅ, Sweden 
Tel växel +46 (0)90-16 10 00   
Org.nr: 55 60 51 - 9562 
www.ukf.umea.se 

 

2018-05-31 

 

      

 

Till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige                           

   

 

Finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken 
 

I bifogar PM beskrivs en bakgrund och förslag till finansiering av ny färja för Kvarkentrafiken. 

 

Vasa stad har tidigare godkänt motsvarande finansiering för sitt 50 procentiga ägande av en ny färja för 

Kvarkentrafiken. 

 

Umeå Kommunföretag godkände finansieringen vid sitt styrelsemöte 20180514. 

 

 

Förslag till beslut: 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

Att godkänna att Umeås andel av egna kapitalet om 250 miljoner kronor garanteras av 

INAB/UKF. 

 

Att därest kommunal borgen krävs helt eller delvis för det i EIB upptagna lånet om 300–350 miljoner 

kronor Umeå kommun får teckna denna. 

 

Att godkänna den föreslagna förändringen av ägandet i Kvarken Link AB och NLC Ferry AB/OY enligt 

bilagt förslag. 

 

 

Bilagor: 

 

- PM Finansiering av ny Färja  

 

- Utdrag ur Umeå Kommunföretags styrelsemöte 20180514 

 

 

 

 

Mikael Öhlund  Bertil Hammarstedt 

Umeå Kommunföretag AB  INAB 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-14 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00406 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå 

Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech 

Incubator AB 

Förslag till beslut 
 
Umeå kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet 
från Uminova Innovation AB i Umeå i Umeå Incubator AB, till ett bokfört 
värde av 8040 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har översänt bifogade skrivelse med anledning av att 
regionen har för avsikt att överta Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i 
Umeå Incubator AB. För Umeå Kommunföretag innebär detta ingen 
ändring vad gäller ägarandel. 

Beslutsunderlag 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s 
aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB 
 
Aktieägaravtal Uminova Innovation AB 

Beredningsansvariga 
Carina Lidgren Heimersson 
Mikael Öhlund 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten 
   
 
Margaretha Alfredsson Carina Heimersson 
Stadsdirektör Kommunjurist 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 92 

Diarienr: KS-2018/00406 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå 

Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech 

Incubator AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Umeå kommun medger att Region Västerbotten övertar 

aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå i Umeå Incubator AB, 

till ett bokfört värde av 8040 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har översänt bifogade skrivelse med anledning av att 

regionen har för avsikt att överta Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i 

Umeå Incubator AB. För Umeå Kommunföretag innebär detta ingen 

ändring vad gäller ägarandel. 

Beslutsunderlag 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s 
aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB 
 

Aktieägaravtal Uminova Innovation AB 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Mikael Öhlund 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   

 

 

 

 

 

 



 MISSIV  
 Datum Dnr 

 2018-04-18 18RV0229 

 

 _____________________________________________________________________________________________  
 
Region Västerbotten    Tel: 090-16 57 00, fax 090-77 05 91  
Box 443, Västra Norrlandsgatan 13   E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se  
901 09  UMEÅ     Webbplats: www.regionvasterbotten.se 

 

 
Västerbottens läns landsting samt  

kommunerna i Västerbottens län 

   

 

  

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s 

aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB 

 
Inledning 

Umeå Biotech Incubator AB (UBI) är ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation 

AB. Uminova Innovation AB ägs av 

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %) 

- SLU Holding AB (8,46 %) 

- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %) 

- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %) 

- Västerbottens läns landsting (8,04 %) 

 

Region Västerbottens förbundsstyrelse 8 maj föreslår förbundsfullmäktige 30 maj 

besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i 

Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.  

 

Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22, får Regionförbundet Västerbottens 

län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan 

medlemmarnas godkännande.  

 

Vi önskar därför besked om ni godkänner Region Västerbottens övertagande av 

Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech IncubatorAB.   

 

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, 

så ert medgivande behövs innan det sammanträdet. 

 

 

Förslag till beslutsformulering: 

  

Fullmäktige i X kommun/Västerbottens läns landsting 

 

Beslutar att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova 

Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.  

 

 



 MISSIV  
 Datum Dnr 

 2017-09-05 18RV0229 

  

 

Bakgrund 

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för Uminova 

Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av Uminova 

Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator AB till att istället 

vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB, till det bokförda 

värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.  

 

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation AB: 

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %) 

- SLU Holding AB (8,46 %) 

- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %) 

- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %) 

- Västerbottens läns landsting (8,04 %) 

 

Ägarna av Uminova Innovation AB erbjuds överta aktier i Umeå Biotech Incubator AB 

med samma fördelning som de äger aktier i Uminova Innovation AB. Då antalet aktier i 

bolaget uppgår till 1 000 aktier, så kommer fördelningen av aktier att behöva avrundas 

(se bilaga förslag till aktieöverlåtelseavtal). 

 

 

Vänligen expediera beslutet till  

Region Västerbotten 

Box 443 

901 99 Umeå 

 

 

Regionförbundet Västerbottens län 

 

Erik Bergkvist     

Förbundsstyrelsens ordförande     

 

Bilagor 

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-26, § 73 

Förslag till aktieägaravtal 

 



Mellan 

Umeå Universitet Holding AB, SLU Holding AB, Umeå Kommunföretag AB, Region Västerbotten och 
Västerbottens läns landsting, nedan gemensamt kallade ”Ägarna” träffas denna dag följande: 

 

Aktieägaravtal 
1 Om aktiebolagets bildande 

Uminova Innovation bildades under 2003. Dåvarande ägare Uminova Holding AB, SLU Holding AB och 
Umeå Kommun var överens om att inte teckna ett särskilt aktieägaravtal. 

Bolagsordning fastställd vid extra bolagsstämma från 29 september 2003, bilaga 1. 

I samband med planer att avyttra det helägda dotterbolaget Umeå Biotech Incubator till Uminova 
Innovations nuvarande ägare, har behov av ett aktieägaravtal aktualiserats. 

2 Verksamhetens Innehåll 

Uminova Innovation AB medverkar till en startupkultur i regionen där potentiella tillväxtföretag får 
växa regionalt, nationellt och internationellt.  Vi erbjuder en strukturerad och effektiv 
inkubatorprocess, för att utvärdera nya affärsidéer och bygga startup bolag med tillväxtpotential, 
med tillgång till nätverk som får bolagen att växa snabbare och nå ut internationellt.  

Affärsidéer kommer från alla branscher och är från studenter, forskare och anställda vid 
universitetet, universitetssjukhuset samt från näringslivet i regionen. De affärsidéer och personer 
som antas till Uminova Innovation genomgår en strukturerad affärsutvecklingsprocess i tre steg. 

Branschsatsningarna Infotech Umeå, Biotech Umeå och Cleaner Growth, som Uminova Innovation 
driver, har som syfte att ge utökat affärsstöd till inkubatorbolag inom dessa branscher samt bidra 
med positionering av Umeå och regionen som en plats där det finns ett bra ekosystem för utveckling 
av startups och tillväxtbolag. 

Uminova Innovation är en nod i EU-kommissionens arbete med att utveckla näringslivets förmåga att 
göra affärer på EU:s inre marknad. Detta görs via EU-kommissionens satsning Enterprise Europé 
Network (EEN). 

 

3 Ägarförhållanden 

Bakom ägarna till Uminova Innovation AB står de viktigaste samhällsoperatörerna i Umeå och 
regionen nämligen, Umeå universitet, SLU, Umeå kommun, Region Västerbotten och Västerbottens 
läns landsting. Det praktiska ägandet sköts dock genom av nedan nämnda organisationer 
kontrollerade bolag. 
 
Umeå Universitet Holding AB     50,30% 
SLU Holding AB       8,46% 
Umeå Kommunföretag AB     25,16% 
Region Västerbotten        8,04% 
Västerbotten läns landsting        8,04% 
 
Summa   100,00% 



 
 

4 Finansiering 

Verksamheten finansieras genom ersättningar från tecknade uppdragsavtal och offentliga medel. 
Uminova Innovation AB har i detta avseende tecknat särskilda uppdragsavtal med varje huvudman 
bakom delägarna i bolaget. Uminova Innovation AB skall mot ersättning utföra i avtalen beställda 
åtgärder i syfte att driva innovationsutvecklingsverksamhet med viss inriktning i enlighet med 
uppdragsgivarens önskemål. Ersättningen från uppdragsavtalen utgör grunden för finansieringen av 
verksamheten i Uminova Innovation AB.  
 
Enligt uppdragsavtalen skall bolaget också söka annan projektfinansiering vilket också gjorts: 
Uminova Innovation har offentliga medel från strukturfonderna (mål 2), EU-kommissionen (COSME), 
Region Västerbotten, Vinnova, Tillväxtverket med flera. De offentliga medlen svarar för närvarande 
för den största delen av projektfinansieringen. 

5 Styrelse 

Styrelsen i bolaget skall bestå av 5-7 ledamöter. Ledamöterna utses av årsstämman varvid ägarna 
äger rätt att nominera vardera en ledamot.  Två externa ledamöter nomineras gemensamt av Umeå 
Universitet Holding AB och Umeå Kommunföretag gemensamt.  

Ordförande utses av bolagstämman. 

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden och ytterligare en ledamot i förening. 
VD tecknar bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltning.  

Arbetsordning för styrelsen och VD instruktion finns och beslutas årligen av styrelsen. 

Styrelseledamöter ska uppbära skäligt arvode som beslutas av årsstämman. 

 

6 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Årsstämman utser revisor. 

 

7 Enighet vid vissa beslut 

Ägarna är ense om att sträva efter enhällighet vid beslut på årsstämma och styrelsesammanträde i 
bolaget. 

Följande frågor kräver enighet vid årsstämma. 

a) Ändring av bolagsordning 
b) Ändring av aktiekapital, utgivning av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med 

optionsrätt vid nyteckning av aktier i bolaget och vinstandelslån 
c) Fusion eller ändring av juridisk struktur för bolaget 
d) Frivillig likvidation 
e) Ändrad ortslokalisering av bolagets verksamhet 

        



 

8 Sekretess 

Ägarna förbinder sig att inte delge tredje man sådan information avseende bolagets verksamhet, 
som angivits vara eller eljest får anses vara av konfidentiell natur utöver vad som erfordras för 
verksamhetens drift. 

9 Avtalstid 

Detta Aktieägaravtal träder i kraft när behörigen undertecknats av ägarna och gäller så länge aktierna 
i bolaget ägs av ägarna. 

10 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknade av samtliga ägare. 

11 Utdelning 

Aktierna medför inte rätt till utdelning. Eventuell vinst i bolaget ska reserveras i bolaget och 
användas för bolagets verksamhet. 

12 Hembud 

Se bolagsordning, bilaga 1. 

13 Skiljedom 

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Umeå.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 161 

Diarienr: KS-2018/00406 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå 

Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech 

Incubator AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Umeå kommun medger att Region Västerbotten övertar 

aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå i Umeå Incubator AB, 

till ett bokfört värde av 8040 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har översänt bifogade skrivelse med anledning av att 

regionen har för avsikt att överta Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i 

Umeå Incubator AB. För Umeå Kommunföretag innebär detta ingen 

ändring vad gäller ägarandel. 

Beslutsunderlag 

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s 
aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB 
 

Aktieägaravtal Uminova Innovation AB 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Mikael Öhlund 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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Tjänsteskrivelse 
2018-04-25 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2017/00933 

Godkännande: Godstrafikprogram för Umeå 

centrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Ärendebeskrivning 
Gator och parker har arbetat fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. 
Tanken med godstrafikprogrammet är att beskriva situationen vad gäller 
gods i centrala Umeå samt även belysa vad som kan göras för att komma 
tillrätta med de problem och utmaningar som identifierats. 
 
Umeå Kommun blev i juni 2016 antagen som partner i ett EU-projekt som 
heter Freight TAILS som har godstransporter inom stadsmiljö som 
övergripande tema. Projekttid för Freight TAILS är maj 2016 t.o.m. maj 
2018. 
 
Umeå kommun har under projekttiden med stöd/hjälp av ett lokalt 
godsnätverk jobba fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. Syftet och 
målet med Godstrafikprogrammet samt de föreslagna åtgärderna har 
utarbetats tillsammans med nätverket. 
 
Godstrafikprogrammet föreslår åtgärder som utvecklar godstrafiken i Umeå 
så att den:  
1. Fungerar väl på stadens villkor 
2. Bidrar till en trygg och trafiksäker stad 
3. Medför en minskning av miljö- och hälsopåverkan från transporter 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 180322 
Godstrafikprogram för Umeå centrum 
Samrådsredogörelse Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00933 
 
 
Isak Brändström 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, Umeå kommun 
   
 
 
Johan Gammelgård Click here to enter text. 
Tillväxtdirektör    
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 95 

Diarienr: KS-2017/00933 

Antagande: Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Godstrafikprogram för Umeå centrum enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Gator och parker har arbetat fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. 

Tanken med godstrafikprogrammet är att beskriva situationen vad gäller 

gods i centrala Umeå samt även belysa vad som kan göras för att komma 

tillrätta med de problem och utmaningar som identifierats. 

 

Umeå Kommun blev i juni 2016 antagen som partner i ett EU-projekt som 

heter Freight TAILS som har godstransporter inom stadsmiljö som 

övergripande tema. Projekttid för Freight TAILS är maj 2016 t.o.m. maj 

2018. 

 

Umeå kommun har under projekttiden med stöd/hjälp av ett lokalt 

godsnätverk jobba fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. Syftet och 

målet med Godstrafikprogrammet samt de föreslagna åtgärderna har 

utarbetats tillsammans med nätverket. 

 

Godstrafikprogrammet föreslår åtgärder som utvecklar godstrafiken i 

Umeå så att den:  

1. Fungerar väl på stadens villkor 

2. Bidrar till en trygg och trafiksäker stad 

3. Medför en minskning av miljö- och hälsopåverkan från transporter 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 180322 

Godstrafikprogram för Umeå centrum. Bilaga. 

Samrådsredogörelse Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Beredningsansvariga 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Malin Lagervall 

Isak Brändström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och planeringsutskottets 

förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, Umeå kommun 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-03-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 37 

Diarienr: TN-2016/00600 

Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 
 
att godkänna Godstrafikprogram för Umeå centrum. 

  

Ärendebeskrivning 
Umeå Kommun blev i juni 2016 antagen som partner i ett URBACT-program 
som heter Freight TAILS som har godstransporter inom stadsmiljö som 
övergripande tema. URBACT delfinansieras av EU och har samverkan som 
grundidé. 

 
Freight TAILS Action Planning Network tar upp de utmaningar som snabbt 
ökande godsrörelser medför, inom ramen för all stadslogistik. 
Godstransporterupplevs oftast ha en negativ påverkan på städer – 
godsleverans på väg ökar som upplevs stora, bullriga och förorenande samt 
att de tenderar vara dieselfordon. Projekt ska utveckla skräddarsydda 
strategier för godshantering med hjälp av Urbacts Integrated Action Planning 
metoden för att pro-aktivt stödja växande städer i Europa. Samtidigt verka 
för att minska koldioxidutsläppen i samband med godstransporter i städerna 
och stimulera låga koldioxidutsläpp i den urbana godssektorn. 
Handlingsplaner tas fram för att utveckla hållbar stadslogistik.  
 

Vid sidan av arbetet i nätverket med övriga åtta städer ska alla deltagande 

städer arbeta på det lokala planet i en fråga som har koppling till det aktuella 

temat. Även det lokala arbetet ska göras i form av ett samarbetsprojekt där 

berörda intressenter på hemmaplan ska medverka.  

 

Umeå kommun, Gator och parker, har med stöd/hjälp av ett lokalt 

godsnätverk jobba fram Godstrafikprogram för Umeå centrum mellan maj 

2016 och mars 2018. 

 

Godstrafikprogram för Umeå centrum var ute på samråd under perioden  
6 november 2017 till och med 18 december 2017. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-03-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutsunderlag 
Godstrafikprogram för Umeå centrum. Bilaga 

Samrådsredogörelse. Bilaga 

Beredningsansvariga 

Lina Samuelsson och Lisa Persson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  

   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsredogörelse 

Godstrafikprogram för Umeå centrum 

  

Foto: Fredrik Larsson 
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Inledning 

Gator och parker tog under 2017 fram ett förslag till Godstrafikprogram för Umeå centrum. Förslaget 

har varit ute på samråd under perioden 8 november till 18 december 2017.  

Samrådshandlingen skickades ut via mejl till kommunstyrelsen, kommunala nämnder och råd, partier 

i kommunfullmäktige samt ett urval av kommunala bolag, myndigheter, organisationer, företag och 

universitet. Samrådshandlingen låg också ute på kommunens hemsida www.umea.se/godstrafik. 

Annons om samrådet fanns på hemsida och Facebook sida samt i lokalpress. Samrådet 

uppmärksammades i lokalmedia. 

I denna samrådsredogörelse redovisas inkomna synpunkter samt vilka förändringar som har gjorts i 

programmet utifrån dessa. Synpunkterna har sammanfattats, fullständiga synpunkter finns i tekniska 

nämndens diarium.  

Inkomna synpunkter 

Näringslivs- och planeringsutskottet (NP)  

NP är positivt inställda till att tekniska nämnden(TN) lyfter frågorna om gods och citylogistik i Umeå 

centrum och samla dessa i ett godstrafikprogram. 

De inriktningsmål som är formulerade i förslaget till godstrafikprogram stämmer med intentionerna i 

trafikstrategin och översiktsplanen. Dessa har arbetats in i texten i den nu pågående revideringen av 

översiktsplanen som förnärvarande ställs ut.  

Godstrafikprogrammet är ett av de olika trafikprogram som tekniska nämnden utarbetar (för cykel, 

parkering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet mm). Det borde finnas stora samordningsvinster att göra om 

programmen på ett tydligare sätt kunde samordnas med varandra. Förslagsvis kompletteras 

programmen med ett kapitel om hur de hänger samman med varandra. Även uppföljningen borde gå 

att effektivisera om den görs samlad för alla trafikprogram.  

Inriktningen om minskad miljöpåverkan ligger i linje med kommunens målsättningar generellt och 

med åtgärdsprogrammet för luft. Med fördel kunde dock åtgärder för en omställning till renare 

fordon för den tunga trafiken lyftas tydligare i programmet. Detta ger många fördelar från 

miljöperspektiv samtidigt som tillgängligheten för godstransporter bibehålls. Möjligheter med 

miljözoner diskuteras i programmet men andra typer av åtgärder som främjar en omställning, 

exempelvis ladd infrastruktur borde också kunna lyftas tydligare.  

Det är positivt med den samverkan i form av godsnätverk med berörda aktörer i Umeå som har 

etablerats inom ramen för projekt Freight TAILS och att inriktningen i programmet är en ökad 

samverkan framgent. 
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Kommentarer: 

Det uppdrag som tekniska nämnden (TN) har fått i översiktsplan är att ta fram trafiksäkerhets-, 

cykeltrafik-, kollektivtrafikprogram. Utöver det har TN gett gator och parker i uppdrag att ta fram ett 

godstrafikprogram för Umeå centrum. För att få en fungerande trafikinfrastruktur så är samverkan 

mellan programmen en förutsättning. 

Ett förtydligande kommer att göras i illustrationen som beskriver hur trafikprogrammen är 

sammankopplade med varandra och översiktsplanen kommer ske. 

Då godstrafikprogrammet i denna utgåva har avgränsats till centrumfyrkanten finns det vissa frågor 

som blir svåra att isolera för just centrum dit hör åtgärder för en omställning till renare fordon för 

den tunga trafiken, tex i form av ladd-infrastruktur för elfordon.  Omställningen till renare fordon är 

en viktig aspekt som bör lyftas tydligare i ett godstrafikprogram för hela Umeå kommun. 

Förtydligande kring detta kommer dock att ske i detta program. 

Byggnadsnämnden (BN)  

Programmet är i huvudsak lätt att följa, tydlig struktur och pedagogiskt upplagt, saknar dock 

nulägesbeskrivning. I avsnittet Utmaningar hänvisas till en nulägesbeskrivning. Denna är dock inte 

framtagen vilket försvårar förståelsen av avsnittet.  

I programmet är det viktigt att syftet och avgränsning ytterligare tydliggörs avseende vad 

programmet ska behandla. Titeln anger godstrafik medan innehållet omfattar såväl varutransporter 

som avfallshantering. Detta behöver inte vara en motsättning men avgränsningen kan med fördel 

tydliggöras. Avfallsfrågan får stort utrymme och bör generellt kunna hållas på en mer allmän nivå, ex 

förhållandet mellan godstrafikprogrammet och NOA. 

BN ser möjligheter till samnyttjande kring avfallshantering och återvinning, och på så sätt kunna 

bidra till en hållbar åtgärd på kort— och långsikt. BN menar att en utredning kring effekter, kostnad 

och genomförande vore ett steg närmare färre godstransporter inom centrum som intressant. 

Många återvinningsstationer (ÅVS) har försvunnit i samband med att Umeå förtätats. Om flera ska 

bo i centrumfyrkanten ökar behovet. I programmet behöver det diskuteras om vem som ska ansvara 

för att den servicen erbjuds i framtiden. En beskrivning av hur kommunen arbetar gemensamt för att 

ÅVS ska säkerställas i planeringen kan med fördel implementeras. 

Under avsnittet Godstrafiken i planeringen omnämns att vid lastning och lossning finns särskilda krav 

på tillgänglighet och uppställning. Här får gärna programmet utvecklas avseende de särskilda kraven 

och sambandet till PBL, då man hänvisar till att de kommer att ha betydelse för bl.a. 

detaljplaneläggning och bygglov. BN menar att det finns samordningsvinster med att involvera 

handläggare från detaljplanering och bygglov i frågan. 
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Åtgärden ”Införa rutiner internt gällande gods och avfallshantering vid framtagande av detaljplaner 

samt vid bygglovshantering” skulle med fördel kunna ändras till... "Utveckla samverkan internt 

gällande gods och avfallshantering..." detta då det idag finns rutiner men vilka kan förbättras. 

Kommentarer: 

Nulägesbeskrivningen är framtagen och finns sammanfattad i godstrafikprogram för Umeå centrum i 

form av karta samt i de utmaningar som finns beskrivna.  

I begreppet godstrafik ingår varutransporter och avfallstransporter, då avfall är en typ av returgods. 

Detta finns beskrivet i inledningen av programmet samt i kapitlet ”Avgränsningar och 

begreppsförklaringar”. 

Umeå kommun har för avsikt att ta fram ett godstrafikprogram för hela kommunen. Frågan kring 

samnyttjande kring avfallshantering och ÅVS bör lyftas i ett större perspektiv än inom programmets 

avgränsade område, centrumfyrkanten. 

Särskilda krav på tillgänglighet och uppställning finns beskrivna i NOA samt i arbetsmiljölagen. Dessa 

kommer inte att skrivas in i programmet då dessa kan komma att förändras, det finns hänvisningar i 

nuvarande version av programmet.  

I samband med framtagandet av godstrafikprogrammet har ett internt expertstöd funnits kopplat till 

arbetet. Bygglov samt detaljplanering har varit inbjudna till dessa möten och avstämningar. TN håller 

med om behovet av samordning och kompetenshöjande insatser därför lyfts detta fram i 

insatsområde 4 ” Godstrafiken ska ha en naturlig roll i den framtida stadsutvecklingen”. 

Utifrån BN:s yttrande samt synpunkter framkomna i godsnätverket för Umeå centrum ser vi ett 

behov av att förbättra rutiner/ta fram nya rutiner gällande gods och avfallshantering vid 

framtagande av detaljplaner samt vid bygglovshantering. Åtgärden kvarstår därmed. Att utveckla 

samverkan internt gällande gods och avfallshantering är en viktig fråga som bland annat lyfts fram 

inom insatsområde 4 och åtgärden ”temadag gods”. Denna åtgärd ska bidra till en samsyn i frågan. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Nämnden anser att förslaget till program ger en bra bakgrund och problembeskrivning för 

godstrafiken i centrum. De utmaningar, mål, insatsområden och åtgärder som föreslås är också väl 

avvägda och väsentliga för centrumfyrkanten. 

Nämnden har endast några kommentarer med förslag till ändringar för insatsområde 2. 

Kommentarer för insatsområde 2 (sid 23) och motsvarande punkter i listan över hur åtgärderna ska 

genomföras (sid 26). 

Den första åtgärden inom insatsområdet gäller skärpta krav vid upphandling av godstransporter. 

Åtgärden är viktig för att Umeå kommun ska kunna fungera som förebild och få genomslag i arbetet 

med hållbara godstransporter. Det finns ett förslag att det i Umeå kommun ska införas ett 
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centraliserat ansvar för ägande av kommunens fordonspark. Om detta förslag genomförs föreslår 

nämnden att ansvaret för åtgärden läggs på denna nya funktion i samarbete med upphandling, 

Miljö- och hälsoskydd samt de verksamheter som ska utnyttja transporttjänsterna. Nämnden antar 

att den nya funktionen kommer få kompetens gällande transporter och fordon som blir värdefulla 

för att driva dessa frågor. 

När det gäller den andra åtgärden, gällande behovet av en utredning om utökade miljözoner, så 

instämmer nämnden i behovet och i att Miljö- och hälsoskydd kan vara ansvarig för utredningen. 

Gator och parker bör däremot vara ansvariga för att bereda ändring av de lokala trafikföreskrifterna 

för miljözon, liksom för andra ändringar av dessa föreskrifter. 

Nämnden föreslår slutligen att ytterligare en åtgärd läggs till inom insatsområdet: "Beakta utsläpp av 

luftföroreningar och buller från godstrafiken och avfallshanteringen i planprocessen." 

Buller från transporter inklusive lossning och lastning (backvarnare, hanteringsljud från 

glasåtervinning, motorljud och så vidare) upplevs ofta som störande. Det är därför viktigt att det i 

detaljplaner och bygglov beaktas hur varuintag och liknade planeras för att minimera dessa 

störningar. Detta gäller även utsläpp av luftföroreningar då godstrafiken bidrar med en avsevärd del 

av utsläppen. 

Kommentarer: 

Ansvarsfrågan kring miljözon är korrekt tolkat, Gator och parker är ansvariga för de delar som ligger 

under deras ansvarsområde, till exempel lokala trafikföreskrifter.  

Åtgärden ” Beakta utsläpp av luftföroreningar och buller från godstrafiken och avfallshanteringen i 

planprocessen” läggs in i programmet som en åtgärd. 

Äldrenämnden 

Avstår från att yttra sig. 

För- och grundskolenämnden 

Avstår från att yttra sig. 

Individ- och familjenämnden 

Avstår från att yttra sig. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Avstår från att yttra sig. 



7 (15) 

FI- Feministiskt Initiativ 

Feministiskt initiativ anser att kommunen har goda påverkansmöjligheter för att förbättra både 

luftens kvalité och förebygga olyckor i samband med godsfrakt i centrala Umeå.  

Feministiskt initiativ lyfter fram tre förbättringsförslag. 

• Ett förslag är att bygga en s.k. supercykelväg mellan bangården på Västerslätt och Umeå 

centrum för att kunna frakta gods med cykel. 

• Undvik att bevilja alkoholtillstånd i centrum, så att dryckesfrakt undvikes. 

• Förtydliga nuvarande godstrafikprogram gällande tung trafik. 

Kommentarer: 

Behovet av s.k. supercykelvägar beaktas och utreds i cykeltrafikprogrammet. 

Alkoholtillstånd beviljas/beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Detta är inte en fråga för 

godstrafikprogrammet. 

Begreppet ”tung trafik” kommer att förtydligas i programmet. 

VAKIN 

Bra med ett program som fokuserar på godstrafiken och inte trafik generellt. Det är viktigt med 

helhetstänkandet för ett långsiktigt hållbart centrum. 

VAKIN framhåller arbetsmiljöperspektivet och trafiksäkerhet i samband med hämtning av avfall. 

Planeringen av avfallsutrymmen från detaljplaneskedet fram till färdigställande samt drift och 

underhåll måste ses över med ett helhetsperspektiv. Det är av stor vikt att planeringen av 

avfallsutrymmen sker så tidigt som möjligt i planprocessen då transportnätet och byggnadernas 

placering på fastigheten begränsar vad som är möjligt att åstadkomma vid bygglovet. Ett 

återkommande problem är att det är svårt att få till en bra placering av avfallsutrymmen som 

uppfyller alla krav i NOA och som även är anpassade till rådande trafikförutsättningar. 

VAKIN framhåller vikten hållbara lösningar där avfallet förs från avfallsutrymmet in i bilen och ut till 

behandlingsanläggningar på ett trafiksäkert sätt och som klarar arbetsmiljökraven utan att behöva 

kompromissa? Godsnätverket är en bra början för att öka kunskapen om varandras behov och det är 

viktigt att jobba vidare för att öka kunskapen om godstrafikens behov. 

I rapporten på s. 10 görs en nuläges- och problembeskrivning. Att understryka är att hela Nygatan är 

problematisk när det gäller sophämtningen på grund av cykelbanan. Centrumfyrkanten i stort saknar 

möjligheter för godstrafik att stanna till för att hämta och lämna gods/avfall. Stycke 3 på s.18; 

avfallshanteringen kan bara ansvara för att utveckla hämtningsmetoder, inte minska mängden avfall. 

Kommentarer: 
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En av de framtagna strategierna med kopplade åtgärder är att arbeta med gods i planeringen, och då 

redan i det tidiga skedet såsom detaljplan och bygglov. 

Umeå kommun håller med angående behovet av ökad kunskap inom området och samarbetet med 

VAKIN och andra berörda är av stor vikt.  

Förtydligande angående Nygatan kommer att ske i Nuläges- och problembeskrivningen. Ett 

förtydligande av ansvaret kring minskande avfallsmängder kommer att göras. 

Landstinget 

Landstinget är positivt inställda till att Umeå kommun har tagit fram ett godstrafikprogram. 

Landstinget ser ett behov av att ta fram ett godstrafikprogram för hela Umeå kommun. Landstinget 

vill påpeka vikten av att beredningen av en eventuell förändring av miljözon behöver ske brett och 

med god framförhållning då effekterna för viktiga samhällsfinansierade transporter kan vara 

betydande.  

Landstinget lyfter även fram att en framtida utformning av Umeå C/Umeå Resecentrum är viktig inte 

bara för persontrafiken utan även för godsförsörjningen genom Bussgods. 

Kommentarer: 

Åtgärden handlar om att utreda möjligheten till utökade miljözoner, det innebär att Umeå kommun 

ännu inte vet exakt omfattning, tid för införande osv. En eventuell förändring av miljözon kommer 

att förankras brett, både effekterna och konsekvenserna av detta måste beskrivas och utredas. 

Frågan kring bussgods kommer hanteras i kommande utredningar kopplat till Umeå C. 

Länsstyrelsen i Västerbotten 

Länsstyrelsen ser positivt på att Umeå kommun vill utveckla godstrafiken för att bemöta 

utmaningarna med en växande stad. I sin tur kan förutsättningar skapas för att förbättra miljön i 

stadens centrum och för att öka tryggheten hos de som rör sig i staden. 

Under avsnittet ”Inriktningsmål 3” diskuteras tillvägagångssätt för att minska miljö- och 

hälsopåverkan från transporter. Där påpekas det att polisen numera har möjlighet att okulärt 

bedöma om fordon får vistas inom miljözonen, vilket skulle förenkla beivrande av brott. 

Länsstyrelsen anser att det saknas en tydlig aktivitet i planen som bidrar till att luftkvaliteten blir 

bättre med hjälp av miljözonen. De aktiviteter som finns listade (sid 26) kan i viss mån påverka 

genom informationsspridning men åtgärder för att hantera överträdelse borde lyftas fram. 

Ett problem som inte lyfts i planen är tomgångskörning. Det framgår inte hur stort problemet är med 

tomgångskörning i centrumfyrkanten vid av- och pålastning av gods. Efterlevnaden av befintliga 

tomgångsregler bör i så fall också ses över. 
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Kommentarer: 

Övervakning av miljözon samt tomgångskörning sker av polisen. Umeå kommun samverkar med 

Polisen och lyfter kontinuerligt fram vikten av övervakningen av dessa. Polisen är en egen myndighet 

med egna prioriteringar utifrån deras givna riktlinjer.  

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

Avstår från att svara. 

Trafikverket 

Har inget att erinra. 

Polismyndigheten 

Polisen är positiv till godstrafikprogrammet, Polisen ser positivt på informationskampanjer om 

godstrafiken för att få och skapa förståelse för alla aktörer i Umeå centrum. De medborgare som 

vistas i centrum är en viktig aktör i godstrafikprogrammet att de får vetskap om det och förståelse 

vilket arbete som görs för deras skull. De regeländringar och förändringar kring miljözoner som 

eventuellt blir aktuella hur tänker kommunen där? 

Kommentarer: 

Åtgärden handlar om att utreda möjligheten till utökade miljözoner, det innebär att Umeå kommun 

ännu inte vet exakt omfattning, tid för införande osv. Umeå kommun kommer att samråda med 

Polisen inom arbetet för detta. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län är positiv till genomförande av planerna för 

godstrafiken i Umeå centrum.  

Myndigheten vill trycka på att åtgärder krävs mot tex lastning och lossning vid bussgata.  

Genomfartsförbud som gäller för Västra Esplanaden, utom godstransporter med målpunkt i 

centrum, kräver högre grad av efterlevnad för att uppnå en bättre luftkvalitet. 

Kommentarer: 

I programmets åtgärdslista finns det åtgärder kopplade till riktlinjer och rutiner gällande lastning och 

lossning utmed gata. 
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Umeå kommun håller med om vikten av hög regelefterlevnad av genomfartsförbudet. Umeå 

kommun samverkar med Polisen och lyfter kontinuerligt fram vikten av övervakningen av denna. 

Polisen är en egen myndighet med egna prioriteringar utifrån deras givna riktlinjer. 

Sveriges Åkeriföretag 

Sveriges Åkeriföretag välkomnar att Umeå Kommun har uppmärksammar de utmaningar som finns 

kring godsdistribution och logistiksektorn för en väl fungerande och attraktiv stad. Sveriges 

Åkeriföretag välkomnar initiativet till projektet och ser positivt på det arbete som hitintills är 

genomförts. Sveriges Åkeriföretag är även tacksamma över att fått vara en del av processen och 

även kunnat bistå med kunskap, samtidigt som arbetet gett dem kunskap. 

Sveriges Åkeriföretag vill se följande förtydligande i programmet. 

• Ett tydligare förarperspektiv kopplat till trafiksäkerhet och arbetsmiljö. 

• Förtydligande kring problembilden angående Umeås luftkvalitet, det är viktigt att även 

personbilstrafiken omnämns. 

• Sveriges Åkeriföretag förespråkar mer fokus hos upphandlarna på målstyrda 

funktionsupphandlingar, för att få ökad genomslagskraft på miljö, trafiksäkerhet och socialt 

ansvarstagande. 

Sveriges Åkeriföretag ställer sig positiva till miljözon men framhåller behovet och vikten av att 

reglerna efterlevs 

Utöver detta ställer sig Sveriges Åkeriföretag bakom de uppställda insatsområdena och åtgärderna. 

Att godstrafiken hanteras som ett eget trafikslag samt vikten av beteendepåverkan för att skapa 

förståelse och respekt mellan olika trafikslag. 

Kommentarer: 

Förtydligande kring förarperspektivet samt personbilstrafikens inverkan på luftkvaliteten kommer att 

föras in i programmet.  

Umeå kommun kommer att ta med sig förslaget gällande funktionsupphandling för vidare diskussion 

inom insatsområde 2 och 4.  

Umeå kommun håller med om vikten av hög regelefterlevnad av miljözon. Umeå kommun samverkar 

med Polisen och lyfter kontinuerligt fram vikten av övervakningen av denna. Polisen är en egen 

myndighet med egna prioriteringar utifrån deras givna riktlinjer.  
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MOVE BY BIKE 

Överlag förefaller förslaget genomtänkt, och kommer troligen att bli ett viktigt verktyg för ett 

hållbarare centrum. Movebybike anser dock att programmet i för liten utsträckning diskuterar 

cykellogistikens potential, och dess möjlighet att uppnå målen som uttrycks.  

MOVE BY BIKE anser att en förutsättning för att optimera kommersiell lastcykellogistik är 

prioriteringen av så kallade sista milen-leveranser med lastcykel inom centrumområdet, vilket i sin 

tur förutsätter omlastningsterminaler vid utkanten av centrum och begränsningar av lastbilsresor 

inne i centrumområdet. 

Movebybike lyfter fram synpunkter rörande detaljer på olika cykelbanesträckningar och saknande 

länkar för cykel och därmed för cykellogistiken i Umeå. 

Följande förtydliganden bör göras: 

• Funktioner och karaktärer för cykellogistik bör uppmärksammas, t ex Gamla bron (som är 

huvudväg för cykellogistik in på centrumfyrkanten).  

• En uppskattning av var det kan bli hög godsvolym när cykellogistik kommer igång på allvar, 

det är inte nödvändigtvis alltid samma ställen. Lastcyklar kan rullas ända fram även där 

motoriserad fordonstrafik är förbjuden. Det bör därför planeras för att underlätta för detta 

och så att deras lastområden inte byggs igen. 

• Begränsningar i tid är inte relevant för lastcyklar, som kan rullas ända fram utan motor. Detta 

innebär fördelar för centrumhandlare, men också utmaningar som borde analyseras.  

Movebybike menar att cykellogistik kan vara en del av lösningen på de utmaningar som beskrivs i 

programmet (Ett växande Umeå, Ökning av e-handel, Ökade avfallsmängder)  

Movebybike anser att det är tveksamt om godstrafiken någonsin kan ”bidra” till en trygg och 

trafiksäker stad. Frågan är väl istället hur mycket godstrafik stör i det avseendet. Målet borde 

formuleras om, t ex: ”så att dess negativa påverkan på tryggheten och trafiksäkerheten 

minimeras” (gäller inriktningsmål 2). Antal leveranser som indikator är problematiskt eftersom 

cykellogistik tvärtom förmodligen innebär flera leveranser till antal, samtidigt som den ger ökad 

attraktivitet och nöjdhet (under inriktningsmål 1Movebybike efterfrågar vad som menas med att 

godstrafiken “tillåtas att fungera effektivt”. Finns det nyckeltal i STRADA som är relevanta för 

cykellogiskt (och inte bara vanligt cykelåkandet) som bör användas 

Under inriktningsmål 3 bör det finnas ett effektmål om ökad andel godstransporter (både 

leveranser och i förekommande fall hämtningar, t ex blommor och cateringmat som ska 

levereras ut) som sker med lastcykel. Förslag på nya insatsområden och åtgärder: 

• Nytt insatsområde: Att arbeta för att öka antalet godstransporter som sker med lastcykel 

(vilket kommunen kan göra bl.a. genom hur förfrågningsunderlag utformas, och hur cykel- 
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och gatuinfrastrukturen planeras och utformas, arbeta för upprättandet av godscentraler för 

omlastning för sista milen-transporter med lastcykel, mm).  

• Åtgärder som stimulerar till övergång till cykellogistik, t ex omlastningscentraler för gods som 

ska in till centrum och ev. sopor som ska ut från centrum för hämtning av stora sopbilar. 

• Åtgärder: Cykellogistikens potential bör utredas särskilt. Hur utformas t.ex. förfrågnings-

underlagen idag? Finns det incitament för nyttjande av lastcyklar framför andra fordon eller 

för sista milen-leveranser?  

• Åtgärd: Samverkan med cykellogistiska aktörer och studiebesök hos länder där cykellogistik 

är utbredd.  

• Åtgärd: Kan det även behövas en översyn av upphandlingspolicyn och rutiner för att 

underlätta för cykellogistik?  

Kommentarer: 

Cykellogistikens roll har förtydligats i programmet. Umeå kommun gjorde 2013 en utredning kring 

samlastning till centrum. Umeå kommun kom då fram till att ”miljövinsterna” med att kommunen 

går in och styr i form av en samlastningscentral till centrum var mycket små i jämförelse med 

kostnaden för detta. Utredningen visade på att de fordon som går in till centrum till stor utsträckning 

är fulla vid start. Umeå kommun ser här att marknaden redan idag jobbar med detta och att vi kan 

vara med och stötta på andra sätt än just med en omlastningscentral till exempel genom hur vi 

upphandlar våra egna transporter av varor.  

Godstrafikprogrammet är avgränsat till centrumfyrkanten. Stråk för gods som transporteras med 

exempelvis cykel är viktiga och det kommer at lyftas ytterligare i ett godstrafikprogram som rör hela 

kommunen.  

I nuläget har Umeå kommun tillgång till för lite data för att kunna göra antaganden gällande 

godsvolym med lastcykel. En av åtgärderna i programmet är att ta fram effektiva och differentierade 

sätt att mäta godstrafik.  

Självklart kan det finnas fördelar med att använda cykel för leveranser i de centrala delarna av Umeå. 

Tidsstyrning kan i vissa fall även begränsa för cykel, exempelvis delar av gågatan i centrala Umeå.  

Umeå kommun anser att det finns en stor vinst med samverkan mellan olika trafikslag där alla kan 

bidra till en trygg och trafiksäker stad. Det är inte aktuellt att omformulera inriktningsmål 2 som 

Movebybike föreslår.  

I programmet föreslås en åtgärd att undersöka möjligheten till effektiva och differentierade 

mätningsmetoder. Kan Umeå kommun mäta gods differentierat kan det även bidra till andra typer av 

indikatorer. Ett högt antal leveranser behöver inte innebära att det är dåligt för Umeå. 

Angående frågan om vad som menas med att godstrafiken ”tillåts att fungera effektivt” ska 

Godstrafikprogrammet för Umeå centrum skapa förutsättningar att godstrafiken ska kunna verka 

och fungera i staden tillsammans med övriga funktioner och trafikanter. 
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I dagsläget finns inga uppgifter i STRADA som är kopplade mot cykellogistik. 

Ett ytterligare effektmål kopplat till ökad andel godstransporter med lastcykel är inte aktuellt i 

dagsläget då vi inte vet hur dagsläget ser ut. Se svar ovan om effektiva och differentierade 

mätmetoder. 

Angående förslag på nya insatsområden och åtgärder så finns det föreslagna åtgärder i programmet 

som behandlar Umeå kommuns interna kompetenshöjning, där upphandling ingår. 

Omvärldsbevakning pågår hela tiden inom kommunen, här ser Umeå kommun även att 

godsnätverket för Umeå centrum har en viktig roll att fylla. 

Synpunkter och förslag på åtgärder rörande specifika platser eller cykelbanesträckningar behandlas 

inte i godstrafikprogrammet för centrum utan tas omhand i cykeltrafikprogrammet, programmen är 

på övergripande nivå och behandlar inte detaljer. Frågor på detaljnivå tar gator och parker med sig i 

sitt fortsatta arbete. 
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Förord
Någon beställer ett par jeans från en postorderfirma, vi äter lunch ute med arbetskamraterna,  
slänger våra sopor, det snöar ute, allt detta genererar godstransporter.

Umeå växer, år 2050 vill vi vara 200 000 invånare. Vi är därmed många fler som ska röra oss på våra 
gator och torg. Godstransporterna påverkar oss alla, utan varuleveranser fungerar inte vår vardag på  
ett bra sätt. Vi vet att utmaningarna finns där. Motsatsförhållandena med godstrafikens störningar,  
vad gäller ljud men även visuellt i stadsrummet och en bidragande orsak till dålig luftkvalitet å ena sidan, 
men vi inser också att det är nödvändigt för en fungerande och attraktiv stad där utbudet av service  
och handel är ett måste för ett fungerande vardagsliv.  

Vi ser många strategiska projekt framför oss, inte minst byggandet av Västra länken som medför att vi 
 kommer att kunna utveckla godstrafikens flöden genom och förbi Umeå. Till följd av att ringleden nu 
kommer på plats, kan omvandlingen av de gamla europavägarna genom Umeå ta fart, där vi ska under-
lätta för våra nya och befintliga Umeåbor att leva sitt liv inte minst utifrån ett godsperspektiv.  Umeås 
intresse som handelsstad ökar vilket medför att fler företag vill etablera sig i Umeå. Kommunen jobbar 
därför brett med att skapa förutsättningar för hållbar handel både i centrala Umeå men även i  
de  handelsområden som ligger utmed ringleden.

Det är viktigt att se de olika delarna i godskedjan och därmed skapa goda förutsättningar som gynnar 
hela staden. Det är en spännande utmaning, där vi internt på kommunen från översiktsplanerna till 
detaljplanen och slutligen i bygglovet ska säkerställa att vi gjort rätt avvägningar. 

I och med kommunens deltagande i Freight TAILS, ett EU-projekt tillsammans med åtta andra europe-
iska städer har Umeå fått möjlighet till en rivstart i frågan om godstrafiken i Umeå centrum. Ett steg i 
detta har varit att starta ett lokalt godsnätverk där vi ser ett stort intresse från handeln och transport-
branschen, detta är mycket glädjande.

Umeås första godstrafikprogram är klart, med detta tar vi våra första strategiska steg för att skapa  
bra och grundläggande förutsättningar för en hållbar godstrafik i Umeå centrum.

Framtiden är inte långt borta och nya sätt att transportera gods testas runt om i världen.  
Vem vet vilken roll cykeln och autonoma fordon får i Umeå 2050?

Hans Lindberg (S) 
kommunstyrelsens ordförande

April 2018
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1. Sammanfattning
Det är första gången Umeå tar fram ett program som speciellt inriktar sig mot godstrafik. Anledningen 
till att programmet tas fram är att frågor kring gods har blivit mer aktuella i Umeå centrum i samband 
med att staden växer och förtätas. Umeå kommun fick även möjligheten att delta i EU-projektet Freight 
TAILS. Programmet tar sikte på tiden fram till 2025.

I nulägesanalysen har sex olika utmaningar identifierats som sedan legat till grund för framtagandet av 
övergripande mål och insatsområden.

De utmaningar som har identifierats är; Ett växande Umeå; Trafiksäkerhet och gods i centrala Umeå; 
Luftföroreningar och buller; Ökning av e-handel; Ökade avfallsmängder; Godstrafiken i  planeringen. 
Dessa sammanfattar vår omvärldsbevakning av gods nationellt/internationellt men framförallt i Umeå. 
I samband med uppstarten av programmet så har ett Godsnätverk skapats med representanter från 
transportörerna, handeln, fastighetsägarna, Upab, Vakin samt kommunen. Utmaningar, mål och 
 åtgärder har arbetats fram inom nätverket i samband med diskussioner och workshops. 

Umeå kommun har tagit fram tre inriktningsmål som även finns fastslagna i översiktsplanen. Målen 
handlar om att godset ska fungera väl på stadens villkor, bidra till en trygg och trafiksäker stad och inte 
minst, medföra en minskning av miljö- och hälsopåverkan.

Varje inriktningsmål har sina effektmål. Effektmålen är de effekter som uppnås som ett resultat  
av  inriktningsmålen. För att kunna följa upp utvecklingen av målen har också ett antal indikatorer  
tagits fram.

Fyra insatsområden konkretiserar arbetet mot att nå målen. Dessa insatsområden ska åstadkommas 
med olika åtgärder. Insatsområde ett handlar om att skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom 
säkra och effektiva godsleveranser. Åtgärderna är främst att ta fram och se över riktlinjer och policys 
gällande gods. Det är också viktigt att jobba med beteendepåverkan för att öka samspelet mellan de 
olika trafikslagen.

Insatsområde två handlar till stor del om att skapa förutsättningar för att gods ska levereras med  
rena, tysta och energieffektiva fordon. Här behöver Umeå kommun bland annat jobba mera  
med upphandlings frågorna. Samverkan är ledordet inom insatsområde tre där kommunen ska  
fortsätta arbetet med externa aktörer, inte minst inom godsnätverket. 

Planeringsprocessen är i fokus för insatsområde fyra. Åtgärder kopplade till detta område syftar till 
att höja kompetensen internt inom Umeå kommun angående godstrafik, och därmed skapa bättre 
 förutsättningar för väl avvägda beslut. 

Efter antagande ska handlingsplaner för åtgärderna tas fram och kopplas till den kommunala budgeten. 
Inför varje års budgetarbete görs avvägningar mellan de prioriterade insatserna. Programmet följs upp 
vart tredje år.
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Inledning

2. Inledning
Allting som köps och konsumeras måste på något sätt komma till oss, antingen till våra hem eller till  
de restauranger, caféer, affärer m.m. som vi besöker. Även returflödena i form av avfallshantering  
och återvinning måste fungera på ett rationellt sätt. Förhållandena vid en avbruten avfallshantering 
skulle snabbt bli besvärande i Umeå. Vid byggnation måste mängder av schaktmassor transporteras  
ut från byggplatsen och nytt byggmaterial måste transporteras in. Med nuvarande planeringsinriktning 
för en effektivare markanvändning kommer fler byggplatser att ligga inne bland eller i närheten av 
befintlig bebyggelse. 

Logistik och distributionssektorn är i sig en stor arbetsgivare i staden och många är beroende av 
dessa branscher för sin inkomst. Vårt behov av transporter är idag väldigt stort och någon förändring 
av detta verkar inte föreligga. Däremot förändras transportmönstren över tid, framförallt med tanke 
på den ökande handeln via internet. Även den ständiga effektiviseringen inom logistiknäringen med 
ökad stordrift och exempelvis just-in-time leveranser och outsourcing är förändringar som  påverkar 
 distributionsmönstren. Med allt detta i beaktande måste godsets resa från start till mål ses i ett 
 sammanhang, som en helhet. 

Godstransporter inom staden har under senare tid mer och mer uppmärksammats som en stor 
 utmaning framför allt i snabbt växande städer såsom Umeå. Övergripande kan utmaningarna samman-
fattas i två punkter.

Motsatsförhållanden: Godstrafiken upplevs ofta som störande (buller och visuellt) och som en 
 bidragande orsak till dålig luftkvalitét. Å andra sidan kräver en attraktiv stad ett utbud av service och 
handel vars förutsättning är en väl fungerande varuförsörjning.

Komplex intressentgrupp: Förutom samhället (kommunen) finns stark påverkan från främst 
 transportörer, varuägare, fastighetsägare och fordonstillverkare. Mångfalden av intressenter gör att 
problembilden blir svår att kommunicera och förstå samt att ingen har ägandeskap över helheten.

I takt med att staden växer, dels i ytterområden men även genom förtätning av mer centrala delar, blir 
problematiken runt godsfrågan mer tydlig. Tanken med programmet är att beskriva situationen vad 
gäller gods i centrala Umeå samt även belysa vad som kan göras för att komma tillrätta med de problem 
och utmaningar som identifierats. 
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Från översiktsplan till Godstrafikprogram – så hänger det ihop
Översiktsplanen beskriver de långsiktiga grunddragen för hur den fysiska miljön i kommunen ska 
 utvecklas och bevaras. Umeås översiktsplan består av ett flertal dokument, förutom det dokument  
som heter Översiktsplan Umeå kommun ingår även ett antal fördjupningar och tematiska tillägg. 

Enligt översiktsplanen ska staden främst växa inom en femkilometersradie från stadskärnan och 
universitetsområdet. Genom att anlägga nya tätbebyggda kvarter intill äldre kvarter ska staden växa 
samman till ett mer sammanhängande stadslandskap. Med hög täthet i nya stadsdelar skapas underlag 
för service, där får godset en naturlig roll. Bebyggelse utanför femkilometersradierna koncentreras till 
kollektivtrafikens stomlinjestråk. I den täta staden blir de offentliga rummen allt viktigare. All planering  
i kommunen ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet.

Det finns ett antal dokument som styr kommunens planering. Flera av dessa handlar på olika sätt om 
godstrafikplanering. Figuren nedan visar hur översiktsplanens strategier konkretiseras i programmen. 
Samtliga sex trafikprogram samordnas med varandra för att insatserna ska leda mot att målen  
i översiktsplanen uppnås.

Trafik-
säkerhets-
program

Trafikdata-
rapport

årligen

Cykeltrafik-
program

Cykel-
bokslut
årligen

Parkerings-
program

Uppföljnings-
dokument
vart tredje år

Godstrafik-
program

Uppföljnings-
dokument
vart tredje år

Fotgängar-
program
kommande

program

Uppföljnings-
dokument

Kollektiv-
trafik-

program
kommande

program

Uppföljnings-
dokument

Översiktsplan
Strategiska avväganden 
görs på kommunöver-
gripande nivå. Antas av
kommunfullmäktige.

Program

Konkretiserar åtgärder 
utifrån de kommunöver-
gripande strategierna. 
Programmen arbetas 
fram av kommunens 
verksamheter. Antas av
kommunfullmäktige.

Genomförande av åtgärder

Uppföljning
Programmen följs upp 
med olika intervall. Tekniska
nämnden är ansvarig att
uppföljning genomförs.



8

Inledning

I översiktsplanen finns även ett antal riktlinjer och målsättningar som styr kommunens trafikplanering 
och därmed även planeringen för godstrafik. Kommunen bedriver ett arbete för att flytta över fjärr-
gods från väg till järnväg och sjöfart. Detta möjliggörs bland annat genom de investeringar som har 
gjorts i ny godsbangård, i järnvägsnätet generellt och i Umeå hamn. Inom staden finns också en tydlig 
styrning från översikts planen om att lokalisera transportintensiva näringar i första hand i anslutning till 
ringleden. Målsättningarna i översiktsplanen för de centrala stadsdelarna som vägleder godstrafiken är 
desamma som inriktningsmålen i detta program:

• Godstransporter i staden som fungerar väl på stadens villkor

• Trygga och trafiksäkra godstransporter i tätort

• Miljö- och hälsopåverkan från transporter ska minska

Övriga politiska dokument som påverkar godstrafik finns under kapitel 9 Källor.

Avgränsningar och begreppsförklaringar 
De riktlinjer för gods som finns i över-
siktsplanen har en  avgränsning till de 
centrala stadsdelarna. Detta program 
 gäller för centrumfyrkanten. Det är 
inom centrumfyrkanten vi idag ser ett 
behov av att hitta lösningar för gods 
för att  skapa ett attraktivt centrum 
för alla trafikslag. I framtiden finns det 
behov av ett Godstrafikprogram som 
gäller hela Umeå kommun, detta för 
att få en bra planering för alla typer av 
godstransporter på vägen, via luften, 
vattnet och på järnvägen.

Med godstrafik/leveranstrafik avses i detta program:

• All tung trafik1 förutom busstrafik. Det kan röra sig om fordon för varudistribution, avfall-
stransporter, flyttransporter, bygg- och anläggningstransporter och tanktransporter, men 
inte rena arbetsmaskiner såsom mobilkranar och traktorer.

• De lätta fordon, inklusive cykel, vars huvudsyfte är att användas i varuleveranskedjan.

• Järnvägstrafik, hamntrafik och flygfrakt – hanteras ej i programmet då detta program endast 
täcker Umeå centrum. 

• Fordon som hantverkare använder i tjänsten eller som företag använder för serviceändamål 
faller utanför programmets ramar.

1 Tung trafik är ett samlingsnamn för alla fordon som är tyngre än 3,5 ton. De flesta av dessa fordon är antingen lastbilar  
eller bussar.

 

  

 

 

 

 

Umeå Centrum
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Citylogistik avser gods- och varuförsörjningen för stadens invånare, företag och besökare. Transpor-
terna är till karaktären kortväga och görs med lastbilar, mindre varubilar eller med cykelåkerier. Även 
returflöden i form av avfallshanteringen är en del av citylogistiken.

Fjärrgodstrafik är det begrepp som avser de långväga transporterna till och från samt förbi staden. 
Dessa transporter utförs med större lastbilsekipage, järnväg, sjöfart eller luftfart.

Varutransporter, med destination inne i Umeå centrum, som anländer med tåg, båt eller flyg lastas om 
utanför Umeå centrum till lastbil eller annat mindre fordon.

Full fart längs gågatan i Umeå centrum. Viktigt att godsleveranser har skett tidigare under dagen. Foto: Fredrik Larsson.
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3. Utmaningar

Ett växande Umeå
Umeås tillväxt ska uppnås med utgångspunkten social, ekologisk, kulturell 
och ekonomisk hållbarhet med en vision om att växa till 200 000 invånare till 
år 2050. Detta innebär flera utmaningar för city logistiken. Umeås centrum 
kännetecknas av ett stort antal butiker/restauranger/servicenäringar som är 
koncentrerade runt stadens två torg. I de centrala delarna av staden (centrum-
fyrkanten) finns idag cirka 250 tänkbara godsmottagare. 

I Umeå finns i dagsläget överkapacitet på stora delar av gatunätet. Stundtals kan givetvis situationer 
uppkomma med trafikköer orsakade av mycket trafik men i normalfallet är den besvärliga situationen 
över på 15–20 min. Med trafikträngsel avses mer ihållande situationer där trafiken blir stillastående/ 
väldigt långsam och orsaken till situationen är trafikmängden. I dagsläget kan därför inte trängsel ses 
som ett generellt problem. I samband med att Umeå växer blir även trafikträngseln allt mer påtaglig. 
Utifrån ett citylogistikperspektiv kan trängsel ha påverkan på två sätt. Dels att trängseln skapar problem 
för godsfordon att ta sig fram till sina destinationer och dels att godsfordonen, som ofta är större och 
mer ytkrävande, försämrar övriga trafikanters framkomlighet. En påverkan på luftmiljön blir i dessa 
situationer påtaglig.

122 892Befolkningsökning i Umeå 1971–2016 
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Godsstråk, övergripande funk�on i staden

Godsstråk, uppsamlande karaktär i centrum

Stomstråk kollek�vtrafik

Problemområde/punkt

Lastplatser

Enkelriktad gata

Begränsningar i �d eller bru�ovikt

Problemområden i kartan
 Trång korsning, lastbilar har svårt a� ta sig in.

 Backning över gc-bana och på Järnvägsallén.

 Problem med hämtning av avfall över gång- 
 och cykelbanan, gäller hela Nygatan.

 Leveransfordon parkerar på cykelbanan 
 i samband med lastning och lossning, 
 höga cykelflöden.

 Backande fordon över gång- och cykelbana, 
 höga cykelflöden.

 Lastning och lossning �ll Utopia sker från 
 gatan, stora gång- och cykelflöden.

 Lastning och lossning vid bussgata, 
 problem med backande fordon, bussar 
 och bussresenärer.

 Varutransporter via bu�kentréer, leverans-
 fordon blockerar cykelbanan.

 Dålig regel e�erlevnad av �dsbegränsning. 
 Höga gångflöden i kombina�on med varu-
 leveranser och handikapparkering.

 Infart �ll MVG samt varuleveranser �ll Väven. 
 Höga gång- och bilflöden.

 Lastning och lossning i backe.
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Karta nuläges- och proglembeskrivning.
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Dilemmat är att inflöde av gods är en förutsättning för ett levande och attraktivt centrum. Idag finns 
därför många lösningar med alternativa fordon, lossningsplatser, tidsstyrning m.m. för att komma  
runt problematiken.

För att få en detaljerad bild över situationen för godstrafik i centrala Umeå har situationen på samtliga 
gator och öppna platser kartlagts och detta finns beskrivet i nulägesbeskrivningen.

Trafiksäkerhet och gods i centrala Umeå
Själva godslossningen är ett besvärligt moment när godset ska levereras till 
mottagare som finns i Umeå centrum. I många fall sker lossningen direkt från 
gatan eller annan utsatt plats som  medför nedsatt framkomlighet/nedsatt sikt 
för övrig trafik vilket innebär en  försämrad trafiksäkerhet. I nuläges kartan  
(se sidan 10), redovisas problem områden. Lossningsplatserna är ofta belägna  
så att de bilar som ska  leverera gods måste köras i trafikmiljöer som inte är 

anpassade för den typen av fordon. Det  vanligaste  problemet är att tung  trafik blandas med  oskyddade 
 trafikanter såsom  fotgängare och  cyklister på ytor som inte är  anpassade för den kombina tionen. 
Arbetsmiljön för chauffören upplevs 
på dessa platser som otrygg. Då själva 
angöringen till  lossningsplats oftast  
görs  backande är det ett extra utsatt 
moment ur  trafiksäkerhetssynpunkt.  
I vissa fall kan alternativa fordon såsom 
lastcykel eller mindre elfordon vara en 
del av en trafiksäker lösning.

Det finns även bra lösningar för 
godslossning i Umeå centrum (se 
nulägesbeskrivning). Förutom goda 
fysiska förutsättningar finns det även 
ett regelverk som styr fordonstrafiken 
i de centrala delarna som ytterligare 
förstärker trafiksäkerheten på de mest 
utsatta platserna.

Luftföroreningar och buller
Utmaningen för godstrafiken i de inre delarna av staden är att kunna  
hantera större mängder gods och samtidigt minska sina emissioner av buller 
och luftföroreningar.

Bullerproblem brukar i första hand upplevas av boende i utsatta miljöer och 
problemet är mest på tagligt under tidig morgon eller kväll. Den tunga trafiken 

är bidragande till olägenheter i form av buller och vibrationer, men eftersom all godstrafik till Umeås 
 innerstad sker under dagtid med förhållandevis låg fart har fordon som levererar gods till centrala 
 staden begränsad påverkan ur bullersynpunkt. De leveranser som sker under tidiga morgnar sker 
 nästan uteslutande till butiker som har sin mottagning inomhus, eftersom det moment som bullrar  
mest vid godsleveranser sker vi lossning och lastning,  minimeras störningen.

De luftmiljöproblem som i dagsläget finns i många svenska städer är starkt kopplade till utsläpp från 
trafik, inte minst från den tunga trafiken. Trafiksituationen i stadskärnorna är ofta sådan att utsläpps-
problemet förstärks i den typen av trafikmiljö på grund av att körningen kännetecknas av ständiga stopp 
och starter samt situationer där fordonen blir stillastående av olika anledningar. Dessutom finns oftast 
närliggande hög bebyggelse som medför nedsatt luftväxling.

Konflikt godstrafik och cykel på Nygatan. Foto: Umeå kommun.



12

U
tm

aningar
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, (NO2) överskrids i centrala Umeå. Halterna påverkas mest av 
mängden trafik och meteorologiska förutsättningar. De högsta halterna förekommer på vintern, när det 
är kallt och vindstilla, under morgonrusningen och på eftermiddagen. Vintertid förekommer inversion, 
stabil skiktning eller mycket låga vindhastigheter en stor del av tiden vilket gör att utvädringen i gatu-
rummet försämras och leder till högre koncentrationer av luftföroreningar. 

Umeås luft problem finns främst längs Västra Esplanaden, Järnvägsallén, Storgatan samt Östra Kyrko-
gatan. Merparten av de fordon som levererar gods till centrumfyrkanten kör längs några av dessa gator 
för att nå de godsmottagare som finns i centrum.

För att förbättra luftkvaliteten är det viktigt att minska biltrafiken genom centrum, detta gäller även  
den tunga trafiken. En omställning till renare fordon såsom elfordon och lastcyklar är en del av 
 lösningen. Ett genomfarts förbud finns på Västra Esplanaden, det gäller dock inte godstrafik som har 
målpunkt i centrum. 

Godsleveranser på gågatan före kl. 10. Foto: Fredrik Larsson.
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Ökning av e-handel
En utveckling inom detaljhandeln mot ökad internet-handel och beställning av 
hemleverans av varor, t.ex. matkassar, har och kommer att innebära föränd-
ringar av hur godstransporterna fördelar sig i staden. Istället för leveranser till 
butiker kommer leveranser direkt till hemmen eller utlämningsställen, denna 
trend är tydlig (i bland annat Umeå). Kommunen måste ha denna fråga under 

bevakning för att kunna agera på lämpligt sätt. En ökad distributionstrafik kan påverka trafiksäkerhets-
situationen främst i närheten av bostäder med lek och vistelsemiljöer, men också generellt i staden. 

Ökade avfallsmängder
I Sverige och även i Umeå sker en ökning av avfallsmängderna, detta i kombi-
nation med en förtätning av staden gör att avfallshanteringen är en av de 
utmaningar som Umeå står inför vad gäller gods. 

I dagsläget samlas hushållsavfall in från centrumfyrkanten 20 timmar i veckan. 
Därtill tillkommer  avfallstransporter av förbrukade förpackningar och tidningar, verksamhetsavfall samt 
bygg- och  rivningsavfall. I Umeå kommun hanterades dessa mängder hushållsavfall. Därtill tillkommer 
mängderna av verksamhetsavfall och bygg- och rivningsavfall. Fortsätter avfallsmängderna att öka som 
de gör idag så ska samhället inom en 20 årsperiod hantera dubbelt så mycket avfall.

Vakin samlade in

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

MatavfallHushållsavfall 

201620112007

21 524 ton 

23 447 ton

2 214 ton0 ton

3 609 ton

20 202 ton
Totalt (ton)

MatavfallHushållsavfall 

0

50

100

150

200

201620112007

191 kg

197 kg 160 kg

19 kg0 kg

29 kg

Per invånare (kg)

         

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

MatavfallHushållsavfall 

201620112007

21 524 ton 

23 447 ton

2 214 ton0 ton

3 609 ton

20 202 ton

Totalt (ton)

MatavfallHushållsavfall 

0

50

100

150

200

201620112007

191 kg

197 kg 160 kg

19 kg0 kg

29 kg

Per invånare (kg)

Villkoren för avfallshantering skiljer sig från distributionstrafiken. Avfallshanteringen sker utspritt över 
hela staden till alla adresser, medan distributions trafiken är relativt koncentrerad till olika platser och 
hanteras genom att bland annat skapa lastplatser. Det finns en uppenbar problematik med stora fordon 
för effektiv avfallshämtning samtidigt som utrymmena och gatuutformningen i en allt tätare stad inte 
alltid medger vändmöjligheter.  Utmaningarna är att kunna komma med sopbil och hämta avfallet 
nära där det uppkommer vid varje fastighet och kan inte det ske så måste det finna någon annan plats 
där avfallet kan förvaras i avvaktan på hämtning. Om avfallet inte kan hämtas vid en viss fastighet för 
det saknas framkomlig väg, behövs utrymme för behållarna vid framkomlig väg för att kunna hämtas, 
 utrymmen som inte alltid är lätta att hitta i en alltmer tät stad.
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En normal sopbil i dag i Umeå är 10 meter lång, 2,5 meter bred, lastar cirka 10 ton men väger totalt 
cirka 25 ton och behöver plats för tömningsarbete bakom bilen och ofta längs med bilen. Detta gör att 
sopbilar tvingas backa in på gator vilket är ett problem ur trafiksäkerhetssynpunkt samt för  förarnas 
 arbetsmiljö. Ett annat problem vid hämtning av avfall ur arbetsmiljösynpunkt är om dragvägen  mellan 
kärl och sopbil är lång. En effekt av ytkonkurrens och önskan om en effektiv avfallshantering har 
 medfört att nedgrävda sopkärl blir vanligare i Umeå. Erfarenheter visar att det finns riskmoment vid 
tömning av dessa, om det måste ske från gatan. I dagsläget används NOA 112 som planeringsstöd  
vid ny- och ombyggnation.

Avfallshantering handlar även om vägen till behandlingsanläggningar/mellanlager/förbränning.  
I Umeå ligger dessa verksamheter placerade vid Dåva cirka 1 mil norr om Umeå stad, på Västerslätt  
och i Holmsund.

Godstrafiken i planeringen 
Godstrafiken i staden har traditionellt i Sverige och Europa betraktats som en 
del av biltrafiken i planeringen. Likheterna är många men man måste också 
komma ihåg att godstrafiken verkar under villkor och förhållanden som skiljer 
sig från privatbilismen. 

När fordonen är i rörelse på vägnätet fungerar godstrafiken som den övriga 
biltrafiken, men vid lastning och lossning har man särskilda krav på tillgänglighet och uppställning.  
Inte minst med tanke på arbetsmiljöaspekter är detta viktigt att beakta i planeringen. Därför är det 
 relevant att hantera godstrafiken i staden som ett eget trafikslag. Med detta betraktelsesätt blir  
det mycket  enklare att hantera de speciella förutsättningar som gäller för godstrafiken men också  
att möta de  negativa konsekvenserna för miljö och hälsa som kan kopplas till godstrafiken med lastbil. 
 Detta kommer  att ha betydelse speciellt vid upphandling, detaljplaneläggning, bygglov, trafikreglering 
och ombyggnation av befintliga gatumiljöer. 

2 NOA 11 (anvisningar för ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen) Umeva dec 2011

Avfallskärl på cykelbana. Foto: Umeå kommun.
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Umeå kommun är med och sätter ramarna för godstrafiken inom flera områden. Detta gäller främst 
trafikregleringsfrågor och stadsbyggnadsfrågor men också inom miljöområdet. Som markägare samt 
genom planmonopolet3 har kommunen en viktig roll vid exploatering och utveckling av nya verksam-
hetsområden och logistikområden. I sin roll som huvudman för vård, skola och omsorg är kommunen 
en stor varuägare i staden och upphandlar många av de transporter som rör sig i Umeå. Själva distribu-
tionen av varor i stort sker på en marknad med olika aktörer inblandade i logistikkedjan. Detta gör att 
kommunens påverkansmöjligheter i princip är begränsade till ovan nämnda områden.

3 Planmonopolet innebär att kommunen ska bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunens gränser.  
 Detta styrs via plan och bygglagen (PBL)

Godsleveranser på Vasagatan. Foto: Fredrik Larsson.
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M
ål och strategier

4.  Mål och insatser
Arbetet med programmet har gjorts i ett antal steg. I en första fas gjordes en nulägesanalys utifrån 
ovanstående problemaspekter. Denna nulägesanalys har sedan utgjort underlag för formuleringen av 
de mål som ska uppnås inom programmet. Målen kan delas in i två kategorier.

Nulägesanalys

Inriktnings-
mål

Effektmål

Indikatorer

Insats-
områden

Åtgärder

Inriktningsmål. Den översta nivån i målhierarkin kallas 
inriktningsmål. Denna nivå innehåller mål som är över-
gripande för arbetet med godstrafik i Umeå kommun 
som helhet och ska peka ut det fortsatta arbetet. Målen 
är långsiktiga och ska gälla under lång tid framöver.  
Dessa mål är finns i Umeå kommuns översiktsplan och 
har en tydlig koppling till de sex utvecklingsstrategierna.

Effektmål. Varje inriktningsmål har egna effektmål.  
Vilka effekter kan vi uppnå inom respektive inriktnings-
mål. På det sättet svarar det på frågor om vilka effekter  
vi ska uppnå.

Indikatorer. För att kunna följa utvecklingen av hur  
väl målen uppnås har ett antal indikatorer identifierats, 
dessa är också kopplade till respektive inriktningsmål. 
Tanken är att genom olika mätningar eller andra under-
sökningar fastställa ett startvärde och sedan fortlöpande 
följa utvecklingen under programperiodens gång för 
att säkerställa att önskvärd utveckling uppnås. Vad som 
konkret behöver göras sammanfattas i ett antal insats-
områden och åtgärder.

Insatsområden. Beskriver hur vi skall uppnå i 
nriktningsmålen.

Åtgärder. Anger vilka åtgärder som skall vidtas inom  
de olika insatsområdena. Anger även en  prioritering  
i tid samt vem som är ansvarig för respektive åtgärd.
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5.  Inriktningsmål, effektmål och indikatorer
Följande inriktningsmål ska gälla för godstrafiken i Umeå. 

Inriktningsmål 1: Fungerar väl på stadens villkor

Effektmål
• Bidra till ett attraktivt Umeå för alla användare

•  Konsekvenserna av yttre störningar såsom väder, klimat på godstrafiken ska minska

•  Nöjdheten med godstrafiken ska öka

Indikatorer
•  Invånare, kunder och näringslivets synpunkter på godstrafiken.

• Antalet leveransfordon i utvalda snitt kopplat till befolkningsutveckling.

Godstrafiken i Umeå ska utvecklas så att den

1. Fungerar väl på stadens villkor

2. Bidrar till en trygg och trafiksäker stad

3. Medför en minskning av miljö- och hälsopåverkan från transporter

Samspel i den täta staden. Foto: Fredrik Larsson.
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Inriktningsm
ål, effektm

ål och indikatorer

För att få en stad som är attraktiv måste varutransporterna och avfallshanteringen i staden tillåtas att 
fungera effektivt, men med hänsyn till de stadsmiljöer som trafikeras. Med effektivitet avses inte att 
köra fort på gatorna, utan att förhållandena för godstrafikens aktörer ska vara goda och genomtänkta, 
inte minst nära leveransstället. 

Det är viktigt att kunna lita på att försörjningen av staden fungerar som den ska oavsett årstid. I Umeå 
är det varierande klimatet över året därmed en viktig parameter. Umeå kommun ska ligga i framkant 
gällande nya innovationer och nya metoder gällande drift och underhåll, detta kommer i driftsfasen ge 
effekter på framkomligheten inte bara för fotgängare och cyklister utan även för godstrafiken.

En utmaning för godstrafiken blir att hantera den gradvisa förändringen som en förtätning innebär. 
Stadens förtätning och behovet av minskade utsläpp gör att vi ser behov av att testa andra och nya 
transportsätt, cykel, elektrifierade fordon, som alternativ till att hantera gods och avfall. För avfalls-
hanteringen handlar det om utveckling av nya metoder som ökar effektiviteten men även utveckling av 
befintlig teknik såsom sopsug med mera. Av stor vikt är även att motverkar de ökande avfallsmängder 
och därmed behovet av avfallstransporter.

Att jobba med beteendeförändring gällande gods och avfall är en av de utmaningar Umeå står inför för 
att nå målet om en attraktiv stad för alla. 

Indikatorerna är baserade på Nöjdhetsindex gällande bland annat drift och underhåll som vi tar ut 
årligen från SCB.

Inriktningsmål 2: Bidra till en trygg och trafiksäker stad

Effektmål
•  Minska antalet olyckor med oskyddade trafikanter, där godstrafiken är inblandad.

• Trygghet i samband med godstrafik ska öka för alla trafikanter.

Indikatorer
• Antalet döda eller svårt skadade orsakade av godstrafikfordon

Godsleveranser och oskyddade trafikanter på Renmarkstorget. Foto: Fredrik Larsson.
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Trafiksäkerhet och gods är en ständigt aktuell fråga i den tätare staden. Under åren 2007–2016 har det 
skett 178 olyckor i Umeå tätort, där lastbilar varit involverade på något sätt. Antalet dödade eller allvar-
ligt skadade är få. Statistiken visar även att olyckor där oskyddade trafikanter är inblandade är få. När 
det gäller trafiksäkerhet i en allt tätare stad handlar det också om trygghet. Godsleverantörer  uttrycker 
att det finns en otrygghet i att leverera gods i Umeå. Deras arbetsmiljö är våra gator och torg, där 
stadens medborgare finns stora delar av dygnet. En upplevd trygghet är minst lika viktig att planera för. 
Arbetet med att skapa platser där alla, oavsett ålder, kön och etnicitet har möjlighet att känna sig trygga 
och säkra, är vår målsättning även när det gäller gods. Likväl handlar det om ett förändrat beteende vad 
gäller inköp och leveranser.

Olyckorna mäts i STRADA och kommer att följas upp årligen i Umeå kommuns trafikdatarapport.

 Olyckstyp    Antal skadade personer och skadans allvarlighet

 Död Allvarligt skadad ISS > 8 Måttligt skadad ISS 4–8 Lindrigt skadad ISS 1–4

Singel (motorfordon) 1*   1

Möte (motorfordon) 2 2 5 22

Omkörning (motorfordon)  1  10

Upphinnande (motorfordon)  1 2 80

Avsvängande (motorfordon)  1 2 16

Korsande (motorfordon) 1 5 2 13

Cykel - motorfordon   2 5

Fotgängare - motorfordon   2 1

Övrigt    1

Skadade personer 4 10 15 149

* Polisrapporterad dödsolycka

Gågatan. Foto: Fredrik Larsson
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Inriktningsm
ål, effektm

ål och indikatorer

Inriktningsmål 3: Medför en minskning av miljö- och hälsopåverkan från 
transporter

Effektmål
•  Godstrafikens bidrag till stadens utsläpp och halter av luftföroreningar  

(NOx/NO2, SOx/SO2, CO2 och luftburna partiklar) ska minska.

•  Godstrafiken i Umeå ska vara tyst och energisnål.

Indikatorer
•  Andel tunga fordon som ej uppfyller gällande krav för miljözonsbestämmelserna,  

då de körs inom miljözonen.

In mot Umeå centrum utgör den tunga trafiken cirka 6 procent4 av det totala trafikflödet, men bidrar till 
en  betydligt större del av luftföroreningarna och trafikbullernivåerna. Därför är godstrafiken med dess 
tunga fordon ett viktigt område att beakta för att uppnå målen om utsläpp och energianvändning  
i Umeå kommuns översiktsplan. För att underlätta bebyggelseplaneringen och förtätningen i Umeå 
 måste vi jobba för att reducera luftföroreningar och därtill kopplade miljökvalitetsnormer och buller. 
Detta för att inte minst skapa en förbättrad livsmiljö för boende längs Umeås gator. 

Efterlevnaden av miljözonen följs i dagsläget inte upp, det innebär att vi inte vet effekterna av den 
befintliga miljözonen idag. Det är numera enklare för polisen att kontrollera om tunga fordon upp- 
fyller kraven, eftersom det enbart är motorns ålder och euroklass som avgör om fordonet får färdas  
i miljözon och inte som tidigare, bränslet i tanken. I och med den uppföljning som kommer att 
 genomföras till följd av detta program kommer vi att få en uppfattning om efterlevnad samt möjliga 
effekter av utökande av zonen. 

Indikatorn tas fram utifrån trafikräkningar samt uppgifter från Umeå kommuns organisation.

4  Baserat på ett snitt av trafikmätningar in mot Umeå centrum för åren 2014–2017.
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6. Insatsområden och åtgärder
För att beskriva hur Umeå kommun ska uppnå de olika inriktningsmålen och deras respektive effektmål 
har fyra insatsområden, med ett antal åtgärder kopplade till sig, arbetats fram. Insatsområdena presen-
teras sammanfattat nedan. Varje insatsområde kan höra samman med flera olika inriktningsmål. Tanken 
med insatsområdena är att de sammanfattar olika satsningar, detta ska tydliggöra vilka satsningar som 
behövs för att uppnå godstrafikprogrammets mål. Varje insatsområde har åtgärder kopplade till sig.

Insatsområde 1: Skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra 
och effektiva godsleveranser
Insatsområde 1 berör inriktningsmål 1, 2 och 3.

Åtgärder
•  Se över bestämmelser för varuleveranser med avseende på begränsningszoner,  

fysisk utformning och stråk. 

• Utreda lastplatsers lägen i Umeå centrum för att ökad trafiksäkerhet och effektivitet.

• Ta fram riktlinjer/policy för lastplatser.

• Fortsätta med informationskampanjer gällande trafikregler där gods är inblandat.

• Beakta trafiksäkerheten och tillgängligheten för godstrafiken och avfallshanteringen  
i planeringsprocessen.

Insatsområden

1. Skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser

2. Arbeta för att gods ska transporteras med förnybara bränslen samt vara rena,  
tysta och energisnåla.

3.  Utveckla godstrafiken i Umeå genom samverkan med externa aktörer

4.  Godstrafiken ska ha en naturlig roll i den framtida stadsutvecklingen (internt)

Lastplats Rådhusesplanaden. I bakgrunden syns ombyggnation av kvarteret Fabriken. Leveranser till byggarbetsplatser allt 
viktigare i och med Umeås förtätning. Foto: Fredrik Larsson.
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Insatsom
råden och åtgärder

Bestämmelser för varuleveranser

Utifrån de problemaspekter som togs 
upp i inledningen såsom luftproblem, 
buller/vibrationer, trafiksäkerhet, 
gaturummets attraktion och ytkonkur-
rens är den övergripande bilden att 
lösningarna för godstrafik i centrala 
Umeå fungerar bra. Det finns dock vissa 
områden/platser där lösningen inte 
är tillfredställande, främst kopplat till 
trafiksäkerhet men det finns berörings-
punkter mot flera av de andra aspek-
terna, främst den fysiska miljön. 

Det område som har störst problem 
med en icke tillfredställande trafik-
lösning är Renmarkstorget där det 
bl.a. finns godsmottagningar som inte 
går att nå på annat sätt än via själva 
torgytan och dit tunga fordon behöver 
få till träde. Här finns egentligen inget 
annat alternativ än att styra fordons-
trafiken via tidsfönster och det primära 
är att skapa en lösning som styr den tunga trafiken till tider då påverkan på trafiksäkerhet och miljö 
 minimeras. Här bör det utredas åtgärder både på kort och lång sikt.

Stor del av de problem/störningar som förekommer har sin grund i en brist på respekt för de lösningar 
och regler som styr när, var och hur fordon har tillträde till olika delar av centrum. En förklaring kan 
givetvis vara att innerstaden varit under stor förändring under de senaste åren med en hel del tillfälliga 
lösningar samt stor trafik till de pågående projekten.

Det finns även en otydlighet i regelverket som måste ses över och anpassas mot den framtida 
 utformningen av torgytorna samt gågatan. Eftersom förändringen av Umeås centrala delar kommer  
att göras etappvis kommer det att ta flera år innan den slutliga utformningen av Umeås centrum blir  
klar vilket försvårar utformningen av regelverket. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede skapa en över-
gripande idé om hur trafiklösningarna för hela torgområdet inklusive anslutande gator bör  utformas 
för att få en bra helhetslösning över tid. Med det menas att Umeå kommun måste lämna öppet för att 
se framtida godstransportlösningar med annat än med bil och lastbil. Cyklar och autonoma fordon kan 
komma att spela en viktig roll i centrums framtida godsflöden.

Exempel på kortsiktiga lösningar kan vara åtgärder kopplade mot skyltning, fysiska hinder och 
 informationsinsatser. Övriga platser som lyfts fram i nulägesbeskrivningen är Storgatan, Nygatan, 
 Skolgatan och Vasagatan.

Beteendepåverkan

Beteendepåverkan är precis som inom övriga trafikslag viktigt även när det gäller gods. 

Precis som vi försöker få flera att välja hållbara färdsätt måste vi jobba med attityder kring godstrafiken 
i staden både hos våra medborgare men även hos våra godsleverantörer. Som medborgare i en stad 
ska det finnas en förståelse för att godset måste in till staden. Likaså måste godsleverantören förstå att 
staden också är till för våra medborgare att bruka och vistas i. Det måste finnas en balans däremellan 
och här kan beteendepåverkan spela en stor roll. Genom medvetna kampanjer kan vi hjälpas åt att 
påverka attityder samt våga testa nya metoder eller färdmedel att leverera gods med (lådcyklar, elbilar 
osv). Umeå kommun ska vara aktiva i arbetet med detta.

Lastplats Järnvägstorget. Foto: Fredrik Larsson.
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Information via godsnätverket till godsmottagare för att underlätta leveranser på olika sätt är också en 
viktig del, likaså beteendet hos medborgare när det gäller e-handel och hur det påverkar staden och 
dess funktioner. Tillsammans ska vi jobba aktivt med beteendepåverkan gällande hur man inom olika 
näringslivssektorer jobbar med avfallshanteringen. Arbetet med att minimera mängden avfall är viktigt, 
med hjälp av exempelvis avfallstrappan5. 

Godsleveranser och avfallshantering – en viktig fråga i planeringsprocessen

Det är främst utrymmet i den förtätade staden som försvårar situationen för mycket gods och inte 
minst för hanteringen av ökade avfallsmängder. Den lösning som ofta kommer upp först är  ändrad 
 trafikreglering, men det är viktigt att lyfta blicken och inte bara fokusera på detta utan även se 
 problemet i ett större perspektiv. Det är viktigt att beakta frågeställningarna kring såväl avfallshante-
ringen som distributionstrafiken i planeringsprocessen. Det gäller både i detaljplane- och bygglovs-
skedena samt vid ombyggnad av befintliga gator. För att bygga rätt från början krävs ökad kunskap och 
nytänkande i dessa frågor hos arkitekter, trafikplanerare, bygglovshandläggare, byggherrar med flera.

Avfallshanteringen är en viktig del av citylogistiken och sker genom insamling av olika fraktioner. Vakin 
(f.d. Umeva) ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Umeå kommun, samtidigt som andra aktörer 
hämtar verksamhetsavfall och avfall med producentansvar för t.ex. förpackningar, tidningar och elek-
tronikskrot. NOA 11 är ett viktigt stöd i processen och det är viktigt att den uppdateras kontinuerligt. 

För de befintliga miljöerna gäller det att arbeta i samråd med berörda parter för att lösa de problem 
som identifieras.

Insatsområde 2: Arbeta för att gods ska transporteras med förnybara 
bränslen samt vara rena, tysta och energiseffektiva
Insatsområde 2 berör inriktningsmål 1 och 3.

Åtgärder
• Verka för skärpta krav vid upphandling av Umeå kommuns godstransporter, gällande förnybara 

bränslen, emissioner, buller och energieffektivitet.

• Utreda möjligheten och behovet av utökade miljözoner.

• Utreda möjligheten till differentierade och utförligare mätmetoder för godstrafik.

Upphandling

Umeå kommun är en stor godsmottagare som har verksamheter spridda över hela kommunen.  
Att vara en aktiv och medveten part i samband med upphandlingar påverkar valet av fordonsflotta hos 
trans portörerna. I dagsläget upphandlar Umeå kommun i stor utsträckning varan men inte transporten. 
 Upphandlingen är en strategiskt viktig åtgärd som ger en snabb effekt mot en omställning till renare 
fordon.  Genom upphandlingen kan kommunen säkra rådighet över hög miljöprestanda. Här kan  
Umeå kommun lära av hur andra kommuner i Sverige och Europa jobbar till exempel med funktions  - 
up phandling. Därför är Umeå kommun en viktig pusselbit för en framtida fossilfri, tyst, ren och 
 energieffektiv godsdistribution. 

Miljözon

En av åtgärderna för att lösa luftmiljöproblematiken i de centrala delarna av Umeå är den nu pågående 
utbyggnaden av ringleden kring Umeå. I och med att ringleden färdigställs år 2022 finns möjligheter att 
utvidga miljözonen. Det är viktigt för Umeå kommun att följa utvecklingen av miljözon som instrument, 
för att på så sätt få godstransporterna mera rena, tysta och energieffektiva.

5 Avfallstrappan bygger på fem steg; förhindra; återanvänd; återvinn; utvinn energi och deponera.
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Insatsom
råden och åtgärder

Transportstyrelsen har 2017 lämnat förslag på att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska  
kunna inkluderas i bestämmelserna om miljözon som idag endast gäller tunga fordon.  Myndigheten 
föreslår två nya miljözoner, klass 2 och klass3. Om lagstiftningen ändras och möjliggör detta kan 
 bestämmelserna om miljözonen i Umeå komma att justeras om det visar sig nödvändigt för att  
förbättra luftkvaliteten ytterligare. 

Mätmetoder

I nuläget finns det få möjligheter att på ett säkert och effektivt sätt mäta och därmed följa upp gods-
trafiken och dess påverkan. Nationellt pågår en översyn samt ett arbete att ta fram nya mätmetoder. 
Umeå kommun ska vara en delaktig part i detta. 

Insatsområde 3: Utveckla godstrafiken i Umeå genom samverkan med 
externa aktörer
Insatsområde 3 berör inriktningsmål 1 och 3.

Åtgärder
• Fortsatt samverkan i godsnätverket för Umeå centrum. 

• Lyfta godsfrågor i andra nätverk där Umeå kommun är representerad.

• Upprätthålla täta kontakter mellan planerare och beslutsfattare på olika nivåer  
(stat/region/kommun)

Godsnätverket för Umeå centrum

Ansvaret för att godstrafiksektorn utvecklas ligger hos många aktörer, däribland kommunen. Erfarenhet 
från andra städer visar att samarbeten och nätverk är ett bra sätt att arbeta kring dessa frågor. I och med 
Urbact-projektet Freight Tails har ett godsnätverk skapats som har träffats på regelbunden basis under 
programmets uppbyggnad. Umeå kommun avser att fortsätta med det. Medlemmarna kommer från oli-
ka delar av distributionskedjan såsom åkerier, fastighetsägare, handel, restauranger och avfallshantering.

Deltagarna representerar sin del av kedjan och inte sitt enskilda företag eller organisation. Gruppen 
 träffas två gånger per år. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och förståelse om city distribution 
mellan de olika aktörerna samt vara rådgivande. Det finns utrymme för att ta upp  aktuella frågor kring 
gods, det kan även finnas utrymme att testa nya metoder och innovationer för att i slutändan komma 

Miljözon

Karta Miljözon Umeå.
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fram till bättre lösningar för godset som ska in och ut ur staden. Gruppen kan också användas för att 
följa upp och mäta utveckling och attityder i branschen för de mål som sätts upp i detta program. 

De närmaste förebilderna finns Göteborg och Malmö där har denna konstellation fungerat väl under  
ett flertal år. Ute i Europa finns många exempel på godsnätverk. 

Utökad samverkan kring godstrafik

I visionen om Umeå som en hållbar  
och attraktiv stad för såväl med-
borgare som näringsliv är stadskärnans 
 attraktivitet viktigt, bra lösningar  
för gods trafiken är därför av stor  
vikt.  Frågorna är relativt komplexa  
med många  berörda intressegrupper 
som ofta har olika uppfattningar  
om hur  lösningarna ska se ut. För  
att få en  allsidig belysning och för  
att hitta  lösningar som är hållbara  
över tid bör diskussionen föras i ett 
vidare sammanhang. 

Det är därför viktigt att Umeå  kommun 
i samband med övriga nätverk och samverkansuppdrag lyfter vikten av godstrafiken för att få en 
 levande och attraktiv stad. Här är några viktiga samarbetspartners; Trafikverket, Länsstyrelsen,  
Sveriges kommuner och landsting och inte minst andra kommuner. 

Insatsområde 4: Godstrafiken ska ha en naturlig roll i den framtida 
 stadsutvecklingen

Åtgärder
•  Införa rutiner i Umeå kommun gällande gods och avfallshantering vid framtagande av detaljplaner 

samt vid bygglovshantering

• Temadag gods

• Beakta utsläpp av luftföroreningar och buller från gods och avfallshanteringen i planprocessen

Denna strategi syftar till att öka medvetenheten kring/gällande gods frågor internt inom Umeå 
 kommun. Det finns ett behov av utbildningsinsatser för de som jobbar i olika delar av planprocessen. 
Gods behöver medvetandegöras och därmed kunna prioriteras rätt i planprocessen, idag ”klumpas”  
den ihop med biltrafik. Variationen inom gods kräver olika åtgärder, genom att skapa goda förut-
sättningar minskar även de negativa konsekvenserna för miljö och hälsa som påverkas av godstrafiken. 
Det är  viktigt att se de olika delarna i godskedjan och därmed skapa goda förutsättningar som gynnar 
hela staden. Ökade insatser i frågan skulle bidra till att egna kunskapsbrister i ämnet uppmärksammas. 

Samverkan. Foto: Umeå kommun.
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Genom
förande av åtgärder

7. Genomförande av åtgärder
Åtgärder som tas upp i godstrafikprogrammet ska genomföras enligt tabellen nedan. Inför varje års 
budgetarbete så görs avvägningar mellan de prioriterade insatserna. Detaljerad tidplan samt resurs-
behov tas då fram för respektive åtgärd. Programmet följs upp vart tredje år. Återrapportering sker till 
Tekniska nämnden.

Nytt program tas fram var femte - sjätte år beroende på hur arbetet med programmet fortskrider  
och ska vara kopplad till budget för genomförande av olika projekt och åtgärder. Detta program är en 
del av Umeå kommuns arbete med gods. Ett mer omfattande program som täcker hela kommunen 
saknas i dagsläget. 

Åtgärd Genomförandetid Ansvarig/-a* Andra aktörer

Se över bestämmelser för varuleveranser med avseende på 
 begränsningszoner, fysisk utformning och stråk

2019–2020 GoP Godsnätverk

Utreda lastplatsers läge i Umeå centrum för ökad trafiksäkerhet 
och effektiviter

2018 GoP Godsnätverk

Ta fram riktlinjer/policy för lastplatser 2018–2019 GoP Sveriges Åkeri-
företag Norr

Fortsätta med informationskampanjer gällande trafikregler  
där gods är inblandat

Hela programperioden GoP Godsnätverk

Beakta trafiksäkerheten och tillgängligheten för godstrafiken  
och avfallshanteringen i planeringsprocessen

Hela programperioden DP, BL, GoP, Öpl Vakin

Beakta utsläpp av luftföroereningar och buller från godstrafiken 
och avfallshanteringen i planprocessen.

Hela programperioden DP, BL, GoP, Öpl Vakin

Verka för skärpta krav för Umeå kommuns transporter gällande 
tysta och energisnåla fordon

2019–2025 UB, MoH Godsnätverk

Utreda möjligheten och behovet av utökade miljözoner Hela programperioden MoH, GoP, Öpl Godsnätverk, 
Polisen

Utreda möjligheten till differentierade och utförligare mätmetoder 
för godstrafik

2018–2019 GoP, MoH

Fortsatt samverkan i godsnätverk för Umeå kommun Hela programperioden GoP Godsnätverk

Lyfta godsfrågan i andra nätverk där Umeå kommun  
är representerad

Hela programperioden Öpl, GoP, MoH

Upprätthålla täta kontakter mellan planerare och beslutsfattare  
på olika nivåer (stat/region/kommun)

Hela programperioden Öpl, GoP, MoH

Införa rutiner internt gällande gods och avfallshantering vid 
 framtagande av detaljplaner samt vid bygglovshantering

2019 DP, BL, GoP Vakin

Godstrafikprogrammet och dess mål ska följas upp vart tredje år 2021, 2024, .... GoP

Temadag gods 2019 GoP, DP, BL,Öpl, MoH Godsnätverk

*Huvudansvariga i fet stil

GoP=Gator och parker, MoH=Miljö och hälsoskydd, DP=Detaljplanering, BL=Bygglov,  
Öpl=Övergripande planering, UB=Upphandlingsbyrån

Gator och parker svarar för den samlade uppföljningen av åtgärderna ovan.
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8. Framtiden
Stadskärnornas roll och betydelse har under de senaste 20 åren förändrats och är under ständigt 
utveckling. Centrum är idag mycket mera än handel, stadskärnor tenderar att i större  utsträckning än 
förut handla om upplevelser och möten. En förändrad användning medför ett förändrat konsumtions-
mönster och därmed ställs andra krav på godstransporter. Detta syns redan idag inte minst inom den 
cirkulära ekonomin6. 

Framtiden är inte så långt borta, teknikutveckling på fordonssidan går mycket snabbt. Autonoma fordon 
och eldrivna fordon är på stark fram marsch. På sikt kanske Umeå behöver centraler för autonoma 
 lastbilar i utkanten av staden? Från samlastningscentralerna kanske andra energieffektiva fordon tar  
vid såsom cykel och eldrivna fordon? Umeå kommun vet inte vars teknikutveckling kommer att ta 
 vägen, kommunens roll blir att försöka förbereda och vara öppen för nya möjligheter och lösningar  
i planeringen. 

Umeå står redan idag inför stora omvandlingar, inte minst av transportrummet, nya möjligheter öppnas 
i samband att ringleden runt staden färdigställs. Idag finns ett stadsutvecklingsprogram med mål om 
att förbättra luftkvaliteten samt bygga mera stad, som visar vägen för de gamla Europavägarna genom 
staden. I och med detta har nya prioriteringar gjorts som påverkar framkomligheten för motorfordons-
trafik. Godsets flöde i staden kommer påverkas av detta. 

I ett framtida godstrafikprogram för hela Umeå kommun ska hela godskedjan tas med. Viktigt här är att 
jobba med kopplingen mellan fjärrgodstrafik och citylogistik. Inom en period av fem år bör ett program 
för hela kommunen finnas för att kunna fånga framtiden med dess utmaningar inom gods. 

6 Cirkulär ekonomin – att kunna ta tillvara på råvaror och resurser istället för att kasta bort dem efter användning.  
 Begreppet kan också beskrivas inom ramen för samägande/nyttjande.

Godsleverans med drönare. Vanligare i framtiden? Foto: istockphoto.com.
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9.  Källor 

Externa källor
Handbok för godstransporter (Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Trafikverket, 2011)

Styrmedelsbiblioteket, verktyg för gods i tätort (SKL, 2015)

Kartläggning av leveranstrafik i tätort (SKL, 2015)

Godstrafikprogram för Malmö (Malmö stad 2014)

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 (Stockholm stad, 2014)

Trafikstrategi för Göteborg – underlagsrapport Godstransporter målbild 2035 (Göteborgs stad, 2013)

Nätverk
Freigt TAILS – nätverksmöte, http://urbact.eu/freight-tails (maj 2016-maj 2018)

Godsnätverk för Umeå centrum

Politiska dokument, Umeå kommun
Översiktsplan Umeå kommun (Umeå kommun, 2018)

Översiktsplan Umeå kommun – fördjupning för Umeå (Umeå kommun, 2018)

Umeå kommuns översiktsplan ÖPL98 (Umeå kommun, 1998)

Översiktsplan för Umeå kommun – Fördjupning för de centrala stadsdelarna (Umeå kommun, 2011)

Översiktplan Umeå kommun, samrådshandling (Umeå kommun, 2017)

Översiktplan Umeå kommun – fördjupning för Umeå, samrådshandling (Umeå kommun, 2017)

Innanför ringleden – Stadsutvecklingsprogram, samrådshandling (Umeå kommun 2017)

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling (Umeå kommun, 2009)

Parkeringsprogram (Umeå kommun, 2013)

Trafiksäkerhetsprogram – Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå (Umeå kommun, 2014)

Aalborgåtaganden för en hållbar stadsutveckling 

Fossiloberoende fordonsflotta år 2030,(Umeå Kommunfullmäktige, 2016)

Renare luft i Umeå – Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsmål för kvävedioxid  
(Umeå kommun 2015)

Åtgärdsprogram mot buller (Umeå kommun, 2013)

Åtgärdsplan för minskade utsläpp av växthusgaser (Umeå kommun, 2009)

Energiplan 2003 (Umeå kommun, 2003)

Avfallsplan 2020 (Umeå kommun, 2010)

Lokala miljömål (Umeå kommun, 2008)
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Bilaga 
Freight TAILS – en del av URBACT III familjen
Umeå Kommun blev i juni 2016   
antagen som partner i ett URBACT- 
program som heter Freight TAILS som 
har godstransporter inom stadsmiljö 
som övergripande tema.

EU delfinansierar ett program som heter 
URBACT som har samverkan som grund-
idé. Genom att skapa  grupperingar 
med yrkesaktiva från hela Europa vill 
man överföra och utveckla kunskap för 
hållbar stadsutveckling. Programmet har 
genomförts i ett antal omgångar med 
olika övergripande teman.

Freight TAILS Action Planning Network tar upp de utmaningar som snabbt ökande godsrörelser med-
för, inom ramen för all stadslogistik. Godstransporterupplevs oftast ha en negativ påverkan på städer 
– godsleverans på väg ökar som upplevs stora, bullriga och förorenande samt att de tenderar vara 
dieselfordon. Projekt ska utveckla skräddarsydda strategier för godshantering med hjälp av Urbacts In-
tegrated Action Planning metoden för att pro-aktivt stödja växande städer i Europa. Samtidigt verka för 
att minska koldioxidutsläppen i samband med godstransporter i städerna och stimulera låga koldioxid-
utsläpp i den urbana godssektorn. Handlingsplaner tas fram för att utveckla hållbar stadslogistik.

Huvudansvarig är Westminster Cross River Partnership (London Storbritannien) som är en organisation 
inom Londons stadsförvaltning. Förutom Umeå ingår nedanstående städer som partners i programmet.

• Parma, Italien

• Suceava, Rumänien

• Maastricht, Nederländerna

• Gdynia, Polen

• La Rochelle, Frankrike

• Tallinn, Estland

• Brussels Mobility, Belgien

• Split, Kroatien

Vid sidan av arbetet i nätverket med övriga städer ska alla deltagande städer arbeta på det lokala planet 
i en fråga som har koppling till det aktuella temat. Även det lokala arbetet ska göras i form av ett samar-
betsprojekt där berörda intressenter på hemmaplan ska medverka. 

Umeå kommun har med stöd/hjälp av ett lokalt godsnätverk (ULG, Urban Local Group) jobba fram 
Godstrafikprogram för Umeå centrum. Syftet och målet med Godstrafikprogrammet har utarbetats 
tillsammans med nätverket. 

Projekttid för Freight TAILS är maj 2016 t.o.m. maj 2018.

Mera information om Freigt TAILS finns på http://urbact.eu/freight-tails

Foto: Umeå kommun



Creating more sustainable cities by 
collaborating with partners to reduce
the impact of urban freight movements
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 74 

Diarienr: KS-2017/00933 

Godkännande: Godstrafikprogram för Umeå 

centrum 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Ärendebeskrivning 

Gator och parker har arbetat fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. 

Tanken med godstrafikprogrammet är att beskriva situationen vad gäller 

gods i centrala Umeå samt även belysa vad som kan göras för att komma 

tillrätta med de problem och utmaningar som identifierats. 

 

Umeå Kommun blev i juni 2016 antagen som partner i ett EU-projekt som 

heter Freight TAILS som har godstransporter inom stadsmiljö som 

övergripande tema. Projekttid för Freight TAILS är maj 2016 t.o.m. maj 

2018. 

 

Umeå kommun har under projekttiden med stöd/hjälp av ett lokalt 

godsnätverk jobba fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. Syftet och 

målet med Godstrafikprogrammet samt de föreslagna åtgärderna har 

utarbetats tillsammans med nätverket. 

 

Godstrafikprogrammet föreslår åtgärder som utvecklar godstrafiken i 

Umeå så att den:  

1. Fungerar väl på stadens villkor 

2. Bidrar till en trygg och trafiksäker stad 

3. Medför en minskning av miljö- och hälsopåverkan från transporter 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 180322 

Godstrafikprogram för Umeå centrum 

Samrådsredogörelse Godstrafikprogram för Umeå centrum 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Isak Brändström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, Umeå kommun 
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Tjänsteskrivelse 
2018-04-25 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2017/00934 

Antagande - Cykeltrafikprogram för Umeå 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Cykeltrafikprogram för Umeå 

Ärendebeskrivning 
Gator och parker har arbetat fram ett nytt cykeltrafikprogram för Umeå 
som ersätter tidigare cykeltrafikprogram från 2009.  
 
Cykeltrafikprogrammets mål är att 65 % av umeåbornas resor ska göras 
med hållbara färdmedel samt att trafiksäkerheten för cyklister ska 
förbättras. För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet 
samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde. De fyra 
insatsområdena är: 

 Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan 
kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa 
aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå 
målen. 

 God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur 
cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge 
plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt 
för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel. 

 En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, 
vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. 
Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med 
beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på ett 
säkert sätt. 

 God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver 
cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt utrustning 
som ger mervärde (till exempel luftpumpar och cykeltvätt). 

 
Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut. 
 
Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott yttrade sig under 
samrådsskedet med synpunkter om en ökad tydlighet i prioritering mellan 
åtgärderna samt ett förslag att Tekniska nämnden bör överväga ett samlat 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00934 
 
 
trafikprogram som beaktar alla färdmedel. Detta för att främja en 
helhetssyn för hållbara transporter. Näringslivs- och planeringsutskottet 
tillstyrker Cykeltrafikprogram för Umeå men synpunkterna kvarstår som 
medskick till kommande arbete.  

Beslutsunderlag 
Cykeltrafikprogram för Umeå 
Samrådsredogörelse cykeltrafikprogram för Umeå 
Protokollsutdrag TN 180322 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Isak Brändström 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, Umeå kommun 
   
 
 
Johan Gammelgård Click here to enter text. 
Tillväxtdirektör    
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 96 

Diarienr: KS-2017/00934 

Antagande: Cykeltrafikprogram för Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Cykeltrafikprogram för Umeå enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Gator och parker har arbetat fram ett nytt cykeltrafikprogram för Umeå 

som ersätter tidigare cykeltrafikprogram från 2009.  

 

Cykeltrafikprogrammets mål är att 65 % av umeåbornas resor ska göras 

med hållbara färdmedel samt att trafiksäkerheten för cyklister ska 

förbättras. För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet 

samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde. De fyra 

insatsområdena är: 

 Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan 
kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa 
aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå 
målen. 

 God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur 
cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge 
plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt 
för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel. 

 En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, 
vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. 
Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med 
beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på 
ett säkert sätt. 

 God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver 
cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt 
utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och 
cykeltvätt). 

 

Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott yttrade sig under 

samrådsskedet med synpunkter om en ökad tydlighet i prioritering mellan 

åtgärderna samt ett förslag att Tekniska nämnden bör överväga ett 

samlat trafikprogram som beaktar alla färdmedel. Detta för att främja en 

helhetssyn för hållbara transporter. Näringslivs- och planeringsutskottet 

tillstyrker Cykeltrafikprogram för Umeå men synpunkterna kvarstår som 

medskick till kommande arbete.  

Beslutsunderlag 

Cykeltrafikprogram för Umeå. Bilaga. 

Samrådsredogörelse cykeltrafikprogram för Umeå 

Protokollsutdrag TN 180322 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Isak Brändström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och planeringsutskottets 

förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, Umeå kommun 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-03-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 38 

Diarienr: TN-2017/01067 

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

 

att anta Cykeltrafikprogram för Umeå kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Gator & parker har tagit fram ett förslag till nytt cykeltrafikprogram. 

Programmet ska ersätta det tidigare cykeltrafikprogrammet som antogs 

år 2009. De flesta åtgärder från 2009 års program har genomförts och 

bidragit till att fler väljer att cykla i Umeå.  

Inför framtagandet av programmet genomfördes under våren 2017 en 

medborgardialog där 1200 umeåbor valde att lämna synpunkter på hur 

Umeå kan bli en ännu bättre cykelstad.  

Programmet har varit på samråd under perioden 13 november – 21 

december 2017. Under samrådet inkom synpunkter från 41 instanser 

varav 22 privatpersoner. Samrådssynpunkterna beskrivs i en 

samrådsredogörelse. Efter samrådet har programmet arbetats om till en 

slutlig version.  

Cykeltrafikprogrammets mål är att 65 % av umeåbornas resor ska göras 

med hållbara färdmedel samt att trafiksäkerheten för cyklister ska 

förbättras. För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet 

samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde. De fyra 

insatsområdena är: 

 Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan 

kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa 

aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå 

målen. 

 God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur 

cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge 

plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt 

för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 2018-03-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, 

vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. 

Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med 

beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på 

ett säkert sätt. 

 God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver 

cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt 

utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och 

cykeltvätt). 

Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut. 

 

Beslutsunderlag 

Cykeltrafikprogram för Umeå, bilaga. 

Samrådsredogörelse, bilaga. 

 

Beredningsansvariga 

Hanna Ahnlund, trafikplanerare. 

Katarina Bergström, trafikplanerare. 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
 

 

 

 

 



www.umea.se/kommun

Cykeltrafikprogram  
för Umeå



Cykeltrafikprogram för Umeå
Beslutad XX-XX-XX

Arbetsgrupp
Katarina Bergström (Gator och parker)
Hanna Ahnlund (Gator och parker)
Marie Frostvinge (Gator och parker)

Expertstöd
Per Hilmersson (Gator och parker)
Torbjörn Sandberg (Gator och parker)
Daniel Lindström (Övergripande planering)
Isak Brändström (Övergripande planering)
Helen Nilsson (Mark och exploatering)
Anna Åslin (Detaljplanering)
Maria Blomqvist (Bygglov)
Lars Karlsson (Fastighet)
Linda Calmarsson (Upab)
Jörgen Långström (UKF kollektivtrafiken)



Förord
Fler människor väljer att bo i städer, och fler människor väljer att bo i Umeå. Umeå växer. Vi är glada 
över att fler vill bo i Umeå, samtidigt ställer det krav på stadsplaneringen för att skapa en hållbar och 
fungerande stad där alla trivs och får plats. 

Att cykla är ett bra sätt att ta sig fram i staden. Det är snabbt och smidigt, hälsosamt, ekonomiskt  
och cykeln är dessutom ett jämlikt transportmedel som är tillgängligt för de flesta. Cykling är också  
bra för staden. När fler väljer att cykla blir Umeå en trevligare plats att vara på – livligare, renare och 
mindre bullrig. 

Jämfört med hur det ser ut i andra städer är det redan idag många umeåbor som väljer att cykla,  
det kan dock bli ännu fler. Detta cykeltrafikprogram visar hur vi ska ta nästa steg och bli en ännu bättre 
cykelstad, samt fortsätta öka andelen resor som görs med cykel. 

Cykeltrafikprogrammet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och hjälpa till att 
skapa en samsyn om cykelfrågor inom kommunen.

Hans Lindberg (S) 
kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Detta cykeltrafikprogram visar hur kommunen ska arbeta vidare för att fler ska välja att cykla samt  
för att förbättra situationen för Umeås cyklister. 

Cykeltrafikprogrammet omfattar hela kommunen men fokuserar på kommunens infrastruktur. 
 Programmets mål är att öka andelen resor som görs med cykel samt att trafiksäkerheten för cyklister 
ska förbättras. Med utgångspunkt i målen har fyra insatsområden formulerats. Varje insatsområde  
har åtgärder kopplade till sig. Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut. 

De fyra insatsområdena är: 

Ökad samverkan och samsyn – Handlar om samverkan mellan kommunens olika delar men även med 
externa aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå målen. 

I kommunens planering ska cykelfrågorna finnas med i hela planeringsprocessen – från översikts
planering till detaljutformning. En samverkansgrupp mellan de avdelningar och bolag inom kommunen 
som har påverkan på cykelinfrastrukturen ska skapas. 

Kommunen ska arbeta för att Trafikverket och Region Västerbotten ska finansiera och bygga cykelvägar 
längs det statliga vägnätet. Samverkan ska också ske med fastighetsägare. 

God framkomlighet för cyklisterna – Detta insatsområde handlar om hur cykelinfrastrukturen ska 
planeras, utformas och skötas för att öka framkomligheten. 

Umeås cykelvägnät är uppdelat i ett huvudvägnät och ett lokalnät. För att ytterligare öka framkomlig-
heten ska vissa delar av huvudvägnätet höjas upp till en ny, ännu högre nivå; huvudnät+. Detta nät ska 
ha en högre nivå än övriga huvudnägnätet när det gäller utformning, drift och underhåll. Förändringen 
ska införas succesivt under ett antal år. Huvudnät+ ska bland annat snöröjas vid än mindre nysnömängd 
än det övriga huvudvägnätet. Framkomligheten på huvudvägnätet ska även öka genom bland annat  
fler banor separerade från gångtrafiken samt företräde framför biltrafiken i de flesta korsningspunkter.

Detta insatsområde visar också hur cykelvägnätet bör byggas ut för att bli komplett och sammanhängande. 

En cykelstad för alla – Visar vad som behövs för att alla ska kunna, vilja och våga cykla oavsett ålder,  
kön eller eventuella funktionsnedsättningar. Kommunen ska arbeta för att det ska finnas en trygg väg 
hem till alla bostadsområden under dygnets mörka timmar. För att barn och unga ska kunna cykla  
själva ska kommunen inventera skolvägar och vid behov göra ombyggnationer. 

Detta insatsområde handlar också om hur kommunen ska arbeta med beteendepåverkan för att fler ska 
välja att cykla och göra det på ett säkert sätt.

God service till cyklisterna – Detta insatsområde visar vad cyklisterna behöver utöver cykelvägar, så 
som parkering, vägvisning, cykelkarta samt utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och 
cykeltvätt).

En samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna i centrum är nödvändigt för att skapa bra cykel-
parkeringar i centrum där det idag finns ett underskott. För att cykeln ska kunna utgöra ett komplement 
till kollektivtrafiken ska cykelparkeringar byggas vid fler hållplatser. 

För att underlätta för cyklisterna ska vägvisningen för cyklisterna förbättras och en mobilapplikation 
som hjälper till att hitta rätt ska tas fram. 
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Begreppsförklaringar
Cykelpassage: Plats för cyklister att korsa en väg. 

Cykelöverfart: Plats för cyklister att korsa en väg som även är reglerad så att den fungerar ungefär som 
ett övergångsställe men för cyklister. 

Gent: Den närmsta vägen mellan start och målpunkt.

Genhetskvot: Genhetskvot är förhållandet mellan cyklistens verkliga väg och avståndet fågelvägen. Ju 
mindre skillnad mellan dessa, desto lägre genhetskvot och bättre för cyklisten.

Lådcykel: En typ av cykel som har ett lastutrymme.

Mobility management (MM): Ett arbetssätt för att främja hållbara transporter och påverka bilanvänd-
ningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.  Grundläggande för MM är användning-
en av mjuka åtgärder så som information och kommunikation.

Oskyddade trafikanter: Hit räknas cyklister, fotgängare och mopedister. De är, i och med avsaknaden 
av bilens skyddande hölje, avsevärt mer utsatta än trafikanterna i större fordon.

Restidskvot: Beskriver förhållandet av restiden mellan två färdmedel för en viss sträcka.

Stomlinjestråk: De stråk i vägnätet där kollektivtrafikens framkomlighet är högt prioriterad samt där 
turtätheten och passagerarkapaciteten är hög. 

 

Foto: Fredrik Larsson.
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Ett program för ökad cykling
Detta cykeltrafikprogram visar hur kommunen ska arbeta vidare för att fortsätta öka andelen resor 
som görs med cykel samt för att förbättra situationen för Umeås cyklister. Det ersätter det tidigare 
 cykel trafikprogrammet som antogs år 2009. De flesta åtgärder från 2009 års program har genomförts 
och bidragit till att fler väljer att cykla i Umeå. Nu är det dags att ta nästa steg.

Som en del av arbetet med programmet har kommunen genomfört en webbaserad medborgar  
dialog. Medborgardialogen beskrivs närmare i rapporten Medborgardialog inför Cykeltrafikprogram  
och  Fotgängarprogram.

I Umeå satsar vi på cykling för att:

Umeåborna vill det
Umeås invånare vill att kommunen ska satsa på cykeltrafiken. I resvaneundersökningen från år 2014 fick 
Umeåborna svara på vilket trafikslag de tycker att kommunen ska prioritera högst i trafikplaneringen. 
Gång och cykel fick högsta prioritet, följt av busstrafik och sist biltrafik.   

En ökande befolkning kräver yteffektiva lösningar
Antalet invånare i Umeå ökar för varje år och kommunens vision är att invånarantalet ska växa till 
200 000 till år 2050. När allt fler ska röra sig i staden ökar konkurrensen om utrymmet och trycket på 
stadens infrastruktur blir allt hårdare. Cykeln är ett transportmedel som tar upp betydligt mindre yta 
än bilen, till exempel ryms tio parkerade cyklar på samma yta som rymmer endast en bil. Att fler cyklar 
istället för att köra bil är därför ett sätt att ge utrymme för fler invånare i Umeå. 

Förbättra luftkvaliteten och minska miljöpåverkan

I de centrala delarna av staden är det problem med luftkvaliteten vilket ger negativa konsekvenser för 
människors hälsa. Föroreningarna kommer främst från motorfordonstrafiken. Att föra över en större 
andel av invånarnas resor från bil till cykel är en del av lösningen för att komma tillrätta med den dåliga 
luften och därmed uppnå de nationella och lokala miljömålen för frisk luft.

Även globalt behöver utsläppen från trafiken minska för att begränsa vårt bidrag till klimatförändring-
arna. Enligt de lokala miljömålen ska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen halveras till år 2025 
(jämfört med 1990).

Öka jämställdheten och jämlikheten
Cykeln är ett jämlikt transportmedel som en stor del av befolkningen har tillgång till. Till skillnad från 
bilen så utestängs inte vissa grupper från att cykla på grund av ålder, ekonomi eller avsaknad av körkort. 
 Kvinnor cyklar mer än män och män kör mer bil än kvinnor. Historiskt har bilen prioriterats i stads
planeringen, detta syns fortfarande i staden eftersom den infrastruktur som byggs finns kvar i många  
år. Att cykeltrafiken får ta utrymme både i budget och i den fysiska miljön är därför en satsning på  
ökad jämställdhet.

Förbättra folkhälsan
Umeå har som mål att ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020. Regelbunden fysisk aktivitet är bra för hälsan 
och fler cyklister ger i förlängningen en friskare befolkning.

Enligt Umeås lokala miljömål ska antalet personer som utsätts för buller minska. Eftersom cykeln är ett 
tyst färdmedel bidrar det till att uppnå detta mål om fler väljer att cykla. 
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Från översiktsplan till cykeltrafikprogram – så hänger det ihop
Översiktsplanen beskriver de långsiktiga grunddragen för hur den fysiska miljön i kommunen ska 
utvecklas och bevaras. Kommunens översiktsplan består av ett stort antal delar (fördjupningar och 
tematiska tillägg).

Enligt översiktsplanen ska staden främst växa inom en femkilometersradie från stadskärnan och 
 Universitets och sjukhusområdet. Genom att anlägga nya tätbebyggda kvarter intill äldre kvarter 
ska staden växa samman till ett mer sammanhängande stadslandskap. Korta avstånd gör cykeln till 
ett konkurrenskraftigt färdmedel och en sammanhängande stad skapar trygghet. Bebyggelse  utanför 
 femkilometersradierna koncentreras till kollektivtrafikens stomlinjestråk. I den täta staden blir de 
 offentliga rummen allt viktigare. All planering i kommunen ska genomsyras av öppenhet, demokrati  
och jämställdhet.

Översiktsplanen innehåller även en trafikstrategi och en parkeringsstrategi. Där finns ett antal rikt-
linjer för kommunens cykelplanering, se nästa sida. Översiktsplanens strategier konkretiseras i ett 
antal olika program varav cykeltrafikprogrammet är ett. Flera av de andra programmen har också 
berörings punkter med kommunens cykelplanering. Figuren nedan visar hur översiktsplanens strategier 
 konkretiseras i programmen. Samtliga sex trafikprogram samordnas med varandra för att insatserna  
ska leda mot att målen i översiktsplanen uppnås.

Trafik-
säkerhets-
program

Trafikdata-
rapport

årligen

Cykeltrafik-
program

Cykel-
bokslut
årligen

Parkerings-
program

Uppföljnings-
dokument
vart tredje år

Godstrafik-
program

Uppföljnings-
dokument
vart tredje år

Fotgängar-
program
kommande

program

Uppföljnings-
dokument

Kollektiv-
trafik-

program
kommande

program

Uppföljnings-
dokument

Översiktsplan
Strategiska avväganden 
görs på kommunöver-
gripande nivå. Antas av
kommunfullmäktige.

Program

Konkretiserar åtgärder 
utifrån de kommunöver-
gripande strategierna. 
Programmen arbetas 
fram av kommunens 
verksamheter. Antas av
kommunfullmäktige.

Genomförande av åtgärder

Uppföljning
Programmen följs upp 
med olika intervall. Tekniska
nämnden är ansvarig för 
att uppföljning genomförs.
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Riktlinjer i översiktsplanen
• Planera för en kompakt stadsbyggnadsstruktur som erbjuder korta resrelationer som gynnar 

människor som går och cyklar.

• Huvudnätet för gång och cykeltrafik ska vara kontinuerligt, gent, väl underhållet och ge 
cyklister och fotgängare klara konkurrensfördelar.

• Gång- och cykelvägar ska upplevas som trygga och säkra där sträckningen går nära 
 bebyggelse, folk och belysning. Nätet bör byggas ut enligt principen att rekreations  
och nyttotrafik skiljs åt.

• Tydliga och säkra gång och cykelvägar ska tillhandahållas de verksamheter som är särskilt 
riktade till barn och ungdomar.

• Umeå kommuns cykeltrafikprogram vidareutvecklar översiktsplanens intentioner om en 
attraktiv gång och cykeltrafik i Umeå.

• Hållbara kombinationsresor med tåg ska underlättas genom ett tillhandahållande av en bra 
infrastruktur för fotgängare, cyklister, bussresenärer och t.ex. bilpoolverksamhet i anslutning 
till resecentrum.

• Stadsgatan är viktig för alla trafikslag och måste prioriteras och gestaltas med hänsyn till  
alla trafikanters olika behov.

• Lokalnätet för biltrafik utformas så att det prioriterar de oskyddade trafikanternas säkerhet 
och behov av framkomlighet.

• Umeå ska på sikt omvandla stadens interna gator med trafikledskaraktär till attraktiva  
och funktionella stadsrum.

• Barnens behov av trafiksäkra miljöer ska särskilt uppmärksammas.

• Gång och cykeltrafikanterna prioriteras före biltrafiken där huvudnätet för gång och 
 cykeltrafikanter korsar stadsgatan.

• Längs kollektivtrafikens stomlinjenät ska oskyddade trafikanters säkerhet prioriteras  
på ett sätt som ger minsta möjliga störning för kollektivtrafiken.

• Umeå kommuns trafiksäkerhetsprogram vidareutvecklar de åtgärdsområden som  
är viktiga för det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten i Umeå. Tekniska nämndens  
30policy är vägledande.

Det finns även andra politiska dokument som på olika sätt påverkar cykeltrafiken, dessa finns under 
kapitel Källor och bakgrundsmaterial. 

Avgränsning
Cykeltrafikprogrammet omfattar hela kommunen men behandlar i huvudsak den cykelinfrastruktur som 
kommunen är väghållare för. 

Programmets tyngdpunkt ligger på vardagsresor. Rekreationscykling behandlas endast till liten del. 
Eftersom det är i vardagsresandet den största potentialen till ökad cykling finns. Rekreationscykling sker 
därtill ofta på vägar som kommunen inte ansvarar för.

I många fall delar cyklisterna infrastruktur med fotgängarna, detta program handlar dock specifikt 
om cyklisternas behov. Kommunen arbetar även med att ta fram ett fotgängarprogram där frågorna 
 behandlas ur fotgängarnas perspektiv. Eftersom de olika trafikantgrupperna har olika behov har det 
varit viktigt att skilja dem åt i två olika program men arbetet med de olika programmen har till viss  
del skett parallellt.
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Mål 
Kommunfullmäktige antog 2008 målsättningen att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller 
till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort till år 2022. 
Detta mål är en viktig utgångspunkt för cykeltrafikprogrammet.

Nedanstående bild visar andelen resor med hållbara färdmedel vid den senaste resvaneundersökningen 
från 2014 samt målbilden för år 2022.

Ytterligare ett mål för cykeltrafikprogrammet är att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. På lång 
sikt ska ingen cyklist dödas, skadas allvarligt eller få bestående men i trafiken.

0 20 40 60 80 100

2014

Mål 2022 65 % 35 %

49 % 50 %

Färdmedelsfördelning i tätorten år 2014 samt målet för 2022. 

 

Foto: Fredrik Larsson.
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Utmaningar

Umeås utveckling
I takt med att Umeås befolkning ökar från år till år ökar också antalet cyklister i Umeå. Samtidigt arbetar 
kommunen för att invånarna ska göra en större andel av sina resor med cykel, vilket även det bidrar till 
ett ökat antal cykelresor. Fler cyklister ger ett ökat tryck på cykelinfrastrukturen.

Kommunens mål är att de hållbara färdsätten (cykel, gång och kollektivtrafik) tillsammans ska öka till 
65 procent av alla resor i tätorten. Något mål för fördelningen inom de hållbara färdsätten finns inte 
men om man antar att det inbördes förhållandet mellan cykel, gång och kollektivtrafik är samma  
i framtiden som år 2014 ska cykelandelen öka från 27 till 36 procent till år 2022.

Antalet cyklister kommer att öka i hela tätorten men ökningen kommer att vara som störst i de stråk 
som leder till och från nya stora bostadsområden samt kring stora målpunkter i staden. Kartbilden ovan 
visar i vilka stråk som cykelflödet väntas öka mest. Vissa av de stråk där cykeltrafiken kommer att öka 
mest sammanfaller med de stråk som redan idag har höga flöden, till exempel cykelbron Svingen. För 
att det ska vara möjligt att nå kommunens mål måste infrastrukturen dimensioneras för denna ökning. 
Om så inte sker kommer kapacitetsbristen att hämma cykeltrafikens utveckling.

Stråk där antalet cyklister kommer att öka mest i framtiden.
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Olika trafikanter, olika behov
På de flesta platser i Umeå delar cyklisterna infrastruktur med fotgängarna. Cyklister och fotgängare 
är dock två olika trafikslag med olika behov. Infrastrukturen är därför ofta inte utformad enbart utifrån 
cyklistens behov utan kompromisser har gjorts för att även ta hänsyn till fotgängarnas behov. En annan 
konsekvens är konflikter där cyklisternas framkomlighet hindras av fotgängare som är i vägen,  medan 
fotgängarnas trygghet påverkas negativt av cyklister som dyker upp ljudlöst och färdas i en högre 
 hastighet än fotgängaren.

Även bland cyklister är behoven olika eftersom cyklisterna är en heterogen grupp med olika förut
sättningar. En cyklist kan vara allt ifrån det lilla barnet som cyklar i sitt bostadsområde till den snabba 
pendlingscyklisten. Fysisk förmåga, kunskap om trafikregler samt förmåga att göra riskbedömningar  
och andra avvägningar skiljer sig åt mellan olika cyklister. Kraven på infrastrukturen varierar därför 
bland cyklisterna, vissa prioriterar snabbhet och framkomlighet medan säkerhet är viktigast för andra.

En olycksdrabbad trafikantgrupp
Cyklisterna är den trafikantgrupp som skadas näst mest (efter fotgängarna) i trafiken i Umeå stad. Något 
mer än en tredjedel av de som skadas i Umeå stad är cyklister. De flesta av dessa har varit med om en 
singelolycka och vanliga orsaker till dessa är drift och underhåll samt cyklisternas beteende, till exempel 
hastighet, uppmärksamhet och samspel med övriga trafikanter. Läs mer i trafiksäkerhetsprogrammet.

Nationell utveckling och trender i samhället
Umeås planering påverkas också av vad som händer i omvärlden:

Nya typer av cyklar skapar nya möjligheter att välja cykeln som transportmedel, men skapar även nya 
behov i infrastrukturen.

• Ett ökat antal elcyklar kommer att innebära att fler har möjlighet att cykla längre sträckor och cykla 
i högre hastigheter än tidigare. Detta kan leda till behov av cykelvägar på sträckor där få har cyklat 
tidigare samt behov av cykelvägar utformade för högre hastigheter.

Foto: Malin Grönborg.
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• Ett ökat antal lådcyklar kommer att ge fler möjlighet att använda cykeln vid tillfällen då man tidigare 
har behövt ta bilen. Lådcykeln kräver dock större utrymme när det gäller cykelvägarnas bredd, på 
cykelparkeringar samt vid passage av olika hinder. Lådcykeln har även en större svängradie än en 
traditionell tvåhjulig cykel.  

Träningscykling växer stort som sport vilket innebär att allt fler personer cyklar långa sträckor. För att få 
in träningen i vardagspusslet blir det vanligare att cykelpendla långa sträckor till och från jobbet.

Förslag på regeländringar som påverkar hur cyklisterna kan använda infrastrukturen har tagits fram  
av regeringen. I skrivande stund finns inget beslut på när/om dessa ska träda i kraft. 

• Cyklister som fyllt 15 år ska få använda körbanan även om det finns en cykelbana, om högsta 
 tillåtna hastighet på körbanan inte är högre än 50 kilometer i timmen.

• Det ska bli möjligt att inrätta särskilda cykelgator. Motorfordon får färdas på dessa men måste 
 anpassa hastigheten till cyklisterna och fordon som kör in på cykelgatan har väjningsplikt mot 
 fordon som färdas där.

• Gående på en gemensam gång och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.

• Nya regler för vägmarkeringar och skyltning införs.  

Regeringen har infört subventionering av elcyklar med 25 procent av kostnaden.
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Insatsområden
För att fler Umeåbor ska välja att cykla behövs många olika insatser på olika nivåer; från den över
gripande samhällsplaneringen, via infrastrukturens utformning till beteendepåverkande åtgärder. 
Detsamma gäller för att öka trafiksäkerheten.

Med utgångspunkt i målen samt de utmaningar Umeå står inför har fyra insatsområden formulerats.  
De olika insatsområdena är inte kopplade till olika mål, utan alla samverkar för att målen ska uppnås. 
Varje insatsområde har åtgärder kopplade till sig.

Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan kommunens olika 
avdelningar och bolag men även med externa aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta 
tillsammans för att nå målen. 

God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur cykelinfrastrukturen ska 
 planeras, utformas och skötas för att ge plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre 
trafiksäkerhet samt för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel. 

En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, vilja och våga cykla 
oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. Detta insatsområde handlar också om 
hur vi ska arbeta med beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på 
ett säkert sätt.

God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver cykelvägar, så som 
parkering, vägvisning, cykelkarta samt utrustning som ger mervärde (till exempel 
luftpumpar och cykeltvätt).
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Ökad samverkan och samsyn

Samsyn inom kommunen
Kontinuerlig planeringsdialog inom kommunen är en viktig förutsättning för att 
åstadkomma en planering som gynnar cykeltrafiken. Cykelfrågorna måste lyftas 

tidigt och finnas med i hela planeringsprocessen – från översiktsplanering till detaljutformning. En brist 
i denna kedja kan i värsta fall medföra att planerade cykelstråk inte kan byggas och att hållbara färdsätt 
får en negativ utveckling.

I detaljplanearbetet är det viktigt att se helheten så att detaljplanen inte blir isolerad och saknar hel-
hetstänk gällande gestaltning och trafikrörelser. Planen måste utformas så att det anslutande cykel
vägnätet blir konsekvent, gent, säkert, tryggt och attraktivt att vistas i. Planering innebär en ständig 
avvägning av olika intressen. Därför är det viktigt att kommunen har mål och intentioner gällande cykel-
trafik så att rätt avvägningar kan göras och så att samsyn inom kommunen kan nås. Att ha en  dialog och 
ett samarbete mellan de avdelningar som har stor påverkan på cykelinfrastrukturen är viktigt för att nå 
de gemensamma målen.

Samverkan med Trafikverket och Region Västerbotten
Umeå kommun ansvarar inte för alla vägar och gång och cykelvägar i kommunen utan det finns andra 
väghållare såsom staten och enskilda. Att ha väghållningsansvar betyder att man äger och underhåller 
vägen. På det statliga vägnätet är det Trafikverket som ansvarar för vägarna. 

Trafikverket1 respektive Region Västerbotten2 beslutar om finansiering av gång och cykelvägar längs det 
statliga vägnätet, det vill säga de flesta större vägar utanför tätorterna Umeå, Holmsund, Obbola, Sävar 
och Hörnefors. Utanför tätorterna sker cykling därför främst längs det statliga vägnätet. För att främja 
cykelpendling till Umeå behövs bättre cykelkopplingar, potentialen är störst inom en tvåmilsradie från 
Umeå. Behov att ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt finns även för lokala resor inom och mellan 
byar. Kommunen ska kartlägga var det finns behov av gång och cykelvägar längs det statliga vägnätet 
för att sedan lyfta fram detta gentemot Trafikverket och Region Västerbotten. 

Samverkan med fastighetsägare 
Delar av Umeås cykelinfrastruktur finns på fastighetsmark vilket innebär att det är fastighetsägaren som 
ansvarar för denna. 

Särskilt inom universitets och sjukhusområdet finns många cykelvägar på fastighetsmark som  hänger 
ihop med det kommunala nätet. Cyklisterna har behov att ta sig fram på ett bra sätt oavsett vem som 
äger cykelvägen. Kommunen ska därför samverka med fastighetsägarna för att skapa ett bra och 
 sammanhängande cykelvägnät. 

Samarbete med ideella cykelaktörer
Det finns flera aktörer i Umeå som bidrar till en stark cykelkultur. Att ta tillvara på kraften och 
 kreativiteten som finns i olika organisationer/föreningar är viktigt för att utveckla Umeå som cykel
stad. År 2012 bildades Cykelforum som är ett informations, förslags och diskussionsforum för 
 organisationer, politiker och tjänstepersoner. Kommunen ska fortsätta med detta samarbete.  

1 Genom Nationella planen för transportinfrastruktur prioriterar Trafikverket behovet av utveckling och förvaltning av gång  
 och cykelvägar längs det nationella vägnätet, såsom Europavägar och vissa riksvägar

2 Region Västerbotten ansvarar för Länstransportplanen i Västerbottens län. Här fattas beslut om gång och cykelvägar längs  
 det regionala vägnätet, såsom samtliga länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet   
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Kombinera cykel med tåg
Umeå är norra Sveriges mest befolkningsrika kommun och vägarna hit är många, bland annat har nya 
tågförbindelser med goda pendlingsmöjligheter skapats under de senaste åren. Att kunna ta med sig 
cykeln på resan underlättar och förkortar arbetspendlingen. Större delen av Umeå tätort nås med cykel 
och om cykeln får tas med på tåget för vidare färd minskar avstånden och hela resan blir både  snabbare 
och mer miljövänlig. Idag är det tillåtet att ta med cykeln på vissa tågförbindelser men inte på alla. 
 Kommunen ska verka för att förbättra möjligheten att ta med cykel på tåget.

Åtgärder
• Skapa en samverkansgrupp mellan de avdelningar och bolag inom kommunen som har 

påverkan på cykelinfrastrukturen

• Genomföra cykelseminarier minst vart fjärde år för berörda tjänstepersoner och politiker  
i samband med ny mandatperiod.

• Kartlägga var kommunen ser behov av gång och cykelvägar längs det statliga vägnätet, 
samt arbeta för att Region Västerbotten och Trafikverket ska finansiera och bygga cykelvägar 
längs det statliga vägnätet. 

• Samverka med fastighetsägare i frågor där den kommunala och privata cykelinfrastrukturen 
har beröringspunkter.

• Verka för att Norrtåg upphandlar tåg med plats för cykel och att resenärerna ska tillåtas ta 
med sig cykeln på tåget.



17

God framkomlighet för cyklisterna  
För att locka fler att välja cykeln måste det upplevas som enkelt att cykla  
i Umeå. En god framkomlighet i cykelnätet är den kanske viktigaste faktorn  
för att uppfylla detta. Infrastrukturen ska därför utvecklas för att förbättra 
 framkomligheten och även för att säkerställa att framkomligheten är god även  
i framtiden då antalet cyklister ökar. 

Cykelvägnätets uppbyggnad
Umeås cykelvägnät är uppdelat i ett huvudvägnät och ett lokalnät. Huvudvägnätet utgör stommen  
i cykelnätet och binder samman olika stadsdelar och viktiga målpunkter. Huvudvägnätet har en högre 
standard både vad gäller utformning, drift och underhåll. Varje stadsdel ska ha minst ett huvudvägnät 
som leder till stadens stora målpunkter, det vill säga centrum samt universitets och  sjukhusområdet. 
Huvudvägnätet ska även ha en sträckning som går i närheten av skolor och förskolor. Lokalnätet  
är ett mer finmaskigt nät som används för att färdas inom en stadsdel samt för att ta sig till och  
från  huvudvägnätet.

För att ytterligare öka framkomligheten för Umeås cyklister ska vissa länkar i huvudvägnätet höjas upp 
till en ny, ännu högre nivå; huvudnät+. De delar av huvudvägnätet som höjs upp till huvudnät+ är länkar 
som leder till och från centrum samt universitets och sjukhusområdet från olika stadsdelar, samt har 
ett flöde på fler än 1000 cyklister/vardagsdygn. Detta nät ska ha en högre nivå än övriga huvudvägnätet 
när det gäller utformning, drift och underhåll. Förändringen ska införas successivt under flera år. Övriga 
huvudvägnätet ska bibehålla samma drift och underhållsnivå som idag.

När det i programmet står ”huvudvägnät” omfattas både huvudnät+ och övrigt huvudvägnät.

0 1

kilometer

Ersmark

Befintligt huvudvägnät samt vilka av dessa länkar som successivt under ett antal år ska höjas upp till huvudnät+. I takt med att 
staden växer kommer fler länkar i huvudvägnätet att tillkomma samt fler länkar att höjas upp till huvudnät+. Även cykelvägar som 
idag är statliga kan komma att ingå i huvudnät+ när kommunen tar över väghållarskapet för dessa.

 Huvudnät+

 Övrigt huvudvägnät

 Huvudvägnät del av dygn
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Tidigare har samtliga cykelvägar i Holmsund, Obbola, Sävar och Hörnefors haft samma nivå på drift och 
underhåll. Kartbilderna nedan visar vilka cykelvägar som ska prioriteras i första hand i dessa orter. Dessa 
cykelvägar leder till viktiga målpunkter som till exempel ortens centrum och skolor.

 Cykelvägar som  
 prioriteras i första hand

 Prioriterat stråk  
 i blandtrafik

 Cykelvägar som  
 prioriteras i första hand
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 Cykelvägar som  
 prioriteras i första hand

 Prioriterat stråk  
i blandtrafik

 Cykelvägar som  
 prioriteras i första hand

 Prioriterat stråk  
 i blandtrafik
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Utformning av huvudvägnätet

Utformning på sträcka

Idag är nästan hela huvudvägnätet (92 procent) separerat från biltrafiken. Däremot färdas cyklisterna på 
samma banor som fotgängarna på större delen av nätet. Cykeltrafik och gångtrafik är två olika trafikslag 
som har olika behov och färdas i olika hastighet. På grund av detta skapar de gemensamma banorna  
i vissa fall framkomlighetsproblem för cyklisterna. Problemet uppstår framförallt på banor med höga 
flöden. För att öka cyklisternas framkomlighet ska fler cykelvägar i huvudvägnätet få helt egna banor, 
det vill säga banor som är separerade både från fotgängare och biltrafik. Separeringen ska genomföras 
med en utformning som gör det tydligt för trafikanterna vilken bana som hör till vilket trafikslag.

För cyklisternas framkomlighet är det även viktigt att det går att mötas och göra omcyklingar. Cyklister 
som färdas tillsammans vill gärna göra det bredvid varandra. På huvudvägnätet ska det därför vara 
möjligt att cykla i bredd när trafiksituationen tillåter, även vid möten och omcyklingar. Det ska även gå 
att cykla om en långsammare cyklist trots mötande cykeltrafik. Det behöver även vara möjligt att ta sig 
fram med lådcyklar och olika typer av cyklar för funktionsnedsatta, t.ex. trehjuliga cyklar. 

Där cyklister och fotgängare ska ha skilda banor är det viktigt att respektive bana är tillräckligt bred. När 
en befintlig gång och cykelväg ska byggas om för separering är det oftast inte tillräckligt att dela upp 
befintligt utrymme mellan de olika trafikslagen. Oftast krävs att det totala utrymmet breddas för att 
rymma en cykelbana med tillräckligt god framkomlighet. 

Både separering från fotgängare samt tillräckligt breda cykelbanor är viktigt för att kunna hantera det 
ökade antalet cyklister som tillkommer i takt med att Umeå växer.

Förutsättningarna för att skapa separata banor för cyklisterna ser olika ut på olika platser i staden, 
 särskilt i befintlig miljö finns en begränsning i hur brett gaturum som finns. Ett exempel på hur gatu-
rummet kan omdisponeras för att skapa god framkomlighet för cyklisterna är Nygatan (delen Öst på 
stan). Där har biltrafiken enkelriktats och den yta som tidigare användes till körbanan i andra riktningen 
har använts för att få plats med breda, separata cykel respektive gångbanor. Fler gator i Umeå kan få 
liknande utformning i framtiden. Det finns dock även många platser där det inte går att göra en sådan 
lösning, t.ex. längs gator där kollektivtrafiken har behov att ta sig fram. 

Eftersom det är svårt att uppnå separering på vissa platser behöver kommunen definiera hur och när 
separering mellan fotgängare och cyklister ska användas, t.ex. bredder och flöden, samt hur detta kan 
appliceras på olika gaturum. 

Foto: Fredrik Larsson.
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Utformning i korsningspunkter

På huvudnät+ ska cyklisterna vara prioriterade över biltrafiken i alla korsningar som inte är signal
reglerade. Detta kan antingen regleras med cykelpassage med väjningsplikt (till exempel där cykelbanan 
följer en huvudled) eller med cykelöverfart. På övriga huvudvägnätet ska cyklisterna prioriteras över 
biltrafiken i merparten av korsningarna.

Där huvudvägnätet korsar kollektivtrafikens stomlinjestråk ska både cyklister och kollektivtrafik ha en 
god framkomlighet. På sådana platser ska alternativa utformningar som gynnar både cyklisternas och 
kollektivtrafikens framkomlighet testas. Utformningen ska utvärderas både utifrån cyklisternas och 
kollektivtrafikens perspektiv.

Utveckling av befintligt nät
Eftersom cykelinfrastrukturen är uppbyggd under många års tid är stora delar av huvudvägnätet inte 
utformat för att möta den framtid som Umeå står inför idag. Detta behöver successivt förändras, 
 åtgärderna är dock beroende av stadsmiljöns förutsättningar på respektive sträcka. En inventering 
av nätet krävs för att se vad som behövs men också vad som är möjligt att göra på olika delsträckor 
i nätet. Där banorna i nuläget är gemensamma ska utvärderingen ske både utifrån cyklisternas och 
 fotgängarnas perspektiv. Insatser ska prioriteras där de gör störst nytta, det vill säga på huvudnät+ där 
flödet är högt. Särskilt viktigt är det att förbättra framkomligheten på länkar som annars riskerar att bli 
flaskhalsar när Umeås befolkning växer.

Drift och underhåll
Drift och underhåll är en av de viktigaste faktorerna för att skapa god framkomlighet. Särskilt  vintertid 
kan det vara helt avgörande för att det ska vara möjligt att ta sig fram som cyklist. Även utifrån ett 
 trafiksäkerhetsperspektiv är drift och underhåll mycket viktigt eftersom många cykelolyckor skulle 
kunna förebyggas med en högre drift och underhållsstandard. Dessutom tycker Umeåborna, enligt 
medborgardialogen, att drift och underhåll är den enskilt viktigaste faktorn för att göra Umeå till en 
bättre cykelstad.

En förutsättning för att uppnå god drift är att staden planeras så att det finns tillräckligt med ytor för 
att lägga snö på. När staden förtätas blir det svårare att hitta dessa ytor. Det är därför viktigt att ta med 
detta behov i planeringen samt att vara medveten om de ökade kostnader som bortforsling av snö 
innebär om dessa ytor prioriteras bort.

Foto: Fredrik Larsson.
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Det nya nätet, huvudnät+, ska få en högre drift och underhållsstandard än vad vi hittills har haft i Umeå. 
Samtidigt ska det övriga huvudvägnätet behålla samma standard som idag.

Huvudnät+ ska snöröjas vid en mindre nysnömängd än övriga huvudvägnätet. För övrigt huvudvägnät 
och lokalnätet ska dagens startkriterier och insatstider ses över. Syftet är att undersöka vilka justeringar 
som kan göras för att få en kostnadseffektiv förbättring av vinterväghållningen. 

För att upprätthålla en god komfort och framkomlighet för cyklisterna är det viktigt att ytan är jämn och 
har en bra beläggning. Hela huvudvägnätet ska besiktas på våren. För att kunna hålla en hög nivå på 
vinterväghållningen krävs ett bra barmarksunderhåll. Därför ska huvudnät+ besiktas även på hösten  
så att skador och annat som skulle hindra vinterdriften kan åtgärdas innan första snön faller. 

Vid gatuarbeten ska cyklister inte i onödan tvingas till omvägar. I de fall cykelvägen ej kan hållas  
öppen ska en omledningsväg finnas. På huvudvägnätet ställs krav på omledningsvägens utformning  
och  sträckning för att inte orsaka för stora tidsförluster eller andra olägenheter för cyklisterna. 

Innan driftnivån kan höjas på huvudnät+ krävs en inventering av de ingående länkarna för att säkerställa 
att utformningen är sådan att driften kan skötas på en högre nivå. Problempunkter och sträckor ska 
åtgärdas innan den nya driftnivån sätts in. Några exempel på vad som kan behöva åtgärdas är justering 
av cykelvägens nivå så att vatten kan rinna av ordentligt samt banor skilda från biltrafik.

För att uppnå de ambitioner med huvudnät+ som beskrivs i detta cykeltrafikprogram krävs alltså 
 ombyggnader både för att förbättra utformningen (se avsnitt Utformning av huvudvägnätet) samt 
för att kunna sköta drift och underhåll. På vissa sträckor kan det vara så att det endast krävs enklare 
 insatser för att kunna starta den nya drift och underhållsstandarden medan det krävs stora insatser 
för att uppnå utformningsstandarden. I så fall kan driftstandarden höjas direkt även om utformnings
standarden inte kan åtgärdas direkt.

Det finns även länkar i cykelvägnätet som borde ingå i övrigt huvudvägnät men som inte har den 
 standard som krävs för att sköta driften på en sådan nivå. Det behövs därför en utredning av vad  
som krävs för att kunna höja dessa till övrigt huvudvägnät.

Tabellen på nästa sida visar drift och underhållsstandard på huvudnät+, övrigt huvudvägnät och lokal-
nät. För att kunna öka driftnivån på huvudnät+ behövs både en ökad investeringsbudget samt ökad drift  
och underhållsbudget. Kommunen behöver investera i nya och fler maskiner samt mer personal för  
att klara insatstiderna.

Sammanställning av utformnings-, drifts- och underhållskriterier
Tabellen på nästa sida sammanfattar de utformnings, drifts och underhållskriterier som beskrivs  
i detta insatsområde. Umeå kommuns Teknisk handbok vidareutvecklar utformningskriterierna på en 
mer detaljerad nivå som används vid planering och projektering. Teknisk handbok uppdateras varje år. 
  Drift och underhållskriterierna vidareutvecklas i drift och underhållsplanen.
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Huvudvägnät Lokalnät

Huvudnät+ Övrigt huvudvägnät

Utformning

Separering från 
 fotgängare

Ska eftersträvas  
vid höga flöden. 

Ska eftersträvas  
vid höga flöden. 

Nej

Korsningspunkter Företräde  framför 
biltrafiken i alla 
 korsningspunkter.

Företräde framför 
bil trafiken i de flesta 
korsningspunkter. 

Ej företräde

Hinder  
(t.ex. grindar, betonggrisar)

Får ej förekomma.  Minimeras Kan få förekomma vid 
stora behov, ska utformas 
cykelvänliga. 

Vinterväghållning

Max nysnömängd    
(lägre siffra gäller  
fuktig snö och högre  
siffra kall snö)

2–3 cm (får överstigas  
4 h innan åtgärd ska  
vara färdig).

3–5 cm (får överstigas  
6 h innan åtgärd ska  
vara färdig)*.

6–8 cm (får överstigas 10 
h innan åtgärd ska vara 
färdig)*.

Halkbekämpning Utförs i  
förebyggande syfte

Utförs i  
förebyggande syfte

Utförs när halka uppstår

Rullgrus Problem ska ej uppstå. Grovsopas så fort  
stora delar är fria från  
snö och is.

Ytterligare sopning när 
hela nätet är fritt från  
snö och is. 

Sopning påbörjas när hela 
nätet är fritt från snö och 
is. Klart senast 31 maj. 

Barmarksunderhåll

Besiktning Genomförs med cykel  
vår och höst

Genomförs med cykel 
minst en gång per år

 Vid behov

Lagning av skador Akuta/trafikfarliga fel: 
Inom 24 h

Övriga mindre  brister 
(konstaterade vid 
 besiktningen) åtgärdas 
under barmarkssäsongen.

Akuta/trafikfarliga fel: 
inom 24 h

Övriga mindre  brister 
(konstaterade vid 
 besiktningen) åtgärdas 
under barmarkssäsongen.

Akuta/trafikfarliga fel: 
inom 24 h

Övriga mindre  brister 
(konstaterade vid 
 besiktningen) åtgärdas 
under barmarkssäsongen.

Vägslåtter  Årligen Årligen Årligen

Kontroll av belysning  Årligen på hösten  Årligen på hösten  Årligen på hösten

Lövsopning Årligen på hösten Årligen på hösten Årligen på hösten. 
 Cykelnät i kommun-
delarna vid behov.  

Gatuarbeten

Arbete på cykelvägar Synnerliga skäl krävs  
för att stänga cykelväg.

Vid avstängning ska  
en omledningsväg som 
är gen samt har god 
 framkomlighet och 
 komfort finnas. 

Synnerliga skäl krävs  
för att stänga cykelväg.

Vid avstängning ska  
en omledningsväg som  
är gen samt har god 
 framkomlighet och 
 komfort finnas. 

Ska i möjligaste mån 
 hållas öppet för 
 cykel trafik under 
 vägarbetstiden. 

Vid avstängning ska 
 omledning finnas.

Återställning efter 
 gatuarbeten

Regleras i Bestämmelser 
för grävning i allmän plats

Regleras i Bestämmelser 
för grävning i allmän plats

Regleras i Bestämmelser 
för grävning i allmän plats

* Måtten avser nysnömängd och åtgärdstid enligt gällande kvalitetsdeklaration. En översyn kommer att göras under 2018.
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Ett komplett och sammanhängande cykelvägnät
Kommunen ska bygga bort saknade länkar i cykelinfrastrukturen så att cykelvägnätet blir komplett  
och sammanhängande. Olika lösningar kan användas på olika platser, till exempel kan cykelgata passa 
på vissa sträckor medan en separat cykelväg behövs på andra platser.

På vissa platser som i framtiden riskerar att få för låg kapacitet i förhållande till antal cyklister kan det 
vara svårt att öka kapaciteten tillräckligt på grund av att kommunen saknar mark för att bredda befintlig 
cykelväg. På dessa platser behövs istället alternativa vägar så att cyklisterna sprids på flera länkar.

Kartbilden nedan visar behovet av nya cykelkopplingar i tätorten. Förutom dessa länkar kommer det  
i framtiden även att finnas behov av nya länkar som det idag inte går att peka ut någon exakt  sträckning 
för. Detta gäller till exempel en ny östvästlig koppling genom centrum, behov kopplade till den 
 stads utveckling som kommer att ske när kommunen tar över väg 503 och 507 genom staden från 
 Trafikverket samt behov kopplade till olika framtida detaljplaner.

Även i Sävar och Holmsund kommer det i framtiden att behövas nya cykelkopplingar utifrån de 
 utvecklingsplaner som finns för dessa orter. Hur Sävar kommer att byggas ut beror till stor del på 
 Norrbotniabanans exakta dragning genom orten, denna är dock ännu inte bestämd.

0 1

kilometer

Behov av framtida cykelkopplingar. Utöver dessa finns även behov av ytterligare en öst-västlig koppling genom centrum men 
exakt läge behöver utredas. Se även insatsområde ”Ökad samverkan och samsyn” angående behov längs det statliga vägnätet.  

 Befintliga cykelvägar

 Rekommenderad färdväg  
 i blandtrafik med motorfordon

 Behov av nya cykelkopplingar
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Åtgärder
• Bygga ut cykelvägnätet så det klarar framtidens cykelflöden samt att saknade länkar byggs.

• Utreda en ny östvästlig koppling genom centrumfyrkanten.

• Arbeta fram principer för hur och när separering mellan fotgängare och cyklister ska 
 användas, t.ex. bredder och flöden, samt hur detta kan appliceras på olika gaturum. 

• Öka andelen banor i huvudvägnätet där cyklister är separerade från både fotgängare  
och bilister.

• Bygga fler cykelöverfarter och cykelpassager med väjningsplikt (i enlighet med Policy för 
cykelöverfarter och cykelpassager i Umeå, antagen av Tekniska nämnden).

• Ta fram principer för utformning av platser där behovet av cykelöverfart står i konflikt med 
kollektivtrafikens stomlinjestråk.

• Testa metoder för detektering och framkomlighet för cyklister i trafiksignaler.

• Inventera utformningsstandarden (till exempel bredd och separering) på huvudvägnätet 
med avseende på framkomlighet och tillgänglighet för olika trafikantgruppers behov, samt 
upprätta en åtgärdsplan.

• Inventera framtida huvudnät+ med avseende på möjligheterna att införa den nya driftnivån 
samt upprätta en åtgärdsplan.

• Utreda cykelvägar som bör ingå i övrigt huvudvägnät men som idag inte kan det på grund av 
svårigheter att sköta driften på den nivån. 

• Se över max nysnömängd och insatstider för snöröjning på övrigt huvudvägnät och lokalnät. 

• Se över rutiner och checklistor avseende gatuarbeten och liknande som påverkar 
 framkomligheten i cykelvägnätet.

• Uppdatera Policy avseende fysiska hinder på gång- och cykelvägar, antagen av  
Tekniska nämnden

• Kartlägga restidskvot för cykel jämfört med andra färdmedel för olika delar i tätorten.

• Kartlägga genhetskvoten över cykelnätet.

• Göra en översyn av enkelriktade gator med avseende på cyklisternas framkomlighet i båda 
färdriktningar samt upprätta en handlingsplan.
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En cykelstad för alla
Hur vi utformar våra gatumiljöer samt hur drift och underhåll sköts påverkar 
oss olika beroende på kön, ålder och eventuella funktionsnedsättningar. Umeå 
kommuns jämställdhetspolitiska mål är att skapa förutsättningar för att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Cyklar för funktionsnedsatta kan kräva större utrymme än en tvåhjulig cykel, hur cykelvägnätet 
 utformas beskrivs i insatsområdet God framkomlighet för cyklisterna. 

Trygghet och jämställdhet
Prioritering mellan olika trafikslag är en viktig fråga för ökad jämställdhet. Resvaneundersökningen 
visar att kvinnor och män gör lika många resor och lägger ungefär lika mycket tid på resor men män 
reser längre och använder bilen i högre utsträckning. Kvinnor väljer de hållbara färdsätten i högre grad 
än män. Genom att satsa på kollektivtrafik och goda möjligheter att förflytta sig till fots och med cykel 
skapas förutsättningar för en mer jämställd stad.

Det är skillnader i resornas ärenden mellan kvinnor och män. Män genomför arbetsresor och tjänste
ärenden i större utsträckning medan kvinnor hämtar och lämnar på förskola/skola samt genomför fler 
fritidsresor. Åtgärder för cykel som tar hänsyn till olika typer av målpunkter är därför viktiga för att 
förenkla möjligheten att utföra vardagsärenden med cykel.

Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att det är otryggt att vistas utomhus under vissa delar 
av dygnet. Det finns många anledningar till varför man känner sig otrygg i offentlig miljö, där spelar 
stadsplaneringen en viktig roll. Cykelbanor som placerats långt ifrån de trafikerade vägarna och/eller 
befolkade områden anses inte trygga eftersom man inte känner sig sedd ifall något skulle hända. Andra 
platser som upplevs som otrygga är till exempel platser där få människor vistas kvällstid, skogspartier, 
platser med dålig belysning, tunnlar och broar.

Den otrygghet som många upplever behöver kommunen ta hänsyn till i planeringen och aktivt arbeta 
med för att göra färdvägen säkrare och mer attraktiv för de oskyddade trafikanterna. Kommunen ska 
arbeta för att skapa en trygg väg hem till alla bostadsområden. Tanken är att samla fotgängare, cyklister 
och bilister i samma stråk för att skapa trygghet under dygnets mörka timmar. Samtidigt är det viktigt 
att även kunna erbjuda gröna parkstråk eftersom de har andra kvaliteter som är värdefulla vid andra 
tidpunkter på dygnet.

Tunnlar behöver utformas på ett sådant sätt att de upplevs trygga. Särskilt på platser där det inte finns 
någon alternativ trygg väg är utformningen viktig. Tunnlarna ska vara breda och vid behov ha ljusin-
släpp. Omgivningen i direkt anslutning till tunnlarna behöver utformas och belysas så att inga ”dolda 
hörn” finns. I många befintliga tunnlar finns det brister gällande tryggheten varför åtgärder behövs även 
i dessa tunnlar.

Barn och unga
Umeå ska arbeta för ett väl utbyggt nätverk av cykelvägar 
som tillgodoser barns behov av att röra sig i hela staden. 
Att själv kunna gå eller cykla till skola och fritidsaktiviteter 
ger barn och unga en ökad rörelsefrihet och självkänsla 
samt  lägger grunden för hållbara resvanor. Sedan mitten av 
 90talet har andelen barn som cyklar i Sverige minskat och 
denna trend gäller även för Umeå.

Vid skolor upplevs ofta problem med föräldrar som i all 
 välmening skjutsar sina barn till skolan. Detta leder till 
 försämrad trafiksäkerhet i området samt en minskad 
 trygghet hos både barn och föräldrar. Foto: Fredrik Larsson.
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De två vanligaste anledningarna till varför man väljer att skjutsa sina barn är att det är mest praktiskt för 
familjen samt att föräldrarna anser att skolvägen är farlig. Kommunen arbetar särskilt med att förbättra 
trafiksäkerheten och höja tryggheten till och från skolor genom att inventera skolvägar, samt vid behov 
genomföra ombyggnationer. Vidare ska kommunen fortsätta arbeta med att förbättra trafikkunskapen 
hos barn och unga så de ska känna sig säkrare i trafiken.

Motivera till ökat cyklande och ansvarstagande i trafiken
För att kunna påverka människors beteenden krävs att det 
finns en väl fungerande infrastruktur. Att länka ihop de 
 åtgärder som görs i trafikmiljön med mobility management 
gör att effekten blir större än om man inte arbetar med 
 beteendeåtgärder. Att samordna mobility management med 
den fysiska planeringen ger goda möjligheter att påverka 
både val av färdmedel och själva behovet av transporter 
innan resan har börjat.

Umeå kommun ska arbeta för att sprida information, 
 uppmuntra och uppmana till ökad cykling, både inom 
den egna organisationen och riktat till externa aktörer 
och  medborgare. Kommunen ska verka för en beteende
förändring inom följande områden; trafiksäkerhet och 
 samspel i trafiken, att få fler att cykla/ändra färdmedel samt 
vid  större förändringar i infrastrukturen/ombyggnationer.

  

Åtgärder
• Inventera de cykelvägar som går mellan olika bostadsområden med avseende på trygghet 

samt upprätta en åtgärdsplan.

• Arbeta för att hitta extern finansiering till ett demonstrationsstråk med fokus på trygghet.

• Inventera tunnlar, inklusive deras direkta omgivning, gällande belysning och trygghet samt 
upprätta en åtgärdsplan.

• Ta fram standard för utformning av nya gång och cykeltunnlar som ska byggas eller 
 befintliga som ska byggas om.

• Utöka belysning så att hela cykelvägnätet är belyst.

• Inventera skolvägar och vid behov genomföra ombyggnationer för att öka tryggheten  
och säkerheten.

• Kartlägga om viktiga målpunkter för barn och unga nås med cykel.

• Arbeta med beteendeförändring för att uppnå ökad trafiksäkerhet och ökat samspel  
i trafiken, till exempel aktiviteter med inriktning mot synbarhet och att visa hänsyn.

• Arbeta med beteendeförändring för att få fler att cykla/ändra färdmedel, till exempel 
 aktiviteter för att få fler att cykla vintertid och testa nya typer av cyklar.

• Arbeta med beteendeförändringar i samband med förändringar i cykelinfrastrukturen/ 
ombyggnationer.

• Med hjälp av resvaneundersökningen och restidskvoter kartlägga vilka målgrupper och vilka 
stadsdelsområden som man bör fokusera på i arbetet med mobility management.

• Kartlägga befintliga och möjliga framtida rekreationscykelvägar samt upprätta  
en åtgärdsplan.

Att öka kunskapen hos bilister om varför det inte 
är tillåtet att parkera på cykelbanor är ett exempel 
på informationsspridning för att skapa bättre 
hänsyn i trafiken. Foto: Umeå kommun.
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God service till cyklisterna

Parkering
I takt med att Umeå växer och andelen cyklister ökar så ökar även behovet 
av nya cykelparkeringsplatser och av att tydliggöra var parkering är lämplig. 

 Cykelparkeringars placering och utformning är avgörande för hur mycket de kommer att användas och 
hur miljön runt omkring parkeringarna fungerar.

Idag finns ett underskott på cykelparkeringar längs vissa stråk i de centrala stadsdelarna. Trängseln är 
störst längs gågatan (Kungsgatan), Rådhusesplanaden samt kring Rådhustorget och Renmarkstorget, här 
står ofta fler cyklar parkerade än vad det egentligen finns plats för i cykelställ/parkeringsytor.

Förutom cykelparkeringar är det mycket annat som gör anspråk på utrymmet i centrum, t.ex. sittbänkar, 
träd och uteserveringar. På många platser i centrum är det därför svårt att få plats med fler cykelparke-
ringar än vad som redan finns. En lösning kan vara att använda en eller flera gatumarksparkeringar för bil 
till cykelparkering. På en bilparkeringsplats ryms parkering för tio cyklar. Även i framtida parkeringshus 
kan cykelparkering skapas.

I takt med att lådcyklar blir allt vanligare behövs fler parkeringsplatser utformade för dessa. 

Parkeringssamverkan med fastighetsägare
Fastighetsägarna är skyldiga (enligt Plan och bygglagen) att ordna parkering på fastighetsmark som 
täcker fastighetens behov. Kommunen ordnar dock besöksparkering i centrum eftersom många 
besöker flera olika fastigheter. Boende och arbetsplatsparkering ska däremot ske på fastighetsmark. 
 Cykel parkeringsräkningar har dock visat att hela 70 procent av de parkerade cyklarna längs gågatan, 
Rådhusesplanaden samt kring torgen tillhör boende och arbetstagare.

Kommunen och fastighetsägarna i centrum har en dialog för att skapa så bra cykelparkeringar som 
möjligt på de olika ytorna som respektive part ansvarar för. I centrumfyrkanten kan det vara svårt att 
inrymma cykelparkering eftersom kvarteren är tätt bebyggda och att det råder brist på lämpliga ytor  
för cykeluppställning för besökare och i extrema fall även för anställda. I dessa fall kan en lösning vara 
att kommunen och fastighetsägarna ingår ett samarbetsavtal, friköp av cykelparkeringar. Friköp kan 
vara en lösning endast om lämpliga ytor på allmän platsmark finns tillgängliga i närheten. Friköp ska ses 
som en sista utväg då inga andra lösningar finns. 

Parkering i anslutning till kollektivtrafik 
Cykeln kan utgöra ett komplement till kollektivtrafiken. 
 Genom att kunna cykla till hållplatsen istället för att gå 
 minskar den totala restiden. En attraktiv och säker parkering 
är då en viktig faktor eftersom man står parkerad under 
en längre tid. Där många boende har längre än 300 meter 
till närmaste hållplats i kollektivtrafikens stomlinjestråk ska 
minst en av de närliggande hållplatserna ha cykelparkering. 
Parkeringarna ska ha tak och det ska finnas möjlighet att 
låsa fast cykelns ram. Prioriteringsordningen är att hållplat-
ser som ligger utanför trekilometersradien från centrum 
åtgärdas i första hand. I bilaga 2 redovisas hur långt 300 m 
sträcker sig från busshållplatserna i Umeå tätort,  
Holmsund/Obbola, Sävar och Hörnefors.

Foto: Ann Vidmark.
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Utrustning som ger mervärde
Idag finns allmänna cykelpumpar i centrum, på universitetsområdet och på Teg. Det finns önskemål om 
cykelpumpar i fler stadsdelar.

Under våren 2018 kommer kommunen att inviga sin första cykeltvätt. Nyttan av denna ska utvärderas, 
om den bedöms fylla ett behov kan fler cykeltvättar komma att byggas. Vid cykeltvätten kommer det 
också att finnas en enklare servicestation där man kan meka med cykeln.

Vid trafiksignaler där många cyklister färdas ska det finnas stöd att hålla sig i och sätta ner foten på i 
väntan på grönt ljus, dock med undantag av gågatan. Idag finns det på en plats men kommunen ser en 
utökning av detta för att underlätta för cyklisterna.

Vägvisning
För att underlätta för trafikanterna att orientera sig i staden finns cykelvägvisning på huvudvägnätet 
för cykel. Dock behöver det kompletteras på vissa platser så att orienterbarheten ökar. Vidare ska det 
vid alla tunnlar och broar i cykelvägnätet där en ny stadsdel börjar finnas stadsdelsnamnsskyltning som 
talar om till vilken stadsdel man kommer.

Cykelkarta
Cykelkartan informerar, precis som cykelvägvisningen, om befintliga möjligheter att cykla. Cykelkartan 
vägleder och gör staden mer orienterbar och är dessutom ett sätt att marknadsföra cykling, den upp
dateras vartannat år. En mobilapplikation skulle ytterligare förenkla transporten från punkt A till punkt B.

Åtgärder
• Bygga fler cykelparkeringar i anslutning till cyklisters målpunkter i de centrala stadsdelarna.

• Genomföra en översyn av möjligheten att parkera lådcyklar, cykelvagnar och cyklar för funk-
tionsnedsatta på allmän platsmark.

• Utreda möjligheter till cykelparkering i nya (framtida) parkeringsanläggningar.

• Arbeta fram principer för utformning av offentliga cykelparkeringar.

• Samverka med fastighetsägarna i centrum för att gemensamt arbeta med 
 cykelparkeringsproblematiken.

• Bygga väderskyddade cykelparkeringar vid busshållplatser enligt de principer som  
beskrivs i programmet.

• Inventera möjligheterna att lämna cykelvagn/cykel vid kommunala förskolor/skolor samt 
upprätta en handlingsplan.

• Fler offentliga cykelpumpar.

• Sätta upp stöd för cyklister vid fler trafiksignaler.

• Förbättra vägvisningen för cyklister.

• Ta fram en mobilapplikation (app) som hjälper cyklister att hitta rätt.

• Fastställa principer för friköp av cykelparkering. 
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Åtgärder
I tabellen nedan finns en sammanställning av programmets samtliga åtgärder. Den visar även vem som 
är ansvarig för respektive åtgärd. I det årliga budgetarbetet görs avvägningar mellan de olika åtgärderna. 

Åtgärder Ansvarig/-a*

Ökad samverkan och samsyn

Skapa en samverkansgrupp mellan de avdelningar och bolag inom kommunen som har 
påverkan på cykelinfrastrukturen.   

GoP, DP, ÖPl, Mex, 
BL, Fastighet, Fritid, 
Upab

Genomföra cykelseminarium minst vart fjärde år för berörda tjänstepersoner och politiker 
i samband med ny mandatperiod.

GoP

Kartlägga var kommunen ser behov av gång och cykelvägar längs det statliga vägnätet, 
samt arbeta för att Region Västerbotten och Trafikverket ska finansiera och bygga  
cykelvägar längs det statliga vägnätet.

ÖPl

Samverka med fastighetsägare i frågor där den kommunala och privata  
cykelinfrastrukturen har beröringspunkter.

GoP

Verka för att Norrtåg upphandlar tåg med plats för cykel och att man ska få ta med sig 
cykeln på tåget.

ÖPl

God framkomlighet för cyklisterna

Bygga ut cykelvägnätet så det klarar framtidens cykelflöden samt att saknade länkar byggs. GoP

Utreda en ny östvästlig koppling genom centrumfyrkanten. GoP

Arbeta fram principer för hur och när separering mellan fotgängare och cyklister ska an-
vändas, t.ex. bredder och flöden, samt hur detta kan appliceras på olika gaturum. 

GoP

Öka andelen banor i huvudvägnätet där cyklister är separerade från både fotgängare och 
bilister.   

GoP

Bygga fler cykelöverfarter och cykelpassager med väjningsplikt (i enlighet med policy  
antagen av Tekniska nämnden). 

GoP

Ta fram principer för utformning av platser där behovet av cykelöverfart står i konflikt 
med kollektivtrafikens stomlinjestråk.

GoP, UKF  
kollektivtrafiken

Testa metoder för detektering och framkomlighet för cyklister i trafiksignaler. GoP

Inventera utformningsstandarden (till exempel bredd och separering) på huvudvägnätet 
med avseende på framkomlighet och tillgänglighet för olika trafikantgruppers behov,  
samt upprätta åtgärdsplan.

GoP

Inventera framtida huvudnät+ med avseende på möjligheterna att införa den nya  
driftnivån samt upprätta åtgärdsplan.

GoP

Utreda cykelvägar som bör ingå i övrigt huvudvägnät men som idag inte kan det på grund 
av svårigheter att sköta driften på den nivån. 

GoP

Se över max nysnömängd och insatstider för snöröjning på övrigt huvudvägnät och lokalnät. GoP

Se över av rutiner och checklistor avseende gatuarbeten och liknande som påverkar  
framkomligheten i cykelvägnätet.

GoP

Kartlägga restidskvot för cykel jämfört med andra färdmedel för olika delar i tätorten. ÖPl, GoP

Kartlägga genhetskvoten över cykelnätet. GoP

Göra en översyn av enkelriktade gator med avseende på cyklisternas framkomlighet i båda 
färdriktningar samt upprätta en handlingsplan. 

GoP
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Åtgärder Ansvarig/-a*

En cykelstad för alla

Inventera de cykelvägar som går mellan olika bostadsområden med avseende på trygghet 
samt upprätta en åtgärdsplan.  

GoP

Arbeta för att hitta extern finansiering till ett demonstrationsstråk med fokus på trygghet. GoP, ÖPl

Inventera tunnlar, inklusive deras direkta omgivning, gällande belysning och trygghet samt 
upprätta en åtgärdsplan.

GoP

Ta fram standard för utformning av nya gång och cykeltunnlar som ska byggas eller  
befintliga som ska byggas om.

GoP

Utöka belysningen så att hela cykelvägnätet är belyst.  GoP

Inventera skolvägar och vid behov genomföra ombyggnationer för att öka  
tryggheten och säkerheten. 

GoP

Kartlägga om viktiga målpunkter för barn och unga nås med cykel. GoP, Fritid

Arbeta med beteendeförändring för att uppnå ökad trafiksäkerhet och ökat samspel i 
trafiken, till exempel aktiviteter med inriktning mot synbarhet och att visa hänsyn.

GoP

Arbeta med beteendeförändring för att få fler att cykla/ändra färdmedel, till exempel 
aktiviteter för att få fler att cykla vintertid och testa nya typer av cyklar.

GoP

Arbeta med beteendeförändring i samband med förändringar  
i infrastrukturen/ombyggnationer.

GoP

Med hjälp av resvaneundersökningen och restidskvoter kartlägga vilka målgrupper och 
vilka stadsdelsområden som man bör fokusera på i arbetet med mobility management

GoP, ÖPl

Kartlägga befintliga och möjliga framtida rekreationscykelvägar samt upprätta en åtgärdsplan. Fritid, GoP

God service till cyklisterna

Bygga fler cykelparkeringar i anslutning till cyklisters målpunkter i de centrala  
stadsdelarna.

Gop,  
fastighetsägarna

Genomföra en översyn av möjligheten att parkera lådcyklar, cykelvagnar och cyklar  
för funktionsnedsatta på allmän plastmark. 

GoP

Utreda möjligheter till cykelparkering i nya (framtida) parkeringsanläggningar. Upab

Arbeta fram principer för utformning av offentliga cykelparkeringar.  Gop

Samverka med fastighetsägarna i centrum för att gemensamt arbeta med  
cykelparkeringsproblematiken.  

Gop,  
fastighets ägarna

Bygga väderskyddade cykelparkeringar vid busshållplatser enligt de principer  
som beskrivs i programmet. 

GoP, UKF  
kollektivtrafiken

Inventera möjligheterna att lämna cykelvagn/cykel vid kommunala förskolor/skolor 
 samt upprätta en handlingsplan.

Fastighet

Fler offentliga cykelpumpar GoP

Sätta upp stöd för cyklister vid fler trafiksignaler.  GoP

Förbättra vägvisningen för cyklister. GoP

Ta fram en mobilapplikation (app) som hjälper cyklister att hitta rätt. GoP

Fastställa förutsättningar för friköp av cykelparkering. ÖPl, DP, BL,  
GoP, Upab

 

* Huvudansvarig i fetstil 
GoP = Gator och parker, DP = Detaljplanering, BL = Bygglov, Öpl = Övergripande planering,  
Mex = Mark och exploatering, Upab = Umeå parkerings AB, UKF = Umeå kommunföretag 

Gator och parker svarar för den samlade uppföljningen av åtgärderna
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Uppföljning
I programmet finns ett stort antal åtgärder som kommunen ska genomföra. För att på ett enkelt sätt 
kunna följa hur arbetet går har följande indikatorer identifierats:

• Andel resor i tätorten som sker med cykel.

• Antal allvarligt skadade eller dödade cyklister samt cyklister som fått bestående men i trafiken.

• Andel av cykelvägarna i huvudvägnätet som är separerade både från biltrafik och fotgängartrafik.

• Andel passager i huvudvägnätet där cyklisterna har företräde framför biltrafiken.

• Andel av huvudvägnätet där driften sköts enligt kriterierna för huvudnät+.

• Andel gång och cykelvägar som har belysning.

• Andel av busshållplatserna i stomlinjestråken utanför 3 km radie från centrum samt dit många 
boende har långt (>300 m) som har cykelparkering med väderskydd och ramställ.

• Andel av parkeringarna inom centrumfyrkanten som är placerade inom 25 m från huvudvägnätet.

• Medborgarnas nöjdhet med cykelvägnätet enligt Statistiska centralbyråns årliga 
 medborgarundersökning.

Den första indikatorn, andel resor i tätorten som sker med cykel, följs upp i nästa resvaneundersökning. 
Resvaneundersökningar har hittills gjorts var åttonde år, vilket innebär att nästa görs år 2022. Övriga 
indikatorer ska följas upp årligen och redovisas i ett Cykelbokslut. 
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Källor och bakgrundsmaterial

Källor
Medborgardialog inför Cykeltrafikprogram och Fotgängarprogram (Umeå kommun, 2017)

Resvanor i Umeå, så reste kommuninvånarna hösten 2014 (Umeå kommun, 2015)

Politiska dokument som rör cykel
Umeå kommuns översiktsplan ÖPL98 (Umeå kommun, 1998)

Översiktsplan för Umeå kommun – Fördjupning för de centrala stadsdelarna (Umeå kommun, 2011)

Översiktplan Umeå kommun, utställningshandling (Umeå kommun, 2017)
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Bilaga 1: Behov av framtida cykelkopplingar
I tabellen nedan finns en närmare beskrivning av de framtida cykelkopplingar som redovisas på 
 kartbilden på sida 24.

Kostnaderna avser en lösning med cykelväg på respektive koppling. Om en annan lösning väljs  
(t.ex. cykelgata eller ombyggnad av hela gatan) förändras kostnaderna. Kostnaderna är även 
 uppskattade i ett tidigt skede och kan därför komma att ändras. 

För cykelkopplingar som ingår i stadsutvecklingsprojekt och exploateringsprojekt redovisas inte 
 kostnaden eftersom de byggs som en del av en större helhet när nya stadsdelar/kvarter växer fram.

Gata Sträcka Kommentar Längd (m) Kostnad (Mkr)

Dragongatan Brogatan - Signalvägen Fortsättning på påbörjat östvästligt 
stråk genom centrala stadsdelarna.

530 3,2

Östra Prinsgatan  
och Kungsgatan

Ängesvägen - Brogatan Viktigt östvästligt stråk genom   
centrala stadsdelarna. 

650 3,9

Kungsgatan Svingen - Östra Kyrkogatan Viktigt östvästligt stråk genom  
 centrala stadsdelarna. 

1 100 6,6

Ny gc-bro Universitets- och  
sjukhusområdet - Nygatan

Avlastar Svingen. Exakt sträckning samt 
kostnad behöver utredas.

Storgatan Västra Strandgatan  Renmarkstorget Kopplar samman befintligt stråk från 
västra stadsdelarna in till centrum. 

310 1,9

Västra Strandgatan Storgatan  Östra Rådhusgatan Kopplar samman befintligt stråk  
från västra stadsdelarna till  
Västra Strandgatan. 

610 3,7

Rådhusesplanaden Järnvägsallén - Nygatan Nordsydligt stråk i centrum. Ingår  
i större ombyggnadsprojekt, kostnad 
redovisas därför inte för cykelvägen. 

Vasagatan Skolgatan - Östra Strandgatan Nord-sydligt stråk i centrum som 
 binder samman Vasaplan,  Kungsgatan 
och Västra strandgatan.

300 1,8

Häradshövdingegatan Nygatan - Östra Strandgatan Kopplar samman framtida gång och 
 cykelbro till Ön med stråk längs Nygatan.

420 2,5

Östermalmsgatan Järnvägsgatan - Skolgatan Gång och cykelväg finns men går idag 
inne på fastighetsmark.

380 2,3

Hedlundavägen Östra Prinsgatan - Skolgatan Knyter samman de olika öst-västliga 
stråken Väst på stan.

100 0,6

Petrus Laestadius väg Sportgränd - Gösta Skoglunds väg Skapar gen koppling genom 
Universitets området. Kommunen  
är inte väghållare idag. 

360 2,2

Assistentvägen Studentvägen  gckoppling till 
 Lärarstråket

Saknad länk inom Ålidhem. 240 1,4

Mineralvägen Kolbäcksvägen - Tomtebovägen Knyter samman Tomtebo med Ålidhem. 400 2,4

Malmvägens 
 förlängning

Malmvägen - Tomtebovägen Skapar genare stråk mellan Tomtebo 
och Carlshem.

480 2,9

Olofsdal Mariehemsvägen  Istidsgatan Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Olofsdal. 

670 4,0

Mariehemsängarna Dammen - Mariehemsvägen Skapar genare stråk mot Universitets- 
och sjukhusområdet. 

580 3,5

Nydalavägen Axtorpsvägen - Strombergs väg Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Berghem. 

1 010 6,1
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Gata Sträcka Kommentar Längd (m) Kostnad (Mkr)

Magnusdalsvägen Nydalavägen - Blåbärsvägen Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Berghem. 

320 1,9

Norra Ersmarksgatan Hissjövägen - Hyggesvägen Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Haga/Sandbacka. 

890 5,3

Korsgatan Regementsgatan  Södra Majorsgatan Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Haga. 

220 1,3

Södra Majorsgatan Korsgatan  Riddaregatan Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Haga. 

190 1,1

Östra och Västra 
 I drottsallén

Rothoffsvägen  Östra Kyrkogatan Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
stadsdelen Haga. 

400 2,4

Laxgränd Bölevägen - bro Bölesholmarna Förlängning av stråk över  
nya Lundabron. 

680 4,1

Ekvägen samt förläng-
ning upp till Bölevägen

Bryggargatan - Bölevägen Förlängning av stråk över  
nya Lundabron. 

760 4,6

Södra sidan av älven Västra länken  gcväg nedanför 
Nipvägen

Binder samman Umedalen  
med Teg. Kan även användas  
som rekreationsstråk. 

3 000 18,0

Fläktvägen Hissjövägen - Industrivägen Skapar tillgång till cykelvägnätet inom 
Västerslätts industriområde. 

610 3,7

Väg 507 E12  väg 503 Stadsutvecklingsprojekt

Väg 531 Väg 503  Faktorsvägen Stadsutvecklingsprojekt

Väg 503 Ca Ersbodarondellen  Tegsrondellen Stadsutvecklingsprojekt

Genom Tomtebo 
strand

exakt sträckning bestäms i dp-arbetet Exploateringsprojekt

Anslutning 
 Tomtbebogård

Tomtebogård  Alfens allé Exploateringsprojekt

Gamla Täfteåvägen Nydalasjön - Tomtebovägen Exploateringsprojekt

Gång- och cykelbro Konstnärligt Campus - Ön Exploateringsprojekt

Gång- och cykelbro Ön  Östteg Exploateringsprojekt

Gång- och cykelbro Ön - Ankargränd Exploateringsprojekt

Östermalmsgatan Östermalmsgatan-Umeå Östra Exploateringsprojekt
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Bilaga 2: Underlag för cykelparkeringar vid busshållplatser

 
Bu

ss
hå

llp
la

ts

 
St

om
lin

je
st

rå
k 

fö
r k

ol
le

kti
vt

ra
fik

en

 
Av

st
ån

d 
30

0 
m

 fr
ån

 h
ål

lp
la

ts

 
Av

st
ån

d 
3 

km
 fr

ån
 c

en
tr

um



37

O
b
b
o
la

 H
o
lm

su
n
d

 
Bu

ss
hå

llp
la

ts

 
Av

st
ån

d 
30

0 
m

 fr
ån

 h
ål

lp
la

ts



38

Sävar

Hörnefors

 Busshållplats

 Avstånd 300 m från hållplats

 Busshållplats

 Avstånd 300 m från hållplats



Gator och parker

Besök: Stadshuset, Skolgatan 31A 
Postadress: 901 80 Umeå 

090–16 10 00 
umea.kommun@umea.se 

www.umea.se/kommun



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådsredogörelse cykeltrafikprogram  

 

  

Foto: Fredrik Larsson 



2 

Innehållsförteckning 

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

Inkomna synpunkter ................................................................................................................................ 3 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott (KS-NP) .......................................................... 3 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ......................................................................................................... 5 

Kommunens folkhälsa och tillgänglighetsstrateg ................................................................................ 7 

Upab ..................................................................................................................................................... 7 

Inab ...................................................................................................................................................... 8 

Visit Umeå ............................................................................................................................................ 9 

Feministiskt initiativ ............................................................................................................................. 9 

Trafikverket ........................................................................................................................................ 10 

Länsstyrelsen ...................................................................................................................................... 11 

Region Västerbotten, regionala kollektivtrafikmyndigheten ............................................................ 12 

Polismyndigheten .............................................................................................................................. 12 

Umeå universitet ............................................................................................................................... 12 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ................................................................................................... 12 

Västerbottens läns landsting ............................................................................................................. 15 

NTF Västerbotten ............................................................................................................................... 16 

Naturskyddsföreningen/Cykelstaden Umeå ...................................................................................... 16 

Balticgruppen ..................................................................................................................................... 20 

Synpunkter från privatpersoner ........................................................................................................ 20 

 

  



3 

Inledning  

Gator & parker tog under hösten 2017 fram ett förslag till nytt cykeltrafikprogram. Förslaget har varit 
ute på samråd under perioden 13 november till 21 december 2017.  
 
Samrådshandlingen skickades ut via mejl till kommunstyrelsen, kommunala nämnder och råd, partier 
i kommunfullmäktige samt ett urval av kommunala bolag, myndigheter, organisationer, företag och 
universitet. Samrådshandlingen låg också ute på kommunens hemsida www.umea.se/cykel samt 
presenterades på kommunens Cykelforum.  
 
Annons om samrådet fanns på hemsida och facebooksida samt i lokalpress. Samrådet 
uppmärksammades i lokalmedia. 
 
I denna samrådsredogörelse redovisas inkomna synpunkter samt vilka förändringar som har gjorts i 
programmet utifrån dessa. Synpunkterna har sammanfattats, fullständiga synpunkter finns i tekniska 
nämndens diarium. Remissinstanser som har svarat att de avstår från att yttra sig finns inte med i 
samrådsredogörelsen. 

Inkomna synpunkter 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott (KS-NP)  

KS-NP förordar att fotgängare och cyklister separeras från varandra där så är möjligt.  

Det kan konstateras att i takt med att staden förtätas kommer det bli svårare att hitta ytor för 

snöupplag. Vad gäller en utökad standard angående drift- och underhåll finns inget att erinra men 

förslaget måste utgå från faktumet att ytorna kommer att begränsas för snöupplag och kräva mer 

bortforsling. 

Programmet innehåller ett stort antal åtgärder och för att underlätta prioriteringar i t.ex. 

budgetarbetet önskar KS-NP ett resonemang om vilka av dessa som ger störst effekter på målen. 

Även en redovisning av kostnaderna för respektive åtgärd skulle ge ett underlag för kommande 

prioriteringar.  

Cykeltrafikprogrammet ska som många andra program verka för att den övergripande gemensamma 

målbilden i översiktsplanen kan nås. Översiktsplanen anger att alla de hållbara trafikslagen (gång-, cykel- 

och kollektivtrafik) ska främjas. Innehållet i cykeltrafikprogrammet får därför inte medföra att utvecklingen 

av gång- och kollektivtrafiken motverkas. Cykeltrafikprogrammet får inte heller motverka andra delar i 

översiktsplanen. I det fortsatta arbetet tycker KS-NP att Tekniska nämnden istället bör överväga ett 

samlande trafikprogram för samtliga trafikslag. Detta så att insatser och åtgärder som direkt eller 

indirekt främjar hållbara transporter hanteras i sin helhet och hur de framtida transportbehoven och 

volymerna ska kanaliseras för att uppnå målen. Via en sådan inramning kan också de grundläggande 

potentialerna för olika transportsätt lyftas utifrån exempelvis restidskvoter, geografiska/topografiska 

förutsättningar, väderlek osv, och insatser kan tydligare prioriteras mellan de olika transportslagen 
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där de gör mest nytta. Detta ger förutsättningar för att investeringsbudget och driftsbudget läggs på 

åtgärder som ger mest nytta totalt sett utifrån kommunens övergripande transportmål. 

Kommentarer: 

Den driftnivå som föreslås för huvudnät+ ökar inte behovet av ytor för snöupplag jämfört med 

dagens vinterväghållning.  

För att nå de mål som kommunfullmäktige har satt upp om färdmedelsfördelning krävs stora 

åtgärder på en rad områden. Det är vår bedömning att samtliga åtgärder i programmet behövs. 

Programmet har kompletterats med grova kostnadsuppskattningar för nya cykelkopplingar. I det 

årliga budgetarbetet görs avvägningar mellan de olika åtgärderna. För att utöka den kommunala 

budgeten söker kommunen regelbundet externa medel.  

Det är ett uppdrag i översiktsplanen att ta fram ett cykeltrafikprogram. Beslut om att ta fram ett 

gemensamt mobilitetsprogram istället för separata program för olika trafikslag kan inte fattas inom 

ramen för framtagandet av detta cykeltrafikprogram. Även i kommunens åtgärdsprogram för renare 

luft finns angivet att kommunen ska ta fram ett nytt cykeltrafikprogram. För att få en fungerande 

trafikinfrastruktur så sker samverkan mellan cykeltrafikprogrammet och övriga trafikprogram. 

Byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden tycker att målformuleringen i programmet ska specificera målet för cykeltrafik 

skilt från gång- och kollektivtrafiktrafik.  

Byggnadsnämnden har samsyn med programmet gällande vikten av de fyra insatsområdena och vill 

särskilt understryka behovet av att arbeta för ökad samverkan med såväl Trafikverket och Regionen 

som inom kommunen i dessa frågor.  

Byggnadsnämnden anser att eventuellt nytillkomna bostadsprojekt missgynnas då den nya nivån 

huvudnät+ inte når dessa områden. Byggnadsnämnden anser också att stora stadsdelar som Ersboda 

och Mariehem missgynnas då dessa stadsdelar inte har något utpekat huvudnät+ inom stadsdelarna.  

Byggnadsnämnden ser positivt på att prioriterade stråk har lyfts fram i Sävar, Holmsund, Obbola och 

Hörnefors.  

Byggnadsnämnden vill också understryka vikten av samverkan med fastighetsägarna när det gäller 

arbetsplats- och besöksparkering för cyklar i centrum. Programmet kan med fördel förtydligas med 

ytterligare samverkansformer med fastighetsägarna inom centrum och med fördel inkludera Bygglov 

och Detaljplanering i detta arbete. Därigenom kan tidigt både tillämpningsfrågor och 

uppföljningsfrågor inkluderas.  

Kommentarer: 

Idag har kommunen ett mål och som säger att 65 % av alla resor ska göras med gång, cykel eller 

kollektivtrafik till år 2022, målet är beslutat av Kommunfullmäktige. Skulle vi sätta ett specifikt 
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cykeltrafikmål sätter vi då även indirekt mål för gång- och kollektivtrafik. Vi är positiva till att 

formulera ett specifikt mål för cykeltrafik men detta bör inte tas inom ramen för 

Cykeltrafikprogrammet. Därav har målformuleringen utgått ifrån kommunfullmäktiges mål.     

Det vägnät som är utpekat som huvudnät+ i programmet ska ses som en grund och kan komma att 

utvecklas i takt med att staden växer/kompletteras. Detta har förtydligats i programmet.  

Det är en åtgärd i programmet att ta fram principer för friköp av parkering.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Ser gärna att fördelarna med cykling (förbättring folkhälsa, garanterat fossilfritt sett till själva resan, 

resurssnåla, bullrar mindre, släpper inte ut luftföroreningar) betonas i programmet.  

Koppla gärna programmet till de lokala och nationella miljömålen. Det skulle visa ett större 

sammanhang och att man ser en röd tråd i arbetet.  

Restidskvoten och genhetskvoten bör utvecklas till cykelns fördel jämfört med all annan 

fordonstrafik inom staden.  

Program sorterade per trafikslag riskerar att tappa helheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

förordar ett samlat program för hållbar mobilitet där man lättare kan prioritera mellan trafikslag och 

åskådliggöra hur de kompletterar varandra.  

Tycker att kombinerad mobilitet och mobilitet som tjänst kan lyftas tydligare i programmet.  

Vill betona att driften spelar stor roll för att ge förutsättningar för folk att alls använda cykeln 

vintertid. För att öka andelen vintercyklare är det viktigt att umeborna får information om 

exempelvis var och när plogning har skett. Det är även viktigt i planeringen att beakta behovet av 

plats för snöhantering från vägar för att minska transportbehovet av bortforsling av snö.  

Programmet saknar beskrivning av cykellänkar utanför tätorterna. I dialog med Trafikverket och 

Region Västerbotten är det viktigt att visa vilka samband som saknas.  

Det bör kunna bli aktuellt att förlänga huvudstråket och se över dess läge i Tomtebo och vidare åt 

det hållet. Ersboda handelsområde är svårtillgängligt med cykel.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är nödvändigt att föra över budgetmedel från 

investeringar och drift för biltrafik till gång och cykel för att nå kommunens utvecklingsmål, miljömål 

och folkhälsomål.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en sammanställning av hur mycket kommunen satsar på bil 

respektive gång och cykel. Det skulle vara ett viktigt underlag för beslutsfattare.   

Åtgärderna i programmet behöver tidsättas. När detta saknas är det otydligt om programmet ger 

förutsättningar för att klara andelsmålet inom fem år. Uppföljning behövs för att styra mot målet 

som omfattar flera trafikslag. Alltså inte bara en kontroll år 2022 för att se om man nått målet.  
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När det gäller parkering är närheten till målpunkter viktigast för att gynna cykling, avståndet till 

huvudcykelnät är mindre viktigt. Cykelparkeringshus behöver ligga mycket nära lämpliga målpunkter. 

Idag har kommunen ordnat flera hundra besöksparkeringar för bil under tak i centrum men endast 

ett fåtal för cykel.  

Bra cykelparkeringar är viktiga även där folk bor och det är viktigt att kommunen styr och samverkar 

med fastighetsägare för att skapa detta. Utgångspunkten vid eventuella friköp av cykelparkering bör 

vara att detta ska ordnas inom fastigheten, friköp ska inte vara aktuellt om det finns yta inom 

fastigheten som kan tas från bilparkering, undantaget parkering för rörelsehindrade.  

Kommentarer: 

Beskrivningen av cykelns fördelar har kompletterats med att cykeln är ett tyst transportmedel som 

inte bullrar. Programmet har även förtydligats med kopplingen mot lokala miljömål.  

Att ta fram restidskvot och genhetskvot ingår som en åtgärd i programmet. Detta kan sedan 

appliceras i planeringen av till exempel kommande bostadsområden och i detaljplanearbetet. 

Det är ett uppdrag i översiktsplanen att ta fram ett cykeltrafikprogram. Beslut om att ta fram ett 

gemensamt mobilitetsprogram istället för separata program för olika trafikslag kan inte fattas inom 

ramen för framtagandet av detta cykeltrafikprogram. Även i kommunens åtgärdsprogram för renare 

luft finns angivet att kommunen ska ta fram ett nytt cykeltrafikprogram. För att få en fungerande 

trafikinfrastruktur så sker samverkan mellan cykeltrafikprogrammet och övriga trafikprogram. 

Bra drift är viktigt speciellt vintertid. När en mobilapplikation (app) för cyklister tas fram kan 

kommunen utreda vad den ska innehålla, t.ex. information om snöröjning.  

Kartbilden med behov längs det statliga vägnätet har tagits bort och istället ersatts med en ny 

åtgärd; ”kartlägga var kommunen ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet”. 

Detta för att göra en mer fullständig genomgång av var länkar saknas.   

I samband med att staden växer kommer huvudvägnätet att utökas, detta har förtydligats i 

programmet. Det ska vara lätt att resa med cykel från alla stadsdelar. 

Att kunna se hur kommunen fördelar medel mellan olika trafikslag är intressant men är en fråga som 

inte hanteras i Cykeltrafikprogrammet.  Idag görs bara en kvalificerad uppskattning av hur mycket 

pengar som läggs per invånare när det gäller drift- och underhåll för cykel samt cykelinfrastruktur 

investeringar. Detta redovisas varje år i Cykelbokslutet.  

För att nå de mål som kommunfullmäktige har satt upp om färdmedelsfördelning krävs stora 

åtgärder på en rad områden. Det är vår bedömning att samtliga åtgärder i programmet behövs. I det 

årliga budgetarbetet görs avvägningar mellan de olika åtgärderna. Genom att inte veta budgeten 

kommande år är det även svårt att tidsätta åtgärderna. För att utöka den kommunala budgeten 

söker kommunen regelbundet externa medel.  

När det gäller friköp av cykelparkering är yttrandet i linje med programmet.  
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Kommunens folkhälsa och tillgänglighetsstrateg  

Överlag är programmet mycket positivt. Beskriver hur Umeå kommun ska arbeta vidare för att 

förbättra förutsättningar för Umeå kommuns cyklister och öka andelen resor som görs med cykel.  

Det är bra att jämställdhetsbegreppet lyfts i programmet, men perspektivet jämlikhet som inkluderar 

alla innevånare bör nämnas tydligare. I kommande nya Folkhälsopolitiska program kommer fokus 

ligga på ökade insatser för jämlik hälsa.  

Saknar text om hur personer med funktionsnedsättning ska använda sig av gång- och cykelvägar, till 

exempel personer med syn- och hörselnedsättning samt rullstolsburna.  

Det finns fler kommunala mål om folkhälsa som programmet kan hänvisa till.  

Kommentarer: 

Programmet förtydligas gällande att cykeln är ett jämlikt transportslag.  Vidare tydliggörs att 

cykelvägnätet även ska ha den funktionen så det fungerar för personer med funktionsnedsättning 

och dess cyklar.  Trehjulingar och parcyklar är två cykeltyper som kan användas av personer med 

funktionsnedsättning. Dessa kräver mer yta än en tvåhjulig cykel. Hur cykelvägnätet ska utformas 

beskrivs i insatsområdet God framkomlighet för cyklisterna, detta har kompletterats med att det ska 

gå att ta sig fram även med dessa cykeltyper. Personer med till exempel synnedsättningar eller som 

är rullstolsburna behandlas i Fotgängarprogrammet.  För att säkerställa att cykeltrafikprogrammet 

och fotgängarprogrammet inte motsäger varandra har arbetet med programmen till viss del skett 

parallellt.  

Programmet kompletteras med att Umeå kommuns Folkhälsomål läggs till under Politiska dokument 

som rör cykel.  

Upab 

Upab ser det som en omöjlighet att placera cykelparkering i befintliga bilparkeringsanläggningar i 

centrala Umeå. Parkeringsplatserna i Upabs parkeringsanläggningar är intecknade via parkeringsköp, 

det vill säga att Upab via avtal med fastighetsägare i centrum har tagit över fastighetsägarens 

skyldighet att ordna bilparkering enligt kommunens parkeringsnorm. Om dessa bilparkeringsplatser 

tas bort uppfylls inte längre de krav som specificerats i och med bygglov.  

Ur trafiksäkerhetsperspektiv är det olämpligt att placera cykelparkering i befintliga 

bilparkeringsanläggningar i centrala Umeå utifrån utformning av deras in- och utfarter, ramper mm.  

Upab har genom ägardirektiv uppdraget att ”på affärsmässiga grunder bedriva 

parkeringsverksamhet inom Umeå kommun”. Att erbjuda kostnadsfri cykelparkering i befintliga 

anläggningar skulle vara att frångå detta direktiv då det inte kan anses vara affärsmässigt. 

Hanteringen av cykelparkering i parkeringshus behöver därför analyseras utifrån 

finansieringsmöjligheter och ansvar.  
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Det är olämpligt att Upab står som ansvarig för åtgärden ”Skapa cykelparkering i parkeringshus eller 

som enskild parkeringsanläggning i centrumfyrkanten”. Det krävs i så fall att ägardirektivet 

uppdateras samt att det går att hitta en affärsmässig lösning för cykelparkering.   

Upab anser att det finns ett behov av att utreda frågan om cykelparkering i 

bilparkeringsanläggningar, eller i framtida samlade parkerings-/mobilitetsanläggningar dels utifrån 

olika typer av parkeringsbehov för stadskärnan och utformning, dels utifrån hantering av kostnader, 

driftansvar samt hållbara affärsmodeller. Detta så att cykelparkering potentiellt kan bli en del av 

kommande, nybyggda, parkeringsanläggningar i Umeås stadskärna. 

Kommentarer: 

I Parkeringsprogrammet, beslutat av Kommunstyrelsen (2013-11-12) står det; för de nya 

bilparkeringsanläggningar som planeras inom centrumfyrkanten ska det utredas om 

cykelparkeringsmöjligheter kan skapas.  Detta gäller vid nybyggnation men även i befintliga 

parkeringshus kan man utreda om möjligheten att ha cykelparkering finns. Dock måste man se till att 

det kan ske på ett trafiksäkert sätt.  

Vidare står det i den fördjupade översiktsplanen för de centrala stadsdelarna att 

parkeringsanläggningar som anläggs utanför centrumfyrkanten även ska erbjuda goda möjligheter till 

cykelparkering.  Men anledning av dessa två dokument har Upab skrivits som huvudansvariga för 

åtgärden.  

Vi ser positivt på att Upab ser ett behov av att utreda frågan om cykelparkering i 

bilparkeringsanläggningar, eller i framtida samlade parkerings-/mobilitetsanläggningar. Åtgärden om 

cykelparkering i parkeringshus har formulerats om till att gälla framtida parkeringsanläggningar.  

Inab  

Eftersom programmet redovisar att flödena på Svingen bedöms öka framöver samt att det idag är 

ett antal personer som drar cyklarna genom resecentrum Umeå Ö istället understryker INAB behovet 

av nya/alternativa lösningar för cykeltrafiken i detta avsnitt.  

Vid Umeå C är tillgängligheten för cyklister begränsad för de som angör västerifrån och österifrån. 

Därtill parkerar många cyklister på ytor ej avsedda för parkering kring Umeå C.  

Kommentarer: 

Cykeltrafikprogrammet redovisar behov av en ny cykelbro från universitets- och sjukhusområdet mot 

centrum för att avlasta Svingen. I detaljplanerna finns ett visst utrymme för en gång-och 

cykelkoppling mellan Öbacka strand och sjukhusområdet men den stora höjdskillnaden gör det svårt 

och dyrt. 
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Programmet redovisar behov av en framtida cykelkoppling längs väg 531, detta skulle ge bättre 

möjligheter att angöra Umeå C väster- och österifrån. Behovet av bättre parkeringar inne på 

fastighetsmark måste lösas av fastighetsägaren.  

Visit Umeå 

Generellt saknas en målgrupp i handlingarna; besökarna. Umeå betraktas som en cykelstad vilket gör att 

besökarna förväntar sig att kunna cykla i staden. Besökarnas behov är; att kunna hyra cykel, att det finns en 

karta över staden med cykelleder och besöksmål inlagda (gärna som app) samt att det finns information på 

olika språk.  

När cykelnätet byggs är det viktigt att beakta var besöksmålen finns.  

En framgångsfaktor för uthyrning av cyklar är enkelheten. Dvs besökarna måste kunna hyra cykel på flera 

ställen, tex boendeanläggningar och resenoder (tågstation, busstation, flygplats) och även hyra på ett ställe 

och ges möjlighet att återlämna på annan plats.  

I samrådshandlingarna skrivs det om cykeltvätt och servicestation. Var ska denna ligga och hur ska den drivas? 

Kommentarer: 

Besökare till Umeå är en målgrupp som inte beaktas i Cykeltrafikprogrammet eftersom 

tyngdpunkten för programmet ligger på kommuninvånare och arbetspendling. Det är möjligt för 

privata aktörer att hyra ut cyklar och det är även något som sker idag. Kommunen har tidigare utrett 

möjligheterna till ett reklamfinansierat hyrcykelsystem men leverantörerna bedömde att Umeå var 

en för liten stad för att en etablering skulle vara aktuell.  Kommunen genomför just nu ett 

pilotprojekt med uthyrning av ellådcyklar. I framtiden kan det bli aktuellt att vidareutveckla detta 

system med fler uthyrningsplatser och i samarbete med fler aktörer, men nuvarande projekt 

behöver genomföras och utvärderas först.  

Cykelkarta finns men inte några rena rekreationscykelkartor (förutom Ume älvdals). I programmet 

finns det med som en åtgärd att kartlägga befintliga och möjliga framtida rekreationscykelvägar. En 

annan åtgärd som finns i programmet är att en mobilabblikation (app) ska tas fram och i samband 

med det kan man se över om informationen kan finnas på fler språk än svenska.   

En servicestation och cykeltvätt är tänkt att finns i kvarteret Ymer i samband med uthyrning av 

ellådcyklar. 

Feministiskt initiativ  

Programmet skulle med fördel kunna inkludera andra oskyddade trafikanter som till exempel 

personer som använder skateboard, elsparkcykel, segway och balansbrädor.  

Programmet förringar betydelsen av cykel som framtida transportmedel av gods (t.ex. med lådcykel). 



10 

Att en förhållandevis stor andel av befolkningen bor utanför staden skulle vara någonting att tänka 

på i programmet. 

Önskar förbättrad vinterväghållning, i synnerhet halkbekämpningen.  

Cykeltunnlar ger ibland en orimligt brant lutning strax före och efter tunneln.  

Vägvisningen behöver förbättras så att nya invånare lätt ska hitta, annars är det risk att de ger upp 

och byter till bil eftersom bilvägar är bättre skyltade. Skyltning bör vara både på svenska och 

samiska.  

Kommentarer: 

Personer som åker t.ex. skateboard, segway och balansbrädor räknas enligt trafiklagstiftningen som 

fotgängare och behandlas därför inte i cykeltrafikprogrammet. Eftersom fotgängare och cyklister har 

olika behov har det varit viktigt att skilja dem åt i två lika program istället för att klumpa ihop dessa 

trafikantgrupper.   

Godstransporter behandlas i kommunens godstrafikprogram.  

Programmet har tagit hänsyn till att delar av befolkningen bor utanför staden. I programmet finns 

redovisat behov av nya cykelvägar längs det statliga vägnätet (dvs utanför tätorterna) samt att 

kommunen ska verka för möjligheten att ta med cykel på tåg.  

I cykeltrafikprogrammet finns beskrivet hur vinterväghållningen ska förbättras/utvecklas.  

Det finns en åtgärd i programmet om att ta fram en standard för utformning av tunnlar som ska 

byggas eller byggas om.  

Kommunen har under de senaste åren infört ett vägvisningssystem för cyklister. Detta kommer att 

färdigställas under de närmsta åren och det finns med som en åtgärd i programmet att ”förbättra 

vägvisningen för cyklister”. I programmet finns även som en åtgärd att ta fram en mobilapplikation 

(app) som hjälper cyklister att hitta rätt.  

Umeås stadsdelar saknar samiska namn, det är därför inte möjligt att ha vägvisning på samiska. 

Redan idag är vägvisningsskyltarna för cykel på platser där många målpunkter vägvisas stora. Även 

om det fanns samiska namn skulle det vara svårt att skylta dessa eftersom det skulle innebära att 

vissa skyltar skulle bli flera meter höga om namn på olika språk skulle läggas till.  

Trafikverket  

Trafikverket förutsätter att cykelvägar som korsar statliga vägar sker planskilt. 

Se över formuleringen under avgränsningar gällande kommunens möjlighet att påverka det statliga 

vägnätet.  

Texten i fotnot 1 och 2 på sida 15 kan kompletteras med gång- och cykelvägar. 
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Trafikverket noterar att begreppen huvudvägnät och huvudnät+ blandas, t.ex. på kartor sida 17 och 

24. 

Tycker att det är olämpligt med huvudvägnät som korsar järnväg i plan i Holmsund. Avvakta med att 

bestämma huvudvägnät i Sävar tills korridor för Norrbotniabanan är fastställd. 

Teckenförklaring saknas på kartorna med prioriterade cykelvägar i Holmsund, Obbola, Sävar och 

Hörnefors. 

Kartan med framtida cykelkopplingar redovisar inte ett sammanhängande nät.  

Kommentarer: 

Vid ombyggnationer i anslutning till Trafikverkets vägnät sker dialog med Trafikverket enligt gällande 

rutiner.  

Texten om avgränsningar har formulerats om.  

Fotnot på sida 15 har kompletterats med gång- och cykelvägar. 

Begreppet huvudvägnät används i programmet när både huvudnät+ och övrigt huvudvägnät 

innefattas. Teckenförklaringen till kartan på sida 17 har ändrats så att det som tidigare felaktigt 

benämndes huvudvägnät nu benämns övrigt huvudvägnät.  

Cykelvägen i Holmsund som korsar järnvägen är en befintlig cykelväg. Kommunen ser positivt på 

möjligheten till en säker passage i framtiden men ser behov av att t.ex. kunna prioritera 

snöröjningen på befintlig cykelväg fram till dess.  

Det framgår i programmet att framtida cykelvägnät i Sävar påverkas av Norrbotniabanans dragning 

genom orten. Kommunen ser dock behov av att prioritera drift och underhåll på befintligt nät fram 

till dess att förändringar sker. Den dagen cykelvägnätet förändras kan det prioriterade nätet 

uppdateras.  

Kartorna med prioriterade cykelvägar i Holmsund, Obbola, Sävar och Hörnefors har kompletterats 

med teckenförklaring.  

Kartan med framtida cykelkopplingar har uppdaterats så att hela befintliga cykelvägnätet (ej endast 

huvudvägnätet) finns med.  

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ser positivt på att Umeå kommun vill utveckla cykeltrafiken som i sin tur skapar 

förutsättningar som kan gynna stadens invånare i form av förbättrad miljö, folkhälsa och 

jämställdhet och har inget att erinra.  



12 

Region Västerbotten, regionala kollektivtrafikmyndigheten  

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är positiv till genomförande av de åtgärder som anges i 

programmet avseende ”Ökad samverkan och samsyn”. När det gäller upphandling av fordon krävs 

fördjupade diskussioner för att komma vidare i de mål som Umeå kommun satt upp för 

cykeltrafikprogrammet. Kollektivtrafikmyndigheten är i övrigt positiv till övriga angivna åtgärder i 

cykeltrafikprogrammet.  

Kommentarer: 

Vi är positiva till ett fortsatt samarbete i frågor som berör båda parter.  

Polismyndigheten  

Polisen är positiv till cykeltrafikprogrammet, tycker att det är bra program som vi ställer oss bakom. 

Umeå är redan idag en cykelstad och vi ser gärna att Umeå fortsätter att utvecklas som en cykelstad. 

Polisen ser gärna ett förtydligande på lagar och regler i cykeltrafikprogrammet, vilka skyldigheter och 

rättigheter har cyklister. Vi ser även gärna att en åtgärdspunkt är informationskampanjer om 

cyklisters rättigheter och skyldigheter i trafiken. Där programmet nämner nya regeländringar för 

cyklister hur ska de eventuella förändringarna tas tillvara och arbetas med av kommunen? 

Kommentarer: 

Det är en åtgärd i programmet att arbeta med beteendeförändring hos cyklister, i detta ingår att 

kommunicera lagar och regler. Kommunen följer/utgår från gällande trafiklagstiftning i sin 

trafikplanering.  

Umeå universitet 

Umeå universitet stödjer inriktningen på Cykeltrafikprogrammet och ser fram emot vidare dialog på 

alla nivåer för att realisera inriktningen. Vi noterar att vi berörs av de prognosticerade ökningarna på 

och i närheten av våra campusområden och följer detta med både intresse och beredskap.  

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

SLU ser positivt på införandet av huvudnät+, att fotgängare och cyklister ska separeras i större 

utsträckning, förbättrade möjligheter för lådcyklar att ta sig fram och förbättringar för parkering.  

SLU saknar tidsaspekt på åtgärderna. Tar upp sträckor de tycker ska prioriteras för ombyggnation.  

Infrastrukturen för långpendlare bör ha en starkare prioritet. SLU lyfter fram de länkar i det statliga 

vägnätet de tycker behöver prioriteras samt tycker att sträckan genom Anumark behöver förbättras.  
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SLU saknar hänvisning till Ruggedised. I det projektet ingår campusområdet, hur ska Ruggedised 

samordnas med campusförslagen i cykeltrafikprogrammet?  

Ärendehanteringssystemet kan användas och marknadsföras i större utsträckning. Kan vara 

komplement till resvaneundersökningar och användas för att samla in olycksstatistik.  

Det är en bra idé med en samverkansgrupp men bör inte bara gälla kommunen utan även t.ex. 

cykelforum bör inkluderas i det.  

Lämnar synpunkter på infrastruktur inne på fastighetsmark.  

Saknar åtgärdsförslag för att skapa möjlighet att ta med cykel på bussen i lokaltrafiken.  

Saknar åtgärd om bättre cykelvägar till handelsområden och stormarknader. Önskar bättre koppling 

mellan Kolbäcksbron och Söderslätts handelsområde.  

SLU förutsätter att det kommer att vara tillåtet att cykla på gågatan alla tider på dygnet eftersom 

denna sträcka enligt förslaget ska bli huvudnät+. 

Saknar riktlinjer för hur cykelvägarna ska underhållas för att minska problem med skymd sikt pga 

växtlighet. Önskar att tabellen med driftkriterier kompletteras med detta.  

Rullgrus på lokalnätet behöver tas bort omgående, idag dröjer det minst en månad från det att snön 

försvinner innan sopning görs.  

Det är oklart vad som menas med akuta/trafikfarliga fel (som ska åtgärdas inom 24 h).  

Vill ha en åtgärd om att titta på hur överfarter vid rondeller kan göras säkrare.  

Istället för att bygga broar och tunnlar bör man överväga att låta cyklisterna färdas i marknivå och 

leda biltrafiken över broar eller genom tunnlar.  

SLU tycker att kommunen borde verka för ett årligt program i grund- och gymnasieskolan om 

trafiksäkerhet. På universitetsnivå är det viktigt att information finns på engelska för 

utbytesstudenter och forskare som kommer till Umeå.  

Skylta gemensamma gång- och cykelvägar med vilken sida man går på samt att cyklister ska visa 

hänsyn genom att sänka farten.  

Kommentarer: 

I det årliga budgetarbetet görs avvägningar mellan de olika åtgärderna. För att utöka den 

kommunala budgeten söker kommunen regelbundet externa medel. Vilket år respektive åtgärder 

genomförs beror på kommande års budgetar vilket fastställs årligen.  

Åtgärden om cykelvägar längs det statliga vägnätet har formulerats om. Kartbilden med behov längs 

det statliga vägnätet har tagits bort och istället ersatts med en ny åtgärd; ”kartlägga var kommunen 

ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet”. Detta för att göra en mer fullständig 

genomgång av var länkar saknas.   
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Cykeltrafikprogrammet visar hur kommunen ska arbeta på lång sikt och tar inte upp enskilda 

pågående projekt. Programmet behandlar kommunens infrastruktur, campusområdet är 

fastighetsmark och synpunkter gällande detta hänvisas till fastighetsägaren.  

Kommunens ärendehanteringssystem används i olika kampanjer, dock ser vi ingen möjlighet att 

använda detta för just resvaneundersökningar. Olycksstatistik hämtas från databasen Strada.  

Det finns redan extern samverkan mellan tjänstepersoner, politiker och intresseorganisationer 

genom cykelforum. Idag finns ingen intern samverkansgrupp som driver cykelfrågor varför det är en 

åtgärd i programmet att starta detta.  

Kommunen bygger enbart om sin egen infrastruktur, ombyggnader inne på fastighetsmark (t.ex. 

campusområdet) måste genomföras av respektive fastighetsägare.  

I lokaltrafiken prioriteras kort restid samt plats för många bussresenärer framför möjligheten att ta 

med cykel.  

Umeås huvudvägnät är uppbyggt så att viktiga målpunkter kan nås med cykel. Det finns en åtgärd i 

programmet om att inventera befintligt nät och ta fram en åtgärdsplan för att förbättra detta. 

Kartbilden med framtida cykelkopplingar har kompletterats med en koppling mellan N Obbolavägen 

och Söderslätts handelsområde. Detta skulle förbättra kopplingen mellan handelsområdet och 

Kolbäcksbron.  

Att gågatan markerats som huvudnät+ var ett tryckfel som ändras till den slutliga versionen.  

Växtlighet som skymmer sikt och försämrar framkomligheten på cykelvägar är ofta växtlighet inne på 

privata fastigheter som växer ut utanför fastigheten. Fastighetsägarnas ansvar finns beskrivet i 

skriften ”Ditt ansvar som fastighetsägare”. Kommunen har rutiner för att kontakta fastighetsägare 

angående att de t.ex. behöver klippa häckar. Tabellen med driftkriterier beskriver enbart 

kommunens egen drift. 

Driftkriterierna för sopning av rullgrus på lokalnätet har formulerats om för att tydliggöra hur lång tid 

det tar.  

Med akuta/trafikfarliga fel menas fel som medför en stor risk för olyckor. Kommunen åtgärdar dock 

endast fel på kommunens infrastruktur, inte fel på t.ex. statliga cykelvägar eller cykelvägar som går 

inne på fastigheter som inte ägs av kommunen.  

Kommunen har inte sett i olycksstatistiken att överfarter vid just cirkulationsplatser skulle ha sämre 

trafiksäkerhet än andra passager. Kommunen följer och utgår från aktuell forskning i sin 

trafikplanering.   

Cykeltunnlar/-broar undviks i möjligaste mån men är ibland nödvändigt utifrån t.ex. trafiksäkerhet, 

framkomlighet, trafikflöden, hastigheter, markförhållanden m.m. Det är en åtgärd i programmet att 

ta fram en standard för nya tunnlar och tunnlar som ska byggas om. I dagsläget finns många 
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befintliga tunnlar som har låg standard utifrån dagens synsätt. Att istället gräva ner biltrafiken är i 

många fall för dyrt.  

Skolans läroplan är inte en fråga för cykeltrafikprogrammet. Kommunen erbjuder idag ett 

utbildningstillfälle om cykel och trafiksäkerhet till årskurs fyra. På vilka språk kommunen 

kommunicerar är inte en fråga för cykeltrafikprogrammet.  

Vilken sida man ska gå på och att trafikanter ska anpassa sin hastighet efter trafiksituationen är 

generella trafikregler och skyltas därför inte.  

Västerbottens läns landsting 

Det är bra att möjligheterna till parkering i anslutning till kollektivtrafiken lyfts i programmet för att 

stärka pendling med kollektivtrafik. Däremot behöver även resekedjor där cykel är en till 

kollektivtrafiken efterföljande länk stödjas. För detta skulle någon form av hyr- eller lånecykelsystem 

skulle kunna införas.  

Åtgärder kopplade till att kombinera resa med tåg och cykel är bra, men det finns begränsningar om 

detta ska ske med cykel på tåget. Norrtåg arbetar för närvarande med att samtliga fordon ska kunna 

ta emot cyklar. Av säkerhetsskäl (t.ex. utrymningskrav) får operatören inte släppa ombord fler cyklar 

än vad som kan förvaras säkert, antalet cyklar är därför begränsat. Behovet av cykel på tåget för 

pendlare skulle även kunna innebära en motstridighet i behov mellan cyklar och passagerarplatser. 

Ett system med hyr- eller lånecyklar skulle kunna ersätta behovet av att ta med cykel på tåget och 

skulle även kunna samnyttjas av bussresenärer till de stora kollektivtrafiknoderna som trafikeras av 

både buss och tåg.  

För att öka andelen hållbara arbetsresor till universitetssjukhuset samt förbättra tillgängligheten för 

de som söker vård och besökare ser landstinget det som viktigt att trafikmiljön kring bussgatan vid 

Nus utformas så att den fungerar väl för alla. Möjligheten att i vissa fall separera olika trafikslag bör 

övervägas i detta område.  

Landstinget är genom universitetssjukhuset en stor arbetsgivare och en viktig målpunkt. Ett forum 

för dialog och information bör etableras för att förbättra samverkan mellan kommunen, landstinget 

och universitetet.  

Kommentarer: 

Kommunen har tidigare utrett möjligheterna till ett reklamfinansierat hyrcykelsystem men 

leverantörerna bedömde att Umeå var en för liten stad för att en etablering skulle vara aktuell.  

Kommunen genomför just nu ett pilotprojekt med uthyrning av ellådcyklar. I framtiden kan det bli 

aktuellt att vidareutveckla detta system med fler uthyrningsplatser och i samarbete med fler aktörer 

(t.ex. kollektivtrafiken) men nuvarande projekt behöver genomföras och utvärderas först.  
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Kommunen ser positivt på att Landstinget arbetar för att det ska bli möjligt att ta med cykeln på alla 

Norrtågs tåg.  

Det är en inriktning i programmet att cyklister i framtiden ska separeras från fotgängare i högre 

utsträckning än idag.  

Kommunen är positiva till samarbete med landstinget och universitetet/Akademiska hus. En ny 

rubrik, Samarbete med fastighetsägare, har lagts till i programmet.   

NTF Västerbotten 

NTF Västerbotten har tagit del av samrådshandlingen för cykeltrafikprogrammet och har inga 

synpunkter att lämna.  

Naturskyddsföreningen/Cykelstaden Umeå 

Cykelstaden Umeå anser att följande infrastruktursatsningar är av störst vikt och bör prioriteras: 

Fullbreda, separerade cykelvägar, åtgärda felande länkar i cykelvägnätet, stor kapacitetsökning i 

cykelvägnätet, kapacitetsökning över Umeälven i centrum samt tidigare och snabbare snöröjning 

samt utjämning av cykelvägarna, särskilt vid korsningar. 

Ser behov av en ny cykelbana med hög framkomlighet och kapacitet från Storgatan väster om 

centrum fram till Svingen via Västra och Östra Strandgatan.  

Cykelstaden Umeå är oroade och besvikna över den kraftigt reducerade budgeten för 

cykelinfrastrukturåtgärder som Tekniska nämnden beslutade om för 2018.  

Tycker att cykeltrafikprogrammet ska ha ett separat mål för andelen cykeltrafik istället för ett mål för 

gång, cykel och kollektivtrafik sammantaget.   

Ställ krav i detaljplaner på antal cykelparkeringar samt utformning av dessa samt krav om utrymme 

för bilpooler med motsvarande minskning i behov av parkeringsplatser för bilar.  

Komplettera med text, mål och åtgärder för att öka andelen godsresor med lådcyklar.  

Förslag att det ska vara gratis att ta med cykel på tåg.  

Tycker att formuleringen att det ska vara möjligt att cykla i bredd när trafiksituationen så tillåter ska 

bytas till att det i stort sett alltid ska vara möjligt att cykla i bredd. Vill att det ska vara utrymme för 

fyra cyklister i bredd jämfört med tre cyklister som i samrådshandlingen.  

Ifrågasätter att Kyrkbron inte finns med på karta över stråk där antal cyklister kommer att öka som 

mest i framtiden.  

Ta bort tunneln vid kyrkbron och vig ett körfält på kyrkbron åt cyklister.  

Gör även Grubbevägen till huvudnät+ för att avlasta Backenvägen.  
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Gör det möjligt att skapa cykelpassager med väjningsplikt även där gatan inte är huvudled, till 

exempel längs med Grubbevägen.  

Förslag på annan formulering om hur cyklister ska prioriteras vid gatuarbete. 

Vill ha annan formulering i åtgärd om enkelriktningar. till ”utöka möjligheten att cykla mot 

enkelriktat”. 

Föreslår nya cykelvägar genom Stadsliden.  

Ställ inte kollektivtrafik och cyklar mot varandra (angående formulering kring cykelöverfarter på 

stomlinjestråk).  

Storgatan väst på stan saknas som huvudvägnät. 

Lämnar synpunkter på tidigare genomförda kampanjer och befarar att mobility management 

används istället för att göra nödvändiga infrastruktursatsningar.  

Tycker att formulering om cykelparkering i parkeringshus ska ändras från att det kan ordnas till att 

det ska ordnas.  

Underlätta för cykling på Rådhusesplanaden genom en ordentlig dubbelfilig cykelväg eller två 

enkelriktade separerade cykelvägar. 

Ta ett antal parkeringsplatser i anspråk för cykelparkering fram till dess att väderskyddade och säkra 

cykelparkeringar byggts. 

Kommunen bör skapa incitament för näringslivet att installera cykeltvättar runt om i kommunen. 

Se till att cykelvägnätet på karttjänster såsom Google Maps är uppdaterade. Det kan kanske ersätta 

behovet av en egen app. Vill kunna se när cykelvägar har snöröjts.  

Ett virtuellt system för att kunna se ifall ett objekt har felanmälts samt hur många gånger efterfrågas. 

Fotstöd för cyklister ska även kunna finnas på östra sidan av V Esplanaden vid trafikljusen. 

Föreslår en ny punkt för uppföljning: Mäta andelen privata respektive kommersiella 

shopping/godsresor som sker inom tätorten, och var dessa sker. 

Föreslår att resvaneundersökning förs oftare än vart åttonde år.  

Kommentarer: 

Vi håller med om att det behövs fler öst-västliga cykelkopplingar igenom staden. Nygatan kommer 

fortsätta att utvecklas men det behövs även en bra cykelkoppling som till viss mån kan ersätta 

Kungsgatan. Hur en sådan sträckning kan se ut behöver utredas och läggs till som åtgärd i 

programmet.  

Budget beslutas inte inom ramen för cykeltrafikprogrammet.  
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Idag har kommunen ett mål och som säger att 65 % av alla resor ska göras med gång, cykel eller 

kollektivtrafik till år 2022, målet är beslutat av Kommunfullmäktige. Skulle vi sätta ett specifikt 

cykeltrafikmål sätter vi då även indirekt mål för gång- och kollektivtrafik. Vi är positiva till att 

formulera ett specifikt mål för cykeltrafik men detta bör inte tas inom ramen för 

Cykeltrafikprogrammet. Därav har målformuleringen utgått ifrån kommunfullmäktiges mål.     

Vilka krav som ställs i detaljplaner gällande parkering beslutas utifrån kommunens parkeringsnorm, 

denna ingår inte i cykeltrafikprogrammet.  

Varutransporter med cykel behandlas i Godstrafikprogrammet.   

Kommunen prioriterar att verka för möjligheten att kunna ta med cykel på tåget framför prisfrågan.  

Programmets intention är att öka separeringen mellan fotgängare och cyklister samt att det ska vara 

möjligt att cykla i bredd och göra omkörningar med god framkomlighet. Det finns dock stråk där det 

inte är möjligt att hitta en optimal lösning för cyklisterna, bland annat på grund av att 

fastighetsgränser begränsar gaturummets bredd samt att även kollektivtrafiken har behov att ta sig 

fram i vissa stråk. Det har lagts till en åtgärd i programmet om att arbeta fram principer för hur och 

när separering mellan fotgängare och cyklister ska användas, t.ex. bredder och flöden, samt hur 

detta kan appliceras på olika gaturum.  

Cykeltrafiken väntas öka i hela tätorten men väntas öka som mest i de stråk som leder till och från 

nya bostadsområden samt stora målpunkter. I dagsläget finns inga planer på nya stora områden som 

väntas ge en stor ökning på kyrkbron. Med de nya broar över älven som planeras via Ön förväntas 

även en del av de cyklister som i dagsläget använder kyrkbron att välja de nya broarna istället.  

Att ta bort tunneln under Storgatan är en idé som har diskuterats inom kommunen. I 

cykeltrafikprogrammet finns en åtgärd som säger att befintliga tunnlar ska inventeras och sedan 

upprätta en åtgärdsplan för dessa. Att viga ett körfält på Kyrkbron behöver utredas vidare och det 

kan göras i samband med att tunneln utreds.    

I en framtid kan Grubbevägen ingå ett huvudvägnät+ om flödet ökar till över 1000 cyklister per 

vardagsdygn.  

Hur väjningsplikt och cykelöverfart används regleras av Policy för cykelöverfarter och cykelpassager i 

Umeå antagen av Tekniska nämnden.  

Text om omledning vid gatuarbeten har inte ändrats då det på huvudvägnätet ställs krav på att 

omledningsvägens utformning och sträckning inte får orsaka för stora tidsförluster eller andra 

olägenheter för cyklister.   

Åtgärden göra en översyn av enkelriktade gator med avseende på cyklisternas framkomlighet har 

formulerats om för att bli tydligare.   
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Stadsliden är ett viktigt friluftsområde där rekreation prioriteras. Cykelvägar genom skogen skulle 

splittra upp den och upplevelsen av att vara i en stor skog skulle kunna gå förlorad. Därför prioriteras 

inte cykelvägar genom skogen.  

Cyklister och kollektivtrafik ställs inte mot varandra, tvärtom så står det i programmet att vi ska testa 

alternativa utformningar som gynnar både cyklisters och kollektivtrafikens framkomlighet.  

Cykelvägen längs Storgatan väst på stan har idag inte den standard som behövs för att driften ska 

kunna skötas på nivå med huvudvägnätet. Det är därför inte i dagsläget möjligt att lägga till denna 

som huvudvägnät. Däremot har en åtgärd lagts till i programmet om att utreda cykelvägar som bör 

ingå i huvudvägnätet men idag inte kan göra det.   

Cykeltrafikprogrammet tar endast upp inom vilka områden åtgärder för beteendepåverkan ska 

användas, hur kampanjer ska utformas är inte en fråga för programmet. Avsnittet om 

beteendepåverkan utgör en mindre del av programmet och det är inte meningen att detta avsnitt 

ska ta bort behovet av övriga delar av programmet.  

Vad som är den bästa lösningen för cykelparkering kan vara olika från plats till plats, därför används 

formuleringen att det ”kan skapas i parkeringshus” istället för ”ska skapas i parkeringshus”.  

Rådhusesplanadens utformning håller på att utredas. Förutom cyklisternas framkomlighet finns även 

andra anspråk på gaturummet.  

Det finns redan idag ett antal bilparkeringsplatser som har iordningsställts för cykelparkering istället, 

vissa året runt och andra under sommarhalvåret. Det står även i programmet att detta är en lösning.  

Det är möjligt för cyklister att hyra tvätthallar på bensinmackar för att tvätta sin cykel.  

Kommunen arbetar med att få ett digitaliserat bra cykelvägnät som externa aktörer skulle kunna 

använda om de vill. Genom att digitalisera cykelvägnätet skapas även möjligheter till att göra en app. 

När en app för cyklister tas fram kan kommunen utreda vad den ska innehålla, t.ex. information om 

snöröjning.   

Utformningen av felanmälanssystemet är inte en fråga i cykeltrafikprogrammet eftersom systemet 

används av flera verksamheter inom kommunen.  

Utifrån gågatans utformning, gestaltning, möjligheten för t.ex. räddningstjänsten att ta sig in m.m. 

samt att det finns markvärme är bedömningen att det är olämpligt att sätta ner fler stolpar i gågatan.  

I kommunens godstrafikprogram finns en åtgärd om att utreda möjligheterna att mäta gods på ett 

mer differentierat och effektivt sätt.  

Vi är positiva till att resvaneundersökningar skulle göras oftare men hur ofta dessa genomförs är inte 

en fråga som bestäms inom ramen av cykeltrafikprogrammet. 
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Balticgruppen 

Balticgruppen är positiv till programmets inriktning och tycker att inriktningen med ökad intern och 

extern samverkan om cykelfrågor är välkommen. Balticgruppen är också positiva till förslaget att 

möjliggöra friköp för cykelparkering.  

Balticgruppen hoppas att den utpekade huvudnät+ längs Kungsgatan öst på stan kan byggas så snart 

som möjligt eftersom det är viktigt för att knyta ihop universitetsområdet med centrum samt med 

konstnärligt campus. 

Balticgruppen ser en stor potential för en service- och mobilitetshub med parkeringar och 

cykelfaciliteter vid Umeå Ö och ser gärna en samverkan med kommunen för denna satsning.  

Önskar att kartan med framtida cykelkopplingar kompletteras med ett stråk som ansluter till 

området vid Umeå Ö resecentrum. 

Kommentarer: 

Prioriteringar mellan de olika åtgärderna görs i det årliga budgetarbetet.  

En service- och mobilitetshub vid Umeå Ö är intressant att utreda men det är inte en fråga för 

cykeltrafikprogrammet.  

Kartan med nya cykelkopplingar har kompletterats med ett stråk till Umeå Ö. 

Synpunkter från privatpersoner 

Ersboda-Mariehemsstråket saknas på kartbilden över stråk där antalet cyklister väntas öka mest  

Kommentar: Stråket har lagts till på kartbilden.  

Önskemål om att trafikflöden redovisas på kartan över stråk där antalet cyklister väntas öka mest 

Kommentar: Kartan har för liten storlek för att det ska vara möjligt att redovisa trafikflöden utan att 

det blir för plottrigt, vi ser inte heller något behov av att ha med dagens flöden på kartbilden. Karta 

med cykeltrafikflöden finns på kommunens hemsida.  

Synpunkter på översiktsplanens riktlinje om oskyddade trafikanters säkerhet längs 

kollektivtrafikens stomlinjenät  

Kommentar: Denna riktlinje är beslutad i kommunens översiktsplan, den finns med i 

cykeltrafikprogrammet för att visa vilka riktlinjer i översiktsplanen som cykeltrafikprogrammet ska 

utgå ifrån. Cykeltrafikprogrammet kan ej ändra på dessa riktlinjer.  

Synpunkt på formuleringen att rekreationscykling ej sker på kommunens vägnät. Trafikverket har 

också sagt att de ej ansvarar för detta eller träningscykling, vem ansvarar då? 



21 

Kommentar: Vi är positiva till rekreationscykling och det finns en åtgärd i programmet att ”kartlägga 

befintliga och möjliga framtida rekreationscykelvägar samt upprätta en åtgärdsplan”. I samband med 

detta kommer en dialog med olika väghållare att ske.  

Önskemål om att ortnamn redovisas på kartan med behov längs statliga vägnätet  

Kommentar: Kartbilden med behov längs det statliga vägnätet har tagits bort och istället ersatts med 

en ny åtgärd; ”kartlägga var kommunen ser behov av gång- och cykelvägar längs det statliga 

vägnätet”. Detta för att göra en mer fullständig genomgång av var länkar saknas.   

Önskemål om cykelvägar längs det statliga vägnätet (Umeå-Obbola, Umeå-Holmsund, Umeå-

Täfteå, E12 sträckan Västerslättsrondellen-Ersbodarondellen, genom Anumark, genom Täfteå, 

Kullavägen, Degernäs-Stöcksjö samt Flurkmark-Ersmark), samt synpunkter på vilka av dessa som 

bör prioriteras  

Kommentar: Önskemålen rör det statliga vägnätet och kan därför inte byggas av kommunen. I 

samrådshandlingen fanns en kartbild med behov längs det statliga vägnätet. Denna har tagits bort 

och istället ersatts med en ny åtgärd; ”kartlägga var kommunen ser behov av gång- och cykelvägar 

längs det statliga vägnätet”. Detta för att kunna göra en mer fullständig genomgång av var behoven 

finns. Det finns också sedan tidigare en åtgärd om att arbeta för att Region Västerbotten och 

Trafikverket ska finansiera och bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet.  

Önskemål om nya cykelvägar längs det kommunala vägnätet 

Kommentar: I programmet finns en kartbild med behov av framtida cykelkopplingar.  

Kartbilden har kompletterats med följande sträcka:  

• Bofinksvägens västra sida mellan dammen och Strombergs väg.  

Önskemål som ej har tagits med: 

• Längs Björnvägen, sträckan Mariehemsvägen – Illervägen: Behovet bedöms inte vara så stort 

i dagsläget att den kan prioriteras utifrån begränsade resurser.  

• Från åskrönet vid vattentornet ner till Älgvägen: Skulle ge snällare lutning än dagens cykelväg 

men förbättringen bedöms inte vara så stor att den kan prioriteras utifrån begränsade 

resurser.  

• Saknad länk Sandbackavägen – Östra Kyrkogatan: Framkomligheten för cyklister kan 

förbättras med mindre åtgärder istället. 

• Grubbevägen mellan Tallparksvägen och Sandhallavägen: Mindre åtgärd som ej pekas ut på 

kartbilden 

• Morkullevägens norra sida till vårdcentralen samt anslutning till vårdcentralens ingång: På 

grund av lutningarna i kombination med att kommunen inte är fastighetsägare är det svårt 

att få till en bra anslutning på platsen.  
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• Mer kontinuerlig cykelbana längs Ö Kyrkogatan: Cykelbanan byter idag sida på en plats (vid 

Hagaparken), i övrigt är den kontinuerlig.  

• Längs Östermalmsgatan: Cykelväg finns idag men saknas mellan Häradshövdingegatan och 

Östra Norrlandsgatan. På denna sträcka är bilflödet mycket lågt och cyklisterna kan därför 

färdas i blandtrafik.  

• Önskemål om att t.ex. förlägga befintlig cykelväg på andra sidan bilvägen istället, små glapp i 

nätet mm: Räknas ej som nya cykelkoppling utan ingår i åtgärden ”Inventera 

utformningsstandarden (…) samt upprätta en åtgärdsplan”.  

Önskemål om bättre möjligheter att cykla i handels- och industriområden 

Kommentar: På kartan med framtida kopplingar finns några kopplingar som berör handels- och 

industriområden. Det finns även vissa befintliga länkar, t.ex. Formvägen, som behöver förbättras 

innan de kan ingå i huvudvägnätet men som sedan kan läggas till där. En åtgärd om detta har lagts 

till i programmet.  

Onödigt med ny cykelkoppling längs väg 503. Om förslaget innebär att nuvarande cykelväg flyttas 

närmare väg 503 blir cykelvägen mer utsatt för avgaser.  

Kommentar: Utifrån de planer som kommunen har på ombyggnad av väg 503 samt ny bebyggelse 

längs vägen den dag kommunen tar över väghållarskapet kommer ett behov av en ny sträckning att 

uppstå.   

Önskar gemensam karta för behovet av nya statliga och kommunala länkar  

Kommentar: Det har varit viktigt att skilja på vad som kommunen kan bygga och vad som kommunen 

endast kan arbeta för att påverka i programmet.  

Gc-väg över torget bör markeras som gångområde på kartbilderna  

Kommentar: Att gågatan markerats som huvudnät+ var ett tryckfel som ändras till den slutliga 

versionen.  

Cykelvägar bör vara tillräckligt breda för att cyklister med olika hastighet samt lådcyklar ska 

rymmas  

Kommentar: Synpunkten är i linje med programmet. 

Saknar att det inte ska vara för snäva kurvor i tabellen med utformningskriterier  

Kommentar: I tabellen redovisas inte alla kriterier men kommunen har tagit fram en Teknisk 

handbok som ger anvisningar i hur kommunen ska bygga och i den finns kriterier att bredda 

cykelbanan vid tex korsningar.  

Synpunkter på belysning i tunnlar, att den inte får blända.  

Kommentar: Det finns en åtgärd i programmet att inventera tunnlar inklusive deras omgivning 

gällande belysning och trygghet samt upprätta en åtgärdsplan.   
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Kontroll av belysning bör ske innan 15/8 och 15/12 istället för vår och höst eftersom det inte ger 

något att kontrollera belysningen inför sommaren då den inte behövs.  

Kommentar: Har ändrats till ”Årligen på hösten” pga att det är ett omfattande arbete att gå igenom 

hela cykelvägnätet.  

Cykelleder bör läggas på avstånd från stora motortrafikleder för att cyklisterna inte ska utsättas 

för avgaser  

Kommentar: Sträckning och utformning av cykelvägar utgår från många faktorer, t.ex. 

markägarförhållanden och trygghetsaspekten kan göra att cykelvägar läggs relativt nära bilvägar. 

Gående och cyklister bör inte separeras från varandra när ytan är för smal för att få tillräckligt med 

utrymme för respektive trafikantgrupp, det är bara förvirrande. I dessa fall är det bättre med 

gemensam bana.  

Kommentar: I programmet framgår att bredd är en viktig faktor samt att separering ska genomföras 

med en utformning som gör det tydligt för trafikanterna vilken bana som hör till vilket trafikslag.  

Önskar utformning utan kantstenar vid övergångsställen och passager  

Kommentar: Synsvaga som använder käpp orienterar sig med hjälp av kantstenarna.  

Önskemål om röd asfalt eller liknande för att tydliggöra vad som är cykelbana/önskemål om röd 

asfalt i korsningar och vid utfarter för att tydliggöra att bilarna har väjningsplikt.  

Kommentar: Röd asfalt innebär en högre kostnad, särskilt vid underhållsinsatser då endast en mindre 

mängd specialasfalt måste blandas för en liten yta. Röd asfalt prioriteras därför inte.  

Önskemål om att trafiksignaler antingen ska ha sensorer som känner av när cyklister närmar sig 

eller att det ska vara grönt för cyklister då det i lågtrafiktid är rött för motortrafiken från alla håll.  

Kommentar: Det har lagts till en åtgärd i programmet om att testa metoder för 

detektering/framkomlighet för cyklister i trafiksignaler.  

Prioritera snöröjning, sandning och sopning för ökad trafiksäkerhet  

Kommentar: I programmet beskrivs hur vinterväghållningen ska utvecklas och prioriteras i Umeå.  

Gator som ingår i cykelstråk borde ha samma vinterväghållning som cykelvägarna för att hela 

stråket ska få lika bra kvalitet på vintern 

Kommentar: Gator som ingår i cykelstråk snöröjs före övriga gator. Dock görs snöröjningen inte med 

samma fordon som plogar cykelvägen varför de inte blir klara exakt samtidigt som cykelvägen. 

Cykling bör uppmuntras bland unga i tidig ålder för ökad folkhälsa och frihetskänsla  

Kommentar: Synpunkten är i linje med programmet. 
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Bättre belysning på samtliga gång- och cykelvägar för att öka tryggheten.  

Kommentar: Trygghet behandlas under insatsområdet En cykelstad för alla. Där finns flera åtgärder 

gällande belysning och trygghet.  

Kommunen bör genomföra jippon, aktiviteter och tävlingar för att få fler att cykla  

Kommentar: I programmet finns beskrivet inom vilka områden kommunen ska arbeta med 

beteendepåverkande åtgärder, varav ett är att få fler att cykla.  

Ställ större krav på cyklisternas beteende/behovet av beteendeförändringar bland cyklister kan 

betonas mer i programmet än det gör nu/kommunicera trafikregler  

Kommentar: Det är en åtgärd i programmet att ”Arbeta med beteendeförändringar för att uppnå 

ökad trafiksäkerhet och ökat samspel i trafiken”.  

Det är problem med så höga ljud från motorfordonstrafiken att det är otrevlig att färdas längs 

vissa cykelvägar, önskemål om ljudbarriärer. 

Kommentar: Det finns platser med höga ljudnivåer men samtidigt kan det bli trygghetsproblem om 

cyklister känner sig ”instängda” bakom en barriär.  

Önskemål om fler cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast ramen  

Kommentar: Det är en åtgärd i programmet att ”Arbeta fram principer för utformning av offentliga 

cykelparkeringar”. I detta ingår t.ex. att fastställa när/var det ska finnas möjlighet att låsa fast ramen.  

Bättre cykelparkeringar på kommunens fastigheter  

Kommentar: Det finns en åtgärd om att inventera parkeringsmöjligheterna vid kommunala förskolor 

och skolor. I nästa steg kan detta utökas till fler kommunala fastigheter.  

Vid hållplats Regementet finns hållplats bara i ena riktningen, hållplatsen är därför inte aktuell för 

cykelparkering  

Kommentar: I samrådshandlingen anges att hållplatser utanför trekilometersradien från centrum 

prioriteras för cykelparkering. Hållplats Regementet ligger inom denna radie och finns därför inte 

med bland de hållplatser som prioriteras för cykelparkering i programmet.  

Räknar man med cykelparkeringar längs andra busslinjer än linje 1, 8 och 9? 

Stomlinjestråken prioriteras för åtgärder men vid stora behov kan det byggas vid hållplatser även i 
andra stråk.  
 
Önskemål om utökad vägvisning för cyklister  
Kommentar: Det är en åtgärd i programmet att förbättra vägvisningen för cyklister.  
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Önskemål om cykeltunnel i korsningen Skolgatan/Östra Kyrkogatan pga dålig framkomlighet för 

bilar i korsningen 

Svar: Kommunens översiktsplan anger att de hållbara färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik ska 

prioriteras. De stora stråken i östvästlig riktning i de centrala stadsdelarna är idag Nygatan och 

Kungsgatan. Även fler östvästliga stråk kan behöva utvecklas i framtiden men vi bedömer inte att 

Skolgatan har potential att bli ett stort stråk för cyklister. En cykeltunnel i denna korsning kan därför 

inte prioriteras.  

Mobility management är ej förklarat  

Mobility management finns med i begreppsförklaringen på sida 6.  

Kommunen bör uppmana fastighetsägare att klippa häckar och annan växtlighet som hänger ut 

över cykelbanor. 

Kommentar: Fastighetsägarnas ansvar finns beskrivet i skriften ”Ditt ansvar som fastighetsägare”. 

Kommunen har rutiner för att kontakta fastighetsägare angående att de t.ex. behöver klippa häckar.  

Frågor utanför cykeltrafikprogrammets avgränsning  

• Sluta sopsalta/begränsa sopsaltningen – Det pågår ett treårigt försök med sopsaltning, 

metoden kommer sedan att utvärderas för beslut om fortsättning eller ej. I 

cykeltrafikprogrammet fastställs drifts- och underhållskriterier men vilka metoder som ska 

användas för att uppnå dessa behandlas i Tekniska nämndens drift- och underhållsplan (t.ex. 

vilka typer av maskiner som ska användas).  

• Önskemål om fler sittplatser längs populära stråk – Frågan behandlas i kommande 

fotgängarprogram. 

• Synpunkter som rör detaljplaner t. ex. förskola Mården -  hanteras inom respektive detaljplan.  

• Förslag för att minska bilåkandet saknas, t.ex. smalare vägar, hastighetsgränser, ta bort 

parkeringar osv – Frågan behandlas i t ex Översiktsplanen, Åtgärdsprogrammet för luft och 

parkeringsprogrammet.  

• Ställ höga krav på fastighetsägare att ordna ordentliga cykelparkeringar – Det är via bygglov 

som kommunen kan ställa krav på fastighetsägare, dvs vid nybyggnation. Vilka krav som ställs 

beslutas utifrån kommunens parkeringsnorm.  

• Synpunkter på specifika platser, t.ex. utformning av specifika korsningar, hastighetsgräns på 

specifika gator, fel som behöver åtgärdas, önskemål om parkering på specifika platser med 

mera - Cykeltrafikprogrammet behandlar inte utformningen på specifika platser utan tar fram 

riktlinjer på en mer övergripande nivå. Gator & parker tar med sig de synpunkter som 

inkommit i sitt fortsatta arbete. 

• Synpunkter på klottersanering – Hur kommunen arbetar med klotter behandlas i Ett rent och 
tryggt Umeå - åtgärdsprogram för Umeå kommuns utomhusmiljöer  



26 

• Synpunkter på dagvattenhanteringen – Dagvattenfrågor hanteras i detaljplaner, Teknisk 

handbok samt i kommunens kommande arbete med en dagvattenstrategi.  

• Många trottoarer snöröjs inte – De flesta trottoarer används vintertid som snöupplag och 

snöröjs därför inte. Vilka trottoarer som snöröjs regleras i drift- och underhållsplanen med 

utgångspunkt i t.ex. trafiksäkerhet.   

• Även olyckor som inte föranleder besök på akuten men däremot på vårdcentralen borde ingå i 

olycksstatistiken - Strada är en nationell olycksdatabas som Transportstyrelsen ansvarar för.  

Synpunkter på underhåll på statligt vägnät  

Trafikverket äger samt sköter drift och underhåll av dessa cykelvägar.  

Synpunkter på fastigheter som ej är kommunens, t.ex. synpunkter på parkeringsplatser, skyltning  

Kommentar:  Kommunen rår inte över dessa frågor utan det är frågor för respektive fastighetsägare.
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 75 

Diarienr: KS-2017/00934 

Godkännande: Cykeltrafikprogram för Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Cykeltrafikprogram för Umeå 

Ärendebeskrivning 

Gator och parker har arbetat fram ett nytt cykeltrafikprogram för Umeå 

som ersätter tidigare cykeltrafikprogram från 2009.  

 

Cykeltrafikprogrammets mål är att 65 % av umeåbornas resor ska göras 

med hållbara färdmedel samt att trafiksäkerheten för cyklister ska 

förbättras. För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet 

samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde. De fyra 

insatsområdena är: 

 Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan 
kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa 
aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå 
målen. 

 God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur 
cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge 
plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt 
för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel. 

 En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, 
vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. 
Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med 
beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på 
ett säkert sätt. 

 God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver 
cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt 
utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och 
cykeltvätt). 

 

Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott yttrade sig under 

samrådsskedet med synpunkter om en ökad tydlighet i prioritering mellan 

åtgärderna samt ett förslag att Tekniska nämnden bör överväga ett 

samlat trafikprogram som beaktar alla färdmedel. Detta för att främja en 

helhetssyn för hållbara transporter. Näringslivs- och planeringsutskottet 

tillstyrker Cykeltrafikprogram för Umeå men synpunkterna kvarstår som 

medskick till kommande arbete.  

Beslutsunderlag 

Cykeltrafikprogram för Umeå 

Samrådsredogörelse cykeltrafikprogram för Umeå 

Protokollsutdrag TN 180322 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Isak Brändström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden, Umeå kommun 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-07 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS-2017/00586 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tallkronan 1, 

Holmsund 4:33 samt del av Holmsund 2:1 inom 

Holmsund i Umeå kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta detaljplanen för fastigheten Tallkronan 1, Holmsund 4:33 samt del 
av Holmsund 2:1 samt att utöka verksamhetsområdet för VA till att 
omfatta den nytillkomna bebyggelsen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ett 
nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende 
i de centrala delarna av samhället.  
 
Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i december 
2017 och handlagts med ett så kallat utökat planförfarande. Länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga 
instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.  
Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-07 – 2017-06-
29 samt granskning under tiden 2017-12-20 – 2018- 02-14.  
Ett samrådsmöte, dit allmänheten bjöds in, hölls därutöver 2017-06-28 i 
Storsjöanläggningen/Q-ben aula i Holmsund. 
 
Antagande av planen överlämnas till kommunfullmäktige med 
huvudanledning att verksamhetsområdet för VA utökas till att omfatta den 
nytillkommande bebyggelsen.    

Beslutsunderlag 
Plankarta med planbestämmelser daterad december2017, reviderad april 
2018  
Planbeskrivning daterad december 2017, reviderad april 2018  
Granskningsutlåtande daterat april 2018  
Samrådsredogörelse daterad januari 2018  
Byggnadsnämndens protokoll 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2017/00586 
 
 

Beredningsansvariga 
Malin Lagervall 
Tomas Strömberg 
Daniel Lindström 

Beslutet ska skickas till 
Sökande  
De med kvarstående synpunkter 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Detaljplan, Umeå kommun 
   
 
 
Johan Gammelgård  
Tillväxtdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 97 

Diarienr: KS-2017/00586 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tallkronan 

1, Holmsund 4:33 samt del av Holmsund 2:1 och 

3:1 inom Holmsund i Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för fastigheten Tallkronan 1, Holmsund 4:33 samt 

del av Holmsund 2:1 samt att utöka verksamhetsområdet för VA till att 

omfatta den nytillkomna bebyggelsen. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ett 

nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt 

boende i de centrala delarna av samhället.  

 

Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i 

december 2017 och handlagts med ett så kallat utökat planförfarande. 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala 

och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på 

förslaget.  

Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-07 – 2017-06-

29 samt granskning under tiden 2017-12-20 – 2018- 02-14.  

Ett samrådsmöte, dit allmänheten bjöds in, hölls därutöver 2017-06-28 i 

Storsjöanläggningen/Q-ben aula i Holmsund. 

 

Antagande av planen överlämnas till kommunfullmäktige med 

huvudanledning att verksamhetsområdet för VA utökas till att omfatta 

den nytillkommande bebyggelsen.    

Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser daterad december2017, reviderad april 

2018  

Planbeskrivning daterad december 2017, reviderad april 2018  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Granskningsutlåtande daterat april 2018  

Samrådsredogörelse daterad januari 2018  

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Tomas Strömberg 

Daniel Lindström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och planeringsutskottets 

förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande  

De med kvarstående synpunkter 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Detaljplan, Umeå kommun 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN

PLATS MED KOMMUNALT

HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

tillfartsväg Marken får användas för tillfartsväg till vattentornet,  4 kap

5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per

fastighetsarea är 20 %,  4 kap 11 § 1

e

2

Största exploatering  per fastighet är 3000 kvadratmeter

bruttoarea,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,

4 kap 11 § 1

00-00

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap 11 § 1

Placering

p

1

Friliggande villa ska placeras minst 3 meter från

fastighetsgräns,  4 kap 16 § 1

Utformning

f

1

Takkupor om max 1/3 av takets längd får uppföras

utöver högsta byggnadshöjd,  4 kap 16 § 1

f

2

Längsta obrutna fasad får vara högst 30 meter,  4 kap 16 §

1

0.0

Högsta totalhöjd för komplementbyggnader är 5.5

meter. Suterrängvåning kan därutöver tillåtas om

befintlig marklutning tillåter,  4 kap 16 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Parkering ska anordnas inom den egna

tomten/fastigheten,  4 kap 13 § 1

n

2

Marken ska i fastighetsgräns mot naturmark i väster

förses med staket, häck eller likvärdig avgräsning.

4 kap 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från årsskiftet närmast efter lagakraftdatum,  4 kap 21 §

Skala: 1:1000 (A1)

100 meter9080706040 503020100

Plankartan ritad av Johanna Söderholm, Tyréns AB

DNR: BN-2013/01843

ANTAGANDEHANDLING BESLUT

Till planen hör: Antagen BN

- plankarta Laga kraft

- planbeskrivning Vidimeras

- Samrådsredogörelse

- Granskningsutlåtande

Översiktskarta Holmsund, röd ring markerar planområdet

Detaljplan för fastigheten

TALLKRONAN 1, HOLMSUND 4:33 SAMT

DEL AV HOLMSUND 2:1

i Holmsund i Umeå kommun, Västerbottens län

Umeå kommun, detaljplanering december 2017, reviderad april 2018

Clara Ganslandt Johanna Söderholm

Planchef Planarkitekt, Tyréns AB
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Umeå kommun 
Postadress:  901 84 Umeå 
Besöksadress:  Skolgatan 31A 
Telefon:   090‐16 10 00 (växel) 
Webbplats:  www.umea.se/kommun 

Detaljplanering 
Telefon:   090‐16 13 61 
Mejladress:  detaljplanering@umea.se 
Webbplats:  www.umea.se/detaljplanering 

 

Planbeskrivning 

Antagande 

 

Diarienummer: BN‐2013/1843 

Datum: 2018‐03‐28  

Handläggare: Johanna Söderholm, 
Tyréns AB 

 

Detaljplan för fastigheten Tallkronan 1, Holmsund 4:33 samt 
del av Holmsund 2:1 i Holmsund i Umeå kommun,      
Västerbottens län 

HANDLINGAR 

 Plankarta  

 Planbeskrivning 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ett nytt bostadsområde i 
Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. 

BAKGRUND 

Det är viktigt för kommunens fortsatta tillväxt att det finns attraktiva möjligheter till boende i 
kommundelarna så att även de kan växa och följa Umeå kommuns mål om befolkningsökning. 

Idag finns endast ett fåtal villatomter kvar i de områden som tidigare tagits fram för fortsatt 
bebyggelse i Holmsund. Bebyggelse som man tänker sig inom planområdet kan variera utifrån 
lämplighet och terräng men huvudspåret ska vara fristående småhus. 

PLANDATA 

Planområdet är beläget i Holmsund, cirka 15 km öster om Umeå centrum. Planen avgränsas av 
fastigheterna Tallkronan 1, Holmsund 4:33 (liten fastighet längs med vägen) samt del av 
Holmsund 2:1. Området har en area på cirka 6 ha. 

Fastigheten Holmsund 4:33 är i privat ägo. Övriga fastigheter ägs av Umeå kommun. 
Fastighetsförteckning visar sakägare.  
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Umeå kommun 
Postadress: 901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A 
Telefon:  090-16 10 00 (växel) 
Webbplats: www.umea.se/kommun 

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

 

 

Fastighetskarta med planområdets ungefärliga läge (markeras med rött). Källa: metria.se 2017‐01‐16 

PLANPROCESSEN 

Detaljplanen tas fram med utökat planförfarande eftersom naturområdet (del av fastigheten 
Holmsund 2:1) bedöms vara av intresse för allmänheten lokalt och används av många, till 
exempel för promenader.  

Planprocessen regleras i plan‐ och bygglagens 5:e kapitel (2010:900). Förfarandets olika steg 
redovisas nedan: 

Kungörelse. Inför samrådet ska kommunen kungöra förslaget till detaljplan i 
orts‐tidning och på kommunens anslagstavla. 

Samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter 
som berör planförslaget i ett tidigt skede. Dialog förs med länsstyrelsen, berörda 
myndigheter och kommuner, kända sakägare och boende, föreningar, allmänhet 
med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Samrådsredogörelse. Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter 
tillsammans med kommunens förslag till revideringar i en samrådsredogörelse. 
Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Samrådsredogörelsen 
ingår inte formellt i processen, men bedöms öka tydligheten inför granskningen. 

Underrättelse och granskning. Innan planen antas ska kommunen låta 
planförslaget granskas under 2 veckor. Inför granskningen ska kommunen 
underrätta de som berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga 

Tallkronan 1 
Holmsund 2:1 

Holmsund 4:33 
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som har yttrat sig under samrådet. Den som vill lämna synpunkter ska göra 
detta skriftligen. Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre 
ändringar av planen. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen ska en 
ny granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande. Efter granskningstiden sammanställs inkomna 
synpunkter tillsammans med kommunens förslag till revideringar i ett 
granskningsutlåtande. Även synpunkterna från samrådet ska inkluderas i 
granskningsutlåtandet om dessa inte sammanställts tidigare. Handlingarna 
revideras då det bedöms vara relevant. 

Antagande. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

Laga kraft. Om inget överklagande inkommit 3 veckor efter antagandet vinner 
detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter medges. 

 

Planprocessen (aktuellt steg i processen redovisas med rött) 

BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av 
planer och program ska en myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller 
ett program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Bedömningen ska 
göras enligt de kriterier som anges i förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar 
(ändrad genom SFS 2005:356) och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande.  

Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas 
uppstå så ska den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av 
planen, programmet eller ändringen, ges tillfälle att yttra sig.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en MKB för 
detaljplanen där konsekvenserna ska identifieras, beskrivas och bedömas. Krav på innehållet 
återfinns i 6 kap. 12‐13§ miljöbalken. Hänvisning till detta finns även i plan‐ och bygglagen 
(2010:900) 4 kap. (34§). Regeringen får därutöver meddela föreskrifter om vilka slags planer 
och program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

En behovsbedömning enligt plan‐ och bygglagen och MKB‐förordningen har gjorts av Umeå 
kommun, Detaljplanering. Planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan ifall själva 
Kassjöberget med tallskogen ianspråktas. MKB bör i sådant fall upprättas.  

Eftersom kvartersmarken inte bedöms beröra den värdefulla tallskogen har ingen MKB tagits 
fram. De aspekter som kan leda till inverkan behandlas istället i planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen har tagit del av rubricerad behovsbedömning. Länsstyrelsen delar inte 
kommunens bedömning att planen kan anses medföra betydande miljöpåverkan. Detta med 
anledning av att länsstyrelsen inte kan se att det finns någon nyckelbiotop där kommunen har 
redovisat att det finns en. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunala beslut 

Umeå kommun, genom Mark & exploatering, önskar planlägga aktuellt område för bostäder. 

Byggnadsnämnden tog 2017‐05‐24 beslut att detaljplan ska upprättas för området enligt 
tidigare beskrivet syfte. 

Gällande översiktsplaner 

Umeå kommuns översiktsplan (ÖPL 98) antogs 1998 och är delvis inaktuell. Den gäller dock 
fortfarande i de delar som inte behandlas i de nya fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för 
Umeås framtida tillväxtområde och centrala stan. Kommunen har också tagit fram så kallade 
tematiska fördjupningar (TÖP) för vindkraft och strandskydd, vilka har arbetats fram 
gemensamt för Umeåregionens kommuner. Ny ÖP kommer så småningom tas fram utifrån 
framtagande FÖP/TÖP. 

Kommunen tog 2011 fram en FÖP med syfte att utreda utvecklingsstrategier för 200 000 
invånare (Översiktsplan Umeå kommun, Fördjupning för Umeå – Umeås framtida 
tillväxtområde). Här föreslås bland annat utveckling kring ett antal kollektivtrafikförsörjda 
stråk. 

I FÖP för Umeås framtida tillväxtområde redovisas Holmsund och aktuellt planområde som 
detaljplanelagd tätortsbebyggelse. I FÖP går att läsa att det i centrala Holmsund bor drygt 
6000 personer och att samhället föreslås växa med 2000 personer. Vidare förespråkas att 
bostadsbyggandet (främst småhusbebyggelse) i Holmsund ska främjas då orten ligger på 
rimligt pendelavstånd från centralorten och har förutsättningar för en bra kollektivtrafik samt 
goda sociala miljöer och bra kapacitet när det gäller skola och barn‐omsorg. 

Aktuell detaljplan bedöms vara förenlig med kommunens översiktliga planer. 
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Gällande detaljplaner 

Området berörs av 3 detaljplaner vilka reglerar markanvändningen för kommunens förråd till 
småindustri och därutöver park. Delar av gällande planer ersätts med föreliggande detaljplan. 
 

 
Gällande detaljplaner (plangränser redovisas i mörkrött och aktuellt planområde ungefärligt 
med röd streckad linje). 

 

 Dp för del av östra Lövöbacken (oktober 1980) reglerar för aktuellt område 
småindustri. 

 Dp Kometen m.fl (januari 1980) reglerar för aktuellt område park. 

 Dp Storsjöområde (1969) reglerar för aktuellt område park samt en mindre del av 
område för allmänt ändamål (vattentorn). 
 

   

TV: Dp för del av östra Lövöbacken (1980). TH: utklipp för del som ersätts av ny detaljplan 
(markeras ungefärligt med rött).  

Dp Storsjöområde 

(1969) 

Dp Lövöbacken,  

del av östra (1980) 

Dp Kometen mf.l 

(1980) 

§
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TV: Dp Kometen m.fl (januari 1980). TH: utklipp för del som ersätts av ny detaljplan (markeras 
ungefärligt med rött).  

   

 

TV: Dp Storsjöområde (1969). TH: utklipp för del som ersätts av ny detaljplan (markeras 
ungefärligt med rött).   

Planprogram 

Detaljplanen har inte föregåtts av ett planprogram. 

Riksintressen 

Planområdet berörs inte av några riksintressen eller Natura 2000 områden. 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av några strandskyddade områden. 

Kulturskydd 

Planområdets berörs inte av några kända fornlämningar eller kulturskyddade områden eller 
objekt.  

Ingen fornminnesinventering har genomförts. Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (SFS 
1988:950). Om fornlämningar påträffas under byggskedet ska arbetet avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas. 
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Naturskydd 

Området vid Kassjöberget har i delar höga naturvärden. I den nordvästra delen växer upp till 
300 år gamla tallar med brandljud och skogen är här klassad som nyckelbiotop (högsta 
naturvärde). Övriga området är klassat med höga naturvärden. Här är marken något blötare 
och bevuxen med granskog. För mer information om detta, se under rubrik Mark och 
vegetation. Planområdet berörs i övrigt inte av några (kända) värdefulla, eller enligt lag, 
skyddade naturområden eller objekt. 

Någon information om fynd av artskyddade eller rödlistade arter har inte påträffats (under 
åren 2000‐2016). 

Mellankommunala intressen 

Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av aktuellt detaljplaneförslag. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet ligger på Kassjöberget, vilket utgör en höjdpunkt i Holmsund. Marken stiger från 
Holmsundsvägen i väster upp mot Kassjöberget och vattentornet, cirka +10 (i höjdsystem 
RH2000) vid vägen och cirka +26 vid högsta punkterna. Detta innebär en medellutning om 
cirka 11% i den västra delen av planområdet. Från vattentornet och mot befintligt 
bostadsområde i öster är medellutningen cirka 8%. 

Fastigheten Tallkronan 1 innehåller idag kommunens förråd med diverse äldre/enklare 
förrådsbyggnader. Marken är här relativt plan, hårdgjord och fastigheten omgärdas av staket.  

Strax nordväst om kommunens förråd ligger ett vattentorn som är under avveckling. En 
enklare väg leder upp till vattentornet från Parkvägen i öster. Marken kring vattentornet är 
delvis plan och hårdgjord. Området för vattentornet har utgått ur detaljplanen efter samrådet. 
För mer information om vattentornet, se under rubrik Bebyggelseområden. 

Den västra delen av planområdet (Kassjöberget) består av hällmarkstallskog med glest, 
lågväxande tallar. Marken utgörs av berg i dagen/klippblock och jordmånen är tunn, torr och 
näringsfattig och därmed relativt artfattig. Kommunen gjorde 2015‐2016 en naturinventering 
av bostadsnära skogar (parkskogar) där Kassjöberget ingick. Området klassades då som 
nyckelbiotop med högsta naturvärde eftersom det delvis är bevuxet med upp till 300 år gamla 
tallar.  

Skogen söder om kommunens förråd ligger lägre och är blötare än uppe på berget. Här är 
skogen något frodigare och tätare med inslag av lövträd och gran. Området har höga 
naturvärden, men något lägre än uppe på berget varför det lämpar sig bättre för bostäder än 
den västra delen av området. 
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Ortofoto med planområdets ungefärliga läge (markeras med rött) och yta som föreslås att 
exploateras (markeras med blått). Källa: metria.se 2017‐01‐16 

 

Skogsområdena kring Kassjöberget ingår i ett sammanhängande stråk (gröna pilar på kartan 
nedan) i Holmsund med några mindre lekparker (orangea på karta nedan), Storsjöparkens lek 
och anlagda park samt skogsområden med promenadstigar, bland annat ett större 
skogsområde öster om Bräntevägen (rödmarkerat på kartan nedan). Det sammanhållna 
grönstråket ligger centralt i bebyggelsen och är därmed bostadsnära och lättillgängligt. Denna 
typ varierande grönstråk är en bra stomme att fylla på med bebyggelse runtom.  

Kassjöberget 

Kommunens 
förråd 

Vattentorn 

Orkester‐
gatan 

Parkvägen 
Järnväg  

Holmsunds‐
vägen 
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Karta på sammanhängande grönstruktur i aktuell del av Holmsund. Källa: Umeå kommun 

 

Lekplatspolicy 

Umeå kommun har en beslutad lekplatspolicy som säger att alla barn ska ha möjligheter till lek 
inom 250 meter. Alla ska också ha tillgång till park inom 250 meter och det ska dessutom 
finnas en variation i park‐ och naturmark. Den fördjupade översiktsplanen för de centrala 
stadsdelarna i Umeå anger riktlinjer för friyta på kvartersmark inom bostadsbebyggelse. 
Förutsättningarna för planområdet är därmed att: 

 Friytan ska ha ett skyddat läge för buller och avgaser. 

 Friytan ska innehålla buskar och träd samt ge en god rumsverkan och möjlighet att 
följa årstidsväxlingarna. 

 Barns behov av friyta ska särskilt beaktas. 

 Friytans storlek ska vara minst en tredjedel av bostädernas totala yta (m2 BTA).  

Planförslag 

Detaljplanen medger att området bebyggs med bostäder [B] för del där kommunens förråd 
ligger idag, del av granskogen nedan denna fastighet samt mindre del av tallskogen i norr 
(sydost om vattentornet). Ett större område med högsta naturvärde bevaras som orört 
naturområde [NATUR] vilket innebär att kvarvarande skog inte fragmenteras. Gröna passager i 
väst‐östlig riktning reserveras som parkmark [PARK] för att bevara naturliga kopplingar mellan 
omkringliggande grön‐ och bostadsområden. På så sätt kommer det fortsatt att vara lätt att ta 
sig till Kassjöbergets skog från omgivningen. I den södra delen av planområdet har en ”grön 
koppling” (11 meter bred) reserverats mellan tomterna där marken redan idag har skapat en 
naturlig slänt. Tomterna norr om detta stråk hamnar därför något högre än de söder om. 

Befintlig gång‐ och cykelväg, som går söderut från Parkvägen och Orkestergatan, leds om på 
den nya lokalgatan [GATA]. I söder bevaras gång‐ och cykelvägarna inom parkmarken, men 
dessa behöver byggas om något för anpassas till det nya området. 

Mellan de nya fastigheterna och naturmarken i väster ska avgränsning ske med staket, häck 
eller likvärdig avgränsning [n2] för att tydliggöra vad som är privat respektive allmän platsmark. 
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Ett par kommunala lekplatser finns inom radien 200‐300 meter från planområdet (inom 
kvarteret Scenen i öster och kvarteret Fullmånen i söder). Det bedöms därutöver inte behövas 
en särskild lekplats för barn i det nya området. Lek ombesörjas av respektive fastighetsägare. I 
övrigt kan skogen på Kassjöberget fungera som lekplats för de lite större barnen. Bevarande av 
relativt stora park‐ och naturområden innebär att riktlinjer för friyta uppfylls.  

Geotekniska förhållanden 

Ingen geoteknisk undersökning är genomförd i samband med detaljplanearbetet. En okulär 
besiktning av planområdet är dock gjord där det noteras att berget ligger nära markytan. I 
större delen av området finns berg i dagen/lösa block. Enligt SGU:s översiktliga 
jordartskartering består marken inom planområdet av berg och morän.  

Berg i dagen är vanligt förekommande inom området varför stabilitetsförhållandena bedöms 
vara goda. 

Geoteknisk undersökning krävs i samband med exploatering för att utreda exakt 
grundläggningsteknik. 

Radon 

Strålning från marken kommer främst från sönderfallen av de naturligt förekommande 
grundämnena kalium, uran och torium. Halterna av dessa ämnen varierar i berggrunden och 
jordlagren vilket gör att strålningen varierar från plats till plats. Halterna av uran i bergarterna 
varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning. Många sedimentära 
bergarter som kalksten och sandsten, liksom de flesta basiska bergarter, har låga uranhalter. 
Höga halter påträffas främst i kvartsrika bergarter, som vissa graniter och pegmatiter, samt i 
alunskiffer.   

Radonhalten bör inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och allmänna lokaler 
(Folkhälsomyndighetens riktvärde). Risken med radon betraktas som linjär, vilket innebär att 
en radonhalt på 400 Bq/m3 är dubbelt så farlig som 200 Bq/m3.   

Förekomsten av markradon har inte undersökts inom området i samband med planarbetet, 
men enligt kommunens markradonkarta (1987) så ser det aktuella området ut att ligga inom 
normalriskområde för markradon. Av denna anledning måste markstrålning särskilt beaktas vid 
grundläggning. Inom högriskområden ska byggnader där människor vistas mer än tillfälligt 
utformas radonsäkert. På normalriskområden kan enklare åtgärder vidtas. Prover bör tas i 
samband med exploatering och metod ska redovisas i samband med bygglov. 

Förorenad mark 

Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom planområdet. Om frågan om 
sanering av förorenad mark blir aktuell ska den hanteras enligt miljöbalkens bestämmelser. 
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Bebyggelseområden 

Planområdet utgörs till största del av natur och 
parkmark som omgärdas av bostadsområden i alla 
väderstreck.   

Fastigheten Tallkronan 1 innehåller kommunens förråd 
med diverse äldre/enklare förrådsbyggnader. Marken är 
här hårdgjord och fastigheten omgärdas av staket. 
Förrådet är under avveckling och fastigheten kan 
därmed nyttjas för annat. 

Strax nordväst om kommunens förråd ligger ett 
vattentorn, uppfört 1951‐1952. Eftersom vattentornet 
står på en höjd i centrala Holmsund (och är 26 meter 
högt) är byggnaden synlig från flera kilometers avstånd. 
Området för vattentornet ingår dock inte längre i 
aktuell detaljplan utan regleras fortsatt i äldre detaljplan 
(Allmänt ändamål med omkringliggande parkmark). 

En utredning gällande vattentornets (utvändiga) 
kulturmässiga värden är genomförd (Tyréns AB, 2017‐
05‐02). I denna noteras att vattentornet är ett 
landmärke i Holmsund och utgör ett gott exempel på hur 
samhällets offentliga vattentorn utformades 
omsorgsfullt i sin arkitektur, eftersom de ofta kunde 
betraktas från långt håll. Byggnaden har en hög 
detaljeringsgrad på sina ytskikt, som genom träpanelen 
på vattentornet anspelar väl till sin skogspräglade 
omgivning. 

   

Vattentornet. Foto: Tyréns AB 

Kommunens förråd samt 
vattentornet. Utdrag från 3D 
modell, Tyréns AB 
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Planförslagenbostadshus 

Inom detta område möjliggörs för olika typer av enbostadshus. Beroende hur tomterna delas 
upp kan friliggande villor, par‐ eller radhus bli aktuellt. Tomterna får bebyggas upp till 20% BYA 
av fastighetsarean [e1]. För att visa vad detta innebär för olika typer av enbostadshus ges 
exempel på exploateringsgraden 20% nedan.  
 
 

Figuren ovan visar exempel på hur exploateringsgrad 20% kan se med olika boendeformer för friliggande 
villor, par‐ eller radhus. Berörd kvartersmark är markerad med den röda streckade linjen. Grå byggnader 
avser bygglovsbefriade åtgärder. Till flerbostadshuset finns det även utrymme inom exploateringsgraden 
att uppföra ytterligare komplementbyggnader/garage inom området som i illustrationen visas som 
parkeringar. Norr redovisas till höger i bild. Källa: Tyréns AB. 

 

I exemplen ovan har även bygglovsbefriade åtgärder för en‐ och tvåbostadshus tagits med (grå 
byggnader). Dessa kan enligt plan‐ och bygglagen uppföras utöver reglerad byggrätt om de 
uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade 
åtgärderna för en‐ och tvåbostadshus kräver bygganmälan. Nedan visas exempel på 
bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan samt bygglovsbefriade åtgärder som inte 
kräver anmälan.  

     
TV: Bygglovsbefriade åtgärder där anmälan krävs. TH: Bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver 
anmälan. Källa: Boverket.  
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Bostadshusen får inom dessa områden uppföras med en byggnadshöjd på 7 meter och med en 
takvinkel på 10‐45○. Bostadshusen får kompletteras med takkupor om max 1/3 av takets längd 
utöver högsta byggnadshöjd [f1]. 

Högsta totalhöjd (nockhöjd) för komplementbyggnader inom planområdet är 5,5 meter, vilket i 
praktiken innebär 1 våning. Suterrängvåning kan därutöver tillåtas om befintlig marklutning 
tillåter. 

Längsta obrutna fasad får vara högst 30 meter [f2] för att undvika alltför långa "monotona" 
fasader. Bostadshus som byggs ihop ska det vill säga minst var 30:e meter delas upp eller 
förskjutas för att skapa ett "livligare" uttryck.  

Byggnader får inte placeras närmare fastighetsgräns mot allmän gata än 6 meter för att till 
exempel möjliggöra parkering framför bostadshuset (prickad mark på plankartan). Mot natur 
och parkområden får byggnader inte placeras närmare fastighetsgräns än 3 meter. Friliggande 
bostadshus får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 3 meter [p1], bland annat på grund 
av brandskyddskrav och åtkomst för underhåll/renovering av byggnad från egen tomt. 

Planförslag flerbostadshus  

Väster om den nya vägen möjliggörs i mitten av planområdet bostäder i form av 
flerbostadshus. Planen är flexibel när det gäller val av utformning på flerbostadshuset. De kan 
röra sig om lamellhus eller ett eller två punkthus. Byggrätten regleras dock till att 
flerbostadsfastigheten maximalt får bebyggas med 3000 m2 BTA (bruttoarea) [e2]. I den ytan 
ingår dels bostadshus men även komplementbyggnader i form av förråd, garage, utrymmen 
för avfallshantering och mindre byggnader för utemiljö/rekreation (till exempel små 
paviljonger). Planen medger att dessa nya flerbostadshus maximalt får vara 4 våningar. Detta 
regleras genom en högsta byggnadshöjd för byggnaderna maximalt får vara 13,5 meter.  

För att minska eventuell skuggpåverkan från flerbostadshusen styr detaljplanen att den norra 
delen av fastigheten bara får bebyggas med komplementbyggnader med en maximal totalhöjd 
om 5,5 meter. För flerbostadshustomten får bostadsbyggnader inte placeras närmare än 6 
meter mot fastighetsgräns mot gata. Mot naturområdena får byggnader inte placeras närmare 
fastighetsgräns än 3 meter. Skälet till dessa ytor är att styra bebyggelsens placering samt att 
skapa ett respektavstånd till den övriga bebyggelsen. 
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Utdrag från 3D‐modell som visar exempel på hur området kan se ut när exploatering skett i 
enlighet med detaljplanen 

 

Byggteknik 

För att kunna uppfylla kommunens långsiktiga mål för en hållbar utveckling vid planeringen för 
det framtida Umeå, rekommenderas för bostadsbyggnaders uppförande att byggmaterial väljs 
som ger sunda bostäder. För att nå målet med sunda bostäder måste även byggmetoder 
användas som förhindrar att fukt tillförs under byggskedet. Val av material och byggmetoder 
ska göras med hänsyn till framtida återvinning och återanvändning.  

För installationer rekommenderas att energisnåla system för vatten, uppvärmning och 
ventilation installeras. 

Offentlig och kommersiell service 

I Holmsunds centrum, cirka 1 km väster om planområdet, finns viss kommersiell och offentlig 
service. Söder om planområdet, cirka 200 meter, finns förskola, badhus, sporthall, 
ishockeybana och fotbollsplan. Skärgårdsskolan ligger sydväst om planområdet, cirka 250 
meter. 
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Tillgänglighet och trygghet 

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i alla åldrar kan bli fullt delaktiga 
i samhällslivet, ska alltid beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla ytor ska göras tillgängliga, 
trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både 
fysisk och psykisk tillgänglighet ‐ allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som 
kan orsaka allergier som gör det svårt för vissa människor att vistas i miljön eller sådant som 
kan orsaka känslan av otrygghet, till exempel bristande belysning eller skötsel. 

Gator och trafik 

Fordonstrafik 

Planområdet gränsar i norr till Parkvägen till vilken ny gata [GATA] ansluts till.  

Utbyggnaden beräknas inrymma cirka 12‐20 nya enbostadshus/parhus och cirka 40 
lägenheter. Varje bostad (cirka 60 stycken möjliga) beräknas (genom Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg) generera knappt 4 bilrörelser varje dag (exklusive nyttotrafik, 
exempelvis godsleveranser). Detta ger en ökning av trafiken till och från området på framför 
allt Parkvägen med cirka 230 bilrörelser/dag. 

Av trafiksäkerhetsskäl begränsas möjligheten till in och utfart (körbar förbindelse får inte 
anordnas) för en fastighet i norra delen av planområdet. 

Planläggningen sker i enlighet med kommunens parkeringsprogram (Ks 2013‐11‐12) med syfte 
att skapa en balans mellan att säkerhetsställa ett tillräckligt antal parkeringsplatser utifrån 
framtagna behovstal, samtidigt som normen ska möta och verkställa kommunens mål och 
riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik.  

Framtagen parkeringsnorm för bilar i aktuellt område (bedömningsvis Zon C enligt 
parkeringsprogrammets bilaga) beskriver hur många bilplatser som krävs för boende, 
arbetande, kunder, besökare med flera: 

 

Parkeringsnorm för:  Antal bilplatser* 

Bostad – mindre lgh < 2 rok (bpl/lgh)  0,9 

Bostad – större lgh > 2 rok (bpl/lgh)  1,2 

* Inkl. besöksparkering 0,1 bpl/lgh   

 
Parkering inom planområdet ska ske inom respektive fastighet, vilket regleras med 
planbestämmelsen [n1]. 
 
Byggrätten möjliggör att alla tillkommande bostadslägenheter i flerbostadshuset bör kunna 
erbjudas en parkerings‐ eller garageplats. Tillkommande parkeringsplatser och 
komplementbyggnader till flerbostadshuset ska till övervägande del placeras i den norra delen 
av den nya fastigheten. Detta styrs genom en planbestämmelse om att marken endast får 
bebyggas med komplementbyggnader. 
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Exempel på hur ytorna kan nyttjas inom marken avsedd för flerbostadshus (1 lamellhus och 34 
markparkeringsplatser) 

 

Angöring till vattentornet 

Den befintliga angöringsvägen till vattentornet kommer vara kvar och marken norr om vägen 
kommer till största delen fortsatt vara naturmark. Ett område för detta pekas ut på plankartan 
och ges planbestämmelsen tillfartsväg.  

Gång‐ och cykeltrafik 

Inom området finns befintliga GC‐vägar (gång‐ och cykelvägar). GC‐väg som idag leds från 
Parkvägen via parkmark söderut kommer att ledas in på den nya lokalgatan (som blir en 
förlängning av Parkvägen). Anslutande GC‐vägar i söder kommer därutöver att behöva byggas 
om något.  

GC‐vägarna regleras inte särskilt på plankartan, utan ingår i parkområdet [PARK]. Syftet med 
att inte reglera dessa på plankartan är att exakta lägen kan komma att behöva justeras vid 
detaljprojektering av området.  

Kollektivtrafik 

Holmsund trafikeras av kollektivtrafik i riktning mot Umeå och Obbola.  Närmaste busshållplats 
finns längst Bräntevägen, cirka 500 meter från planområdet. Ett flertal busshållplatser finns 
därutöver inom 1 km radie.    
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår delvis i verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp) gällande fastigheten 
Tallkronan 1. Del av fastigheten Holmsund 2:1 (Kassjöberget) ingår endast i 
verksamhetsområde för dagvatten. Kommunfullmäktige behöver av denna anledning, senast i 
samband med att detaljplanen antas, ta ett beslut om att det nya bostadsområdet ska 
inkluderas i verksamhetsområde för VA. När planområdet ingår i VA‐området ansvarar VAKIN 
för anslutningar till det allmänna ledningsnätet genom anvisning av anslutningspunkt. 
Förslagsvis ansluts det nya området till de befintliga ledningarna i Dansvägen och/eller 
Orkestergränd, sydost om planområdet. 

Eftersom det inte är långt till berg inom de områden som avses att bebyggas medför det vissa 
svårigheter vid anläggande av ledningar. Ledningar ska om möjligt förläggas i gatu‐ eller 
parkmarken och röjning och sprängning i markerad naturmark ska undvikas.  

På grund av markens beskaffenhet kommer området sannolikt uppfylla kriterierna för särtaxa 
om området tas in i VA‐verksamhetsområdet.  

Dagvatten 

Utveckling enligt planförslaget bedöms innebära en viss påverkan på berörda 
vattenförekomster och uppfyllandet av satta miljökvalitetsnormer (se rubrik 
Miljökvalitetsnormer). Detta gäller framför allt Västerlångslädan som är känslig för ytterligare 
påverkan. Påverkan bedöms framför allt bero på ökad trafik tillsammans med ökad tillrinning 
på grund av fler hårdgjorda ytor. I övrigt kan risk finnas vid olyckshändelser av typ brand i 
uppförda byggnader och efterkommande släckningsarbete, alternativt diverse utsläpp under 
byggtiden. 

Dagvatten som avleds från planområdet behöver renas och flödesbegränsas för att inte öka 
föroreningsbelastningen till berörda vattenförekomster. Detta ska kompletteras med att allt 
dagvatten från planområdet leds till kustvattnen och inte till sjön Västerlångslädan (som 
bedöms vara den mest belastade).  

Ett avvattningsproblem finns därutöver mot fastigheterna i väster, vid Holmsundsvägen, då 
nivåskillnaderna är stora och berget inte tar upp så mycket vatten. En mindre del av den av 
planområdet avvattnas naturligt mot väster varför avvattning av dagvatten här bör styras från 
dessa fastigheter.  

Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten‐gata men inte dagvatten‐fastighet. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten / fördröjning av dagvatten för bostadsfastigheterna bör 
därför ske inom respektive fastighet. Mark planlagd som park kan komma att behöva användas 
till anläggningar för hantering av dagvatten det kan röra sig om till exempel ytlig avledning och 
fördröjning/infiltration. Det samma gäller för diken längs gatorna.    
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Avfall 

Där så är möjligt rekommenderas att avfall omhändertas via källsortering och kompostering av 
köks‐ och trädgårdsavfall. UMEVA:s gällande anvisningar för ny‐ eller ombyggnationer av 
avfallsutrymmen (NOA) ska följas.  

Hämtning av avfall ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt, vilket exempelvis innebär att 
hämtfordon inte behöver backa vid avfallsutrymme och att det finns en genomfart eller en 
vändplan som är dimensionerad i enlighet med anvisningarna i NOA. Avfallsutrymmen för 
flerbostadshus bör bland annat placeras i anslutning till den nya gatan. 

Vägområde som möjliggör vändplaner enligt NOA, regleras på plankartan [GATA]. Hänsyn till 
NOA ska tas vid detaljprojektering av området. 

El och värme 

Bebyggelsen kan anslutas till det kommunala el‐ och fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeledning finns 
bland annat utmed Backvägen. 

Uppvärmningssystemet i nya byggnader ska kunna anslutas till fjärrvärme eller andra, ur 
miljösynpunkt, godtagbara energiformer.  

Tele‐ och datakommunikationer 

Exploatören tar kontakt med respektive leverantör för TV, tele‐ och datakommunikationer i 
samband med projektering. 

Räddningstjänstens behov 

Räddningstjänstens behov av brandposter, släckvatten och framkomlighet till angreppsvägar 
ska beaktas i samband med markprojektering och exploatering. Samråd ska ske med VAKIN 
(Umeå Vatten och Avfall AB). 

Samordning av ledningar 

Sannolikt behövs bergschakt vid anläggande av underjordiska ledningar i området. Alla 
ledningar inom kvarteret bör därför, så långt det är möjligt, samlas för att minimera antalet 
ledningsstråk och utbredningen av dessa.  

Vid projektering och all planerad grävning i mark ska ledningsägaren kontaktas och 
kabelutsättning begäras. 

STÖRNINGAR, RISKER OCH SÄKERHET 

Planeringen får inte leda till störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa 
(vilket definieras i 9 kapitlet 3 § miljöbalken). Med olägenhet för människors hälsa avses en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en menlig inverkan på hälsan. 
Även de störningar som i första hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenheter för 
människors hälsa, till exempel buller. Bedömningen av om en störning inverkar menligt på 
hälsan beror på hur människor i allmänhet uppfattar situationen. Hänsyn ska dock tas till 
personer som är något känsligare än normalt. För att störningen ska omfattas av 
bestämmelsen krävs att den har en viss varaktighet, antingen genom att den pågår under en 
sammanhängande tid eller att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet. 
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Buller 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216), vilken tar stöd i 9 kap. 12 § 
miljöbalken (skydd mot olägenheter för människors hälsa), innehåller bestämmelser om 
riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 
Bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet 
för människors hälsa i plan‐ och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. Buller från spårtrafik och vägar bör inte enligt förordningen överskrida: 
 

• 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad (60 dBA ekvivalentnivå för en bostad om 
högst 35 m2)  

• 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 
Gällande industribuller har Boverket tagit fram en vägledning (Industri‐ och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning, 
2015:21) för byggande av bostäder i områden utsatta för buller från industrier och annan 
liknande verksamhet. Här delas områden in i tre olika zoner: 
 

 Zon A bör bostadsbebyggelse kunna accepteras utan bulleranpassad utformning (dag 
≤50 dBA, kväll/natt/lör‐sön/helgdag ≤45 dBA) 

 Zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att tillkommande 
bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bulleranpassas (dag ≤60 dBA, kväll/lör‐sön/helgdag ≤55 dBA, natt ≤50 dBA) 

 Zon C Boverkets bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området ska vara 
lämpligt för bostadsbebyggelse och bostäder bör därför inte accepteras (dag >60 dBA, 
kväll/lör‐sön/helgdag >55 dBA, natt >50 dBA) 

 
Planområdet utsätts för buller från hamnen (industribuller) samt från järnvägen enligt Umeå 
kommuns bullerkartläggning, se nedan.  
 

    
TV: Maxvärden industribuller. TH: Dygnsmedelvärden industribuller. Planområdet markeras ungefärligt. 
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Buller från hamnen (så kallat industribuller) påverkar inte kvartersmarken för bostäder över 
gällande gränsvärden (≤45 dBA) enligt kartläggningen.  
 

     
TV: Maxvärden järnvägsbuller. TH: Dygnsmedelvärden järnvägsbuller. Planområdet markeras 
ungefärligt. 

 

Buller från järnvägen påverkar kvartersmarken för bostäder med maxnivåer upp till 75 dBA 
(gult område på den vänstra kartan) respektive ekvivalenta nivåer (dygnsmedelvärden) upp till 
50 dBA. Endast maxnivåerna (för uteplats vid anslutning till bostad) kan därmed utgöra 
problem. Uteplatser ska därmed inte placeras eller utformas så att 70 dBA maximalnivå 
överskrids. Detta bör kunna åstadkommas genom olika typer av avskärmning och/eller 
placering. Planen har i övrigt utformats med hänsyn till befintliga bullerkällor. 

Nya riktvärden för trafikbuller 

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om en höjning av riktvärdena för buller vid en 
bostadsbyggnads fasad från spår‐ och vägtrafik. För bostäder upp till 35 m2 läggs nivån på 65 
dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 m2 höjs riktvärdet till 60 dBA 
mot det tidigare 55 dBA. En höjning av bullerriktvärdena enligt beslutet innebär inte ändrade 
krav för ljudmiljön inomhus.  

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på planärenden som 
påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. 
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Skuggning 

I planområdets norra del möjliggörs för en eller ett par nya högre byggnader. Eftersom dessa 
kan komma att innebära skuggning för omkringliggande bostäder har en skuggstudie 
genomförts i en 3D‐modell. I utdrag från 3D‐modellen nedan redovisas hur ett flerbostadshus 
kan påverka närliggande bostäder under olika årstider.  

Sammanfattningsvis bedöms påverkan inte bli oacceptabel om nya hus placeras enligt 
förslaget. 

 

 

Bild från 3D‐modell som visar hur solen faller mitt på dagen i oktober månad.  Källa: Tyréns AB 

 

 

Bild från 3D‐modell som visar hur solen faller mitt på dagen i mars månad. Källa: Tyréns AB 
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Bild från 3D‐modell som visar hur solen faller mitt på dagen i juni månad. Källa: Tyréns AB 

 

Negativ påverkan på omgivningen 

Kommunen har skyldighet att betala ersättning för skador (exempelvis värdeminskning) som 
uppkommer till följd av beslut enligt plan‐ och bygglagen. Bedömning sker från fall till fall 
enligt lag och rättspraxis. En viktig utgångspunkt för lagstiftningen är att samhället har 
förbehållit sig rätten att besluta om ändrad markanvändning.  

Två begrepp som är viktiga att känna till är planskada och plannytta. Begreppen finns inte 
definierade i lag, men med planskada menas värdeminskning och andra kostnader till följd av 
en detaljplan och med plannytta menas följaktligen värdeökning till följd av en detaljplan. 
Utgångspunkten i lagen är att en planskada får tålas och att en plannytta tillfaller 
fastighetsägaren. En planskada ska beaktas vid den intresseprövning som görs när en 
detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte antas. De undantag 
som finns från denna grundprincip, det vill säga de planskador som ska ersättas, anges 
uttömmande i plan‐ och bygglagens 14:e kapitel. 

Den negativa påverkan som kan uppstå på grund av detaljplanen bedöms vara acceptabel 
utifrån ett kommunalt samhällsbyggnadsperspektiv. Kommunen gör bedömningen att planens 
genomförande inte leder till sådan skada som beskrivs i plan‐ och bygglagens 14:e kapitel. 

   



Sida 23 av 29 

 

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

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

 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

Aktuellt detaljplaneförslag bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3:e kapitel (grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark‐ och vattenområden). 

Planområdet omfattas inte av 4:e kapitlet (särskilda bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten för vissa områden i landet). 

Miljömål  

Syftet med de miljöpolitiska målen (prop. 2004/05:150), totalt 16 stycken (www.miljomal.se), 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är 
lösta. Detta ska ske utan att orsaka ökade miljö‐ och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  

Detaljplanens genomförande kommer delvis att ianspråkta naturmark/strövområde. Samtidigt 
bedöms att stads‐/landskapsbilden kommer att förändras till det bättre avseende fastigheten 
Tallkronan 1, vilken idag innehåller kommunens verksamheter (förråd, upplag med mera). 

Särskild hänsyn till områdets kvaliteter har tagits i utformningen av området med friytor och 
byggnader. Inget av miljömålen bedöms på så sätt att påverkas på ett betydande negativt sätt. 

Miljökvalitetsnormer 

MKN (miljökvalitetsnormer) är ett juridiskt bindande styrmedel som regleras via miljöbalken 
med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor från till exempel 
trafik och jordbruk. En MKN kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett 
ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord.  

MKN kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. Det finns idag MKN för olika 
föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477), olika parametrar i vattenförekomster (SFS 
2004:660), olika parametrar i havsmiljön (SFS 2010:1341) olika kemiska föreningar i fisk‐ och 
musselvatten (SFS 2001:554) samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

MKN för utomhusluft 
Det finns svenska MKN för den högsta tillåtna halten i utomhusluft av kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, fina partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluft. 

Tillkommande trafik bedöms bli obetydande i sammanhanget. MKN bedöms inte riskera att 
överskridas på grund av detaljplanens genomförande. 

MKN för vattenförekomster och för havsmiljön 
Bottenvikens vattendistrikt är Sveriges nordligaste vattendistrikt och omfattar hela 
Norrbottens län samt större delen av Västerbottens län. Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
utsetts till vattenmyndighet i distriktet. 

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt beslutade i december 2016 om MKN för 
samtliga yt‐ och grundvattenförekomster i vattendistriktet samt ny förvaltningsplan (inklusive 
åtgärdsplan) för åren 2016‐2021.  Besluten innebär att alla ytvattenförekomster ska uppnå 
eller behålla hög eller god ekologisk status/potential och god kemisk ytvattenstatus om inte 
särskilt undantag har meddelats. Samtliga grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god 
kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus om inte undantag har meddelats. Yt‐ och 
grundvattenstatus får generellt inte försämras. 

Kassjöberget/aktuellt planområde delas upp i 3 olika avrinningsområden (recipienter); mot 
Österfjärden (kustvatten) i norr, Västerlångslädan (sjö) i öster och Fjärdgrundsområde 
(kustvatten) i söder. 
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Avrinningsområden (Viss, 2017‐09‐27). Aktuellt planområde markeras ungefärligt med rött, avgränsning 
avrinningsområden med mörkgrå linje. 

 

Idag har den ekologiska och kemiska statusen för de berörd ytvattenförekomst Österfjärden 
(SE634200‐202033) klassificerats som måttlig respektive uppnår ej god. Kvalitetskravet är att 
ekologisk status uppnås till år 2027 och att kemisk status ska uppnå god till och med år 2021 
(med undantag av bromerad difenyleter och kvicksilver/kvicksilverföreningar samt att 
undantag för Tributyltenn föreningar med tidsfristen 2027). Det bedöms finnas en risk att god 
ekologisk‐ och kemisk status inte uppnås till satta tidsfrister. De miljöproblem som identifierats 
är företrädesvis miljögifter och främmande arter. 

Idag har den ekologiska och kemiska statusen för de berörd ytvattenförekomst 
Fjärdgrundsområdet (SE636570‐203590) klassificerats som måttlig respektive uppnår ej god. 
Kvalitetskravet är att ekologisk‐ och kemisk status ska uppnå god till och med år 2021 (med 
undantag av bromerad difenyleter och kvicksilver/kvicksilverföreningar). Det bedöms finnas en 
risk att god ekologisk‐ och kemisk status inte uppnås till år 2021. De miljöproblem som 
identifierats är företrädesvis miljögifter och främmande arter. 

Idag har den ekologiska och kemiska statusen för de berörd ytvattenförekomst 
Västerlångslädan (SE707401‐172663) klassificerats till otillfredsställande respektive uppnår ej 
god. Kvalitetskravet är att ekologisk‐ och kemisk status ska uppnå god till och med år 2021 
(med undantag av bromerad difenyleter och kvicksilver/kvicksilverföreningar). Det bedöms 
dock finnas en risk att god ekologisk‐ och kemisk status inte uppnås till år 2021. De 
miljöproblem som identifierats är företrädesvis miljögifter, övergödning och syrefattiga 
förhållanden. 

Ingen känd grundvattenförekomst beröras. 

Österfjärden 

Västerlång‐ 
slädan 

Fjärdgrundsområdet 
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Utveckling enligt planförslaget bedöms innebära en måttlig påverkan vad det gäller fysiska 
förändringar i aktuella vatten. Påverkan bedöms framför allt bero på ökad trafik tillsammans 
med ökad tillrinning på grund av fler hårdgjorda ytor. I övrigt kan risk finnas vid 
olyckshändelser av typ brand i uppförda byggnader och efterkommande släckningsarbete, 
alternativt diverse utsläpp under byggtiden. 

Dagvatten som avleds från planområdet behöver renas och flödesbegränsas för att inte öka 
föroreningsbelastningen till berörda vattenförekomster. Detta kan kompletteras med att allt 
dagvatten från planområdet leds till kustvattnen och inte till sjön (som bedöms vara den mest 
belastade).  

All ny bebyggelse kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket innebär att rening 
och flödesbegräsning förenklas. 

MKN för omgivningsbuller 
MKN för buller bygger på ett EG‐direktiv för buller som infördes i svensk lagstiftning i 
förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen finns en skyldighet att 
kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram samt sträva efter att omgivningsbuller inte 
medför skadliga effekter på människors hälsa. Kravet på kartering börjar gälla när ett samhälle 
har fler än 100 000 innevånare.  

Holmsund berörs inte av MKN för omgivningsbuller, men planen har utformats med hänsyn till 
omkringliggande bullerkällor (hamn och järnväg). För mer information om buller, se kapitel 
Störningar, risker och säkerhet – Buller.   
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Administrativa frågor 

Tidplan 

Detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft under första halvåret 2018. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från årsskiftet närmast efter lagakraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

Kommunen/exploatören ansvarar för planens genomförande, bland annat alla åtgärder som 
krävs på ledningsnätet.  

VAKIN/Umeå energi avgör vilka åtgärder som krävs och godkänner entreprenör alternativt 
utför anläggningsarbetena i egen regi mot ersättning. 

Ändrad lovplikt, lov med villkor 

Inget behov finns att ändra lovplikten eller reglera krav på villkor. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör nybildning av bostadsfastigheter genom avstyckning från Holmsund 2:1 
och Tallkronan 1. Dessa åtgärder genomförs i en lantmäteriförrättning efter ansökan av 
fastighetsägaren. 

Fastighet  Ägare  Rättigheter*  Övrig information*  Konsekvenser 

Tallkronan 1  Umeå kommun    Areal: 10 364 m2 

Hela fastigheten ingår i 
planområdet. 

Fastigheten delas upp i 
flera bostadsfastigheter 
för enbostadshus. 

Holmsund 4:33 

 

 

Privat  Fastigheten samtaxeras 
med fastigheten 
Contortan 1 och har 
typkod 220 småhusenhet. 

106 m2 

Hela fastigheten ingår i 
planområdet. 

 

I gällande detaljplan (se 
utsnitt nedan) är 
fastigheten planlagd 
som bostäder (mark 
som inte får bebyggas). 
Eftersom aktuell del 
idag utgör trottoar och 
grönområde utanför 
bostadsfastighetens 
häck planläggs området 
som parkmark. 

 

 

Holmsund 2:1  Umeå kommun  Ett flertal avtalsservitut, 
officialservitut och 
ledningsrätter belastar 
fastigheten. Fastigheten 
ingår även i 
gemensamhets‐
anläggning och ett flertal 
samfälligheter. 

 

Areal: 101 2305 m2 

Endast en mindre del av 
fastigheten ingår i 
aktuellt planområde.  

Lantmäteri‐förrättning 
pågår för närvarande 
(ärende 156019 och 
166327) vilket inte 
berör aktuell del. 

Del av fastigheten delas 
upp i flera 
bostadsfastigheter för 
enbostadshus samt 
flerfamiljshus. 

         

 
Gemensamhetsanläggningar, servitut mm 

Inga behov av gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätter eller liknande bedöms 
finnas. 
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Ekonomiska frågor 

Kommunen ansvarar och bekostar detaljplanens framtagande. 

Kommunen/exploatören svarar för alla exploateringskostnader, bland annat alla 
ledningsåtgärder. Anslutningsavgift debiteras enligt gällande taxor. 

Planavgift utgår vid bygglov. 

Tekniska frågor 

Inför exploatering kommer särskilda utredningar att krävas, till exempel geoteknisk utredning 
för att utreda grundläggningssätt för respekitve byggnad, projektering av byggnader, 
utemiljöer och ledningsnät. 

Planområdet ska anslutas till kommunens vatten‐ och avloppsnät, fjärrvärmeanläggning, 
optofiber samt gatubelysning. 

Behov av utterligare utredningar och tillstånd 

Inga behov av kompletterande tillstånd bedöms behövas för genomförandet av detaljplanen. 

MEDVERKANDE  

Planhandlingarna har upprättats av handläggare på Tyréns AB. Ansvarig planarkitekt är 
Johanna Söderholm. Tyréns AB har även ansvarat för framtagande av 3D‐modell och utredning 
gällande vattentornets kulturmässiga värden. 

Planfrågor har under hand diskuterats med berörda. Ansvariga på Umeå kommun är Tomas 
Strömberg, stadsarkitekt och Jenny Olsson, mark & exploateringsingenjör MEX. 

Genomförandefrågorna har behandlats i samråd med den kommunala lantmäterimyn‐
digheten. 
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REVIDERING UNDER PLANPROCESSEN 

Ändringar efter samråd 

Planens utformning har, som ett led av inkomna synpunkter under samrådet, setts över och 
justerats för att bland annat negativ påverkan på närliggande bostadsfastigheter inte ska bli så 
stor. Förändringarna innebär översiktligt att: 

 plats för lägre flerfamiljshus nu föreslås i områdets nordvästra del, men deras 
placering styrs till den södra delen av den nya flerbostadshusfastigheten. 

 vattentornet, det norra naturområdet och området (skogsremsan) mellan Apeln 1 och 
nuvarande EM plåt har lyfts ur aktuell detaljplan. Dessa områden regleras fortsatt 
enligt äldre detaljplan. 

 gång‐ och cykeltrafik kommer att ledas via den nya lokalgatan. 
 

Planhandlingarna har i övrigt ändrats på följande punkter: 

 Dagvattenfrågan och påverkan på berörda ytvattenförekomster har förtydligats.  

 Planbestämmelse om att parkering ska ske inom respektive fastighet har 
kompletterats för alla områden på plankartan. 

 Avgränsningar i tomtgräns mot naturmarken i väster har kompletterats med en 
bestämmelse på plankartan. 

 Information om förväntad trafikökning har kompletterats planbeskrivningen. 

Ändringar efter granskning 

Planens utformning har, som ett led av inkomna synpunkter under granskningen setts över och 
justerats för att bland annat negativ påverkan på närliggande bostadsfastigheter inte ska bli så 
stor. Förändringarna innebär översiktligt att placering och höjd av flerbostadshus har justerats 
och skuggstudien sågs även över enligt förändringarna. Befintlig tillfart till vattentornet 
kvarstår samtidigt.  

Planhandlingarna har i övrigt ändrats på följande punkter: 

 Trafikberäkningen har setts över för att ta höjd för max antal bostäder. 

 Att de gråmarkerade komplementbyggnaderna avser bygglovsbefriade 
komplementbyggnader har förtydligats. 

 Information om lämplig placering av avfallsutrymmen har kompletterats.  

 Vad som gäller för dagvattnet har förtydligats. 

 Att Parkvägen felaktigt benämns Parkgatan har korrigerats. 

 

 

Detaljplanering, Umeå kommun december 2017. Reviderad april 2018. 

 

 

 

Clara Ganslandt  Johanna Söderholm 

Planchef, Umeå kommun  Planarkitekt, Tyréns AB 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 73 

Diarienr: KS-2017/00586 

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tallkronan 

1, Holmsund 4:33 samt del av Holmsund 2:1 och 

3:1 inom Holmsund i Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att anta detaljplanen för fastigheten Tallkronan 1, Holmsund 4:33 samt 

del av Holmsund 2:1 samt att utöka verksamhetsområdet för VA till att 

omfatta den nytillkomna bebyggelsen. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ett 

nytt bostadsområde i Holmsund för att kunna erbjuda ett attraktivt 

boende i de centrala delarna av samhället.  

 

Detaljplanen har upprättats av Umeå kommun, Detaljplanering, i 

december 2017 och handlagts med ett så kallat utökat planförfarande. 

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala 

och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på 

förslaget.  

Förslaget har varit föremål för samråd under tiden 2017-06-07 – 2017-06-

29 samt granskning under tiden 2017-12-20 – 2018- 02-14.  

Ett samrådsmöte, dit allmänheten bjöds in, hölls därutöver 2017-06-28 i 

Storsjöanläggningen/Q-ben aula i Holmsund. 

 

Antagande av planen överlämnas till kommunfullmäktige med 

huvudanledning att verksamhetsområdet för VA utökas till att omfatta 

den nytillkommande bebyggelsen.    

Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser daterad december2017, reviderad april 

2018  

Planbeskrivning daterad december 2017, reviderad april 2018  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-05-22 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Granskningsutlåtande daterat april 2018  

Samrådsredogörelse daterad januari 2018  

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

Tomas Strömberg 

Daniel Lindström 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Sökande  

De med kvarstående synpunkter 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Detaljplan, Umeå kommun 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-22 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00124 

Revidering av Plan- och bygglovstaxa för PBL 

2010:900 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den reviderade plan- och bygglovstaxan för PBL 2010:900 i enlighet 
med byggnadsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Plan- och bygglovtaxan reviderades 2018-02-26, § 40. Därefter har 
byggnadsnämnden sett behov av viss revidering varpå ärendet behandlas 
på nytt. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens protokoll 2018-05-24, § 167. Bilaga. 
Plan- och bygglovstaxa. Bilaga. 
 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
 
 
Margaretha Alfredsson   
tillförordnad stadsdirektör  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 93 

Diarienr: KS-2018/00124 

Revidering av Plan- och bygglovstaxa för PBL 

2010:900 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den reviderade plan- och bygglovstaxan för PBL 2010:900 i 

enlighet med byggnadsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Plan- och bygglovtaxan reviderades 2018-02-26, § 40. Därefter har 

byggnadsnämnden sett behov av viss revidering varpå ärendet behandlas 

på nytt. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2018-05-24, § 167. 

Plan- och bygglovstaxa. Bilaga. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
 

 

 

 

 

 











 

Dokumenttyp: 
Taxa 

Dokumentansvarig: 
Bygglov 

Beslutsdatum: 
2018-02-26, §40 

Beslutad av: 
Kommunfullmäktige 

DNR: 
KS-2018/00124-5 
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Bakgrund 

Taxan är framtagen och anpassad utifrån Umeå kommuns ärenden enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900) och miljöbalken (SFS 1998:808, strandskydd) och är unik för 

byggnadsnämnden i Umeå kommun. Tabeller och beräkningssätt har med förslag från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som grund, anpassats så att avgifterna ska täcka det 

arbete som görs i byggnadsnämndens olika ärendetyper.  

Taxan innehåller avgifter för 

 Prövning av bygglov, marklov, rivningslov och skyltlov samt avgifter för kostnads- 

eller tidskrävande arbeten kopplade till hanteringen av dessa prövningar.  

 Prövning av startbesked och slutbesked i ovanstående ärenden, anmälningspliktiga 

åtgärder och tidskrävande arbeten kopplade till dessa två besked. 

 Förhandsbesked, villkorsbesked och ingripandebesked. 

 Strandskyddsdispens. 

 Medgivande eller förbud mot användning av motordriven lyftanordning. 

 Finutstakning och inmätning i efterhand. 

 Upprättande av nybyggnadskartor. 

 Planavtal, planbesked och planavgifter. 

Övriga avgifter som byggnadsnämnden tar ut hänvisas till separat antagna taxor och 

prislistor.  

Lagstöd för tillämpning av plan- och bygglovstaxa 

Enligt 12 kap. 8 § PBL (2010:900) får byggnadsnämnden ta ut avgifter för: 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. upprättande av nybyggnadskartor, 
6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41–41 b §§, och 
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder, Lag (2011:335). 

Enligt 27 kap. 1 § MB får kommunfullmäktige meddela föreskrifter för de avgifter som gäller 

för den kommunala prövningen och tillsynen enligt miljöbalken.  

Tillämpning av taxan och debitering i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala 

nämnder som ansvarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av 

tjänstemän eller förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om 

avgifter ej delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden. 
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Antagande av taxa 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 

kommunfullmäktige, enligt 12 kap. 10 § PBL (2010:900).  

Begreppsförklaringar och förkortningar 

Beräkningsgrundande 
area 

Summan av BTA och OPA eller av BYA. 

BTA Bruttoarea enligt gällande mätstandard. 

BYA Byggnadsarea enligt gällande mätstandard. 

Bygglovavgift 
Summan av lovavgift + justering av lovavgift + 
kommuniceringsavgift + inspektionsavgift. 

G 
Grundbelopp baserat på mPBB (tusendels prisbasbelopp) som 
justeras på årsbasis och avrundas uppåt till närmaste heltal. 

HF Handläggningsfaktorer för lovavgift och inspektionsavgift. 

Inspektionsavgift 
Avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, 
kompletterande villkor, slutsamråd, interimistiskt slutbesked 
och slutbesked. 

KOM Handläggningsfaktor för kommunicering. 

Lovavgift Avgift för prövningen av bygg-, mark-, rivnings- och skyltlov. 

NKF Faktor för nybyggnadskartor. 

N4 Justeringsfaktor nybyggnadskartor. 

OF Objektsfaktor. 

OPA Öppenarea enligt gällande mätstandard. 

PLF Planfaktor. 

UF 
Utstakningsfaktor/byggnad som baseras på byggnadens 
byggnadsarea (BY). 
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Gemensamma tabeller 

Tabell 1 – Timdebitering 

Timdebitering 950 kr / timme 

 

Tabell 2 – Objektsfaktorer 

Brutto- och/eller öppenarea för byggnader och anläggningar som ingår i prövningen  

Area m² Objektsfaktor (OF) 

0–99 5 

100–299 10 

300–499 15 

500–999 20 

1000–1999 40 

2000–4999 60 

5000–99999 80 

10000–14999 100 

Därutöver för varje 5000 intervall + 20 

Enkla <50 m² 2 

  



6 (14) 
 

Avgifter för lov och inspektion 

Tabellerna nedan utgör beräkningsgrunderna för avgifterna för lov, inspektion, 

kommunicering m.m.  

Tabell 3 – Bygglov 

Lovavgift = HF x OF x G 

Åtgärd Handläggningsfaktorer (HF) 

Administration och arkivering 7  

Planprövning 

 Planenlighet inom detaljplan 

 Kontroll mot givet förhandsbesked 

3 

Byggnaden 

 Placering 

 Yttre utformning 

 Färgsättning 

5 

Byggnaden 

 Användbarhet  

 Tillgänglighet 

2 

Tomten 

 Tomtens ordnande 

 In- och utfart och parkering 

 Fyllning och schaktning 

 Skyddsåtgärder mot skred 

 Utrymnings- och räddningsvägar 

 Måttgranskning och besiktning 

5 

 

Tabell 4 – Rivningslov 

Lovavgift och inspektionsavgift = HF x G 

Storlek på byggnad/anläggning som rivs HF 

Upp till 250 m² BTA 100 

250–999 m² BTA 200 

Över 1000 m² BTA 400 
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Tabell 5 – Marklov 

Åtgärd Debitering 

Lovavgift Timdebitering 

 

Tabell 6 – Skyltlov 

Lovavgift = HF x G 

Skylt HF 

Skylt vid större väg/gata, längs trafikleder eller i andra 
utsatta lägen. Stor omgivningspåverkan. 

200 

Skylt vid gata, skylt som ska synas på långt håll, 
skyltpelare, stadspelare m.fl. 

60 

Övriga skyltar (större än 1 m²), oftast på fasad. Om fler 
än 1 skylt, lägg till HF 10 per skylt utöver den första. 

40 

Skylt mindre eller lika med 1 m². Om fler än 1 skylt, lägg 
till HF 5 per skylt utöver den första. 

20 

 

Tabell 7 – Justering av lovavgift 

Används för att justera lovavgift beroende på vad ansökan gäller. 

Justeringsåtgärd Justering 

Avvikelse från detaljplan Tillägg 20 %  

Lämplighetsprövning utanför detaljplan Tillägg 25 %  

Varsamhetskrav Tillägg 10 %  

Ombyggnad 100 % av lovavgift 

Ändrad användning 70 % av lovavgift 

Tidsbegränsat lov 75 % av lovavgift 

Förlängning av tidsbegränsat lov 50 % av lovavgift 

Tidsbegränsning av lov, säsong 75 % av lovavgift 

Förläning av tidsbegränsning, säsong 50 % av lovavgift 

Ny prövning av tidigare beviljat lov 80 % av lovavgift 
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Tabell 8 – Inspektionsavgift  

Inspektionsavgift = HF x OF x G 

Åtgärd HF 

Administration och arkivering 7 

Tekniskt samråd 11 

Startbesked 5 

Arbetsplatsbesök 5 

Extra arbetsplatsbesök Timdebitering 

Kompletterande villkor Timdebitering 

Interimistiskt slutbesked / Flera slutbesked Timdebitering 

Slutsamråd inkl. slutbesked 7 

Extra slutsamråd  Timdebitering 
 

Om åtgärden inte utförs återbetalas den fakturerade inspektionsavgiften som helhet eller 

med avdrag för utfört arbetet för byggnadsnämnden.   

 

Tabell 9 – Specifika byggnader, anläggningar eller åtgärder 

Byggnad eller anläggning Debiteringsgrunder 

Enkla stora byggnader. Oisolerade och kalla byggnader, 
lagerbyggnader. Växthus över 50 m² och liknande. 

Area för bestämning av 
objektsfaktor = 30 % av 
beräkningsgrundande area 

Enkla stora byggnader för publikt ändamål, Sporthallar, 
ridhus och liknande. 

Area för bestämning av 
objektsfaktor = 60 % av 
beräkningsgrundande area 

Fritidsanläggningar 

Nöjes- och djurparker, Idrottsanläggningar, Skidbackar 
med lift, Campingplatser, Skjutbanor, Motorbanor, 
Golfbanor, Småbåtshamnar, Badplatser och liknande 

Timdebitering 

Begravningsplatser Timdebitering 

Parkering Timdebitering 

Tunnlar, bergrum, cistern, master, vindkraftverk och 
liknande 

Timdebitering 

Fasadändring Timdebitering dock minst 30 G 

Upplag Timdebitering 
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Tabell 9 – Specifika byggnader, anläggningar eller åtgärder 

Byggnad eller anläggning Debiteringsgrunder 

Mur eller plank Timdebitering dock minst 30 G 

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal 30 G 

Installation eller ändring av VS Timdebitering 

Installation eller ändring av ventilation Timdebitering 

Ändring av bärande konstruktion Timdebitering 

Ändring av brandskydd Timdebitering 

Ändring av planlösning Timdebitering 

Ändrad användning (inspektionsavgift) Timdebitering 

Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad Timdebitering 

Inglasat uterum <15 m² Objektsfaktor = 2 

Inglasat uterum >15 m² Objektsfaktor = 5 

 

Tabell 10 – Avgifter för olika besked  

Ingripandebesked Timdebitering 

Villkorsbesked Timdebitering 

 

Tabell 11 – Kommunicering och kungörelse 

Kommuniceringsavgift = KOM x G 

Kommuniceringsåtgärd KOM 

Hörande av 1–5 sakägare 40 

Hörande av 6–10 sakägare 60 

Hörande av fler än 10 sakägare 120 

Kungörelse 80 + faktiskt annonskostnad 

Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 5 
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Tabell 12 – Hissar och andra motordrivna anordningar 

Medgivande eller förbud att använda hiss eller 

motordriven anordning 

Timdebitering 

 

Tabell 13 – Avslag, avvisad och återkallad ansökan eller anmälan 

Anstånd Ingen avgift 

Avslag på ansökan om lov  Full lovavgift för sökt åtgärd  

Nekat startbesked Timdebitering 

Avvisad ansökan eller anmälan Timdebitering 

Återkallad ansökan eller anmälan Timdebitering  

 

Avgifter för finutstakning och inmätning i efterhand 

Tabell 14 – Finutstakning och inmätning i efterhand 

Avgift = UF x G x antal byggnader/tillbyggnader 

BYA per 
byggnad/tillbyggnad 

UF 

Finutstakning Inmätning i efterhand 

1–50 m² eller anläggningar 50 30 

51–100 m² 100 60 

101–200 150 90 

201–500 200 120 

501–1000 250 150 

1001–2000 300 180 

2001–3000 350 210 

3001–5000 400 280 

Större än 5000 m² Anbudsförfarande Anbudsförfarande 

Tillägg per extra punkt 10 -  

Finutstakning i egen regi 

Administrativ avgift 1000 kr + 500 kr per byggnad 
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Avgifter för nybyggnadskartor 

Tabell 15 – Nybyggnadskartor 

Avgift = NKF x N4 x G           
N4 = 1,5 

Åtgärd NKF 

Nybyggnadskarta ≤ 2000 m² 140 

Nybyggnadskarta, enkelt förfarande1 ≤ 2000 m² 110 

Tillägg för varje extra 1000 m² + 18 

Revidering av nybyggnadskarta2 40 

Övriga kostnads- och tidskrävande åtgärder Timdebitering 

 

  

                                                      

1 Enkelt förfarande kan tillämpas utanför planlagt område och kommunalt VA.  

2  Revidering görs för ärenden som är upp till 5 år gammal. Vid revidering kan mätning enligt timdebitering 
tillkomma. 
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Avgifter för detaljplanering 

Hur ersättning för planläggning tas ut regleras med planavtal alternativt med planavgift som 

tas ut i de fall avtal inte har träffats angående ersättning för planläggning. Ersättningen tas ut 

i förskott, om inget annat avtalas, och i förekommande fall regleras ersättningen vid beslut 

om att planen antas, ändras, upphävs eller avbryts. Villkoren för detta regleras i avtalet 

liksom vilka särskilda utredningar som sökande ska bekosta. För detaljplan där avtal inte 

tecknats tas planavgift ut senast vid beslut om lov.  

Timersättning plus grundavgift debiteras i ärenden som inte går att definiera enligt tabell 

”Planavtal” eller t.ex. där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till 

lov som kan mätas i BTA enligt svensk standard (SS021053 i tillämplig omfattning). 

Tabell 16 – Planavtal 

Avgift = n (G x PLF + tilläggsavgift) 

Åtgärd PLF 

Standardförfarande 950  

Utökat förfarande 1300  

Tilläggsfaktorn n för komplexa ärenden3  

Planer med upphävande av strandskydd n = 1,1 

Planer där VA-utredning krävs n = 1,2 

Planer inom riksintresseområden n = 1,3 

Planer med betydande miljöpåverkan och/eller MKB n = 1,4 

Planer där genomförandetiden inte gått ut n = 1,5 

Övriga fall n = 1,0 

Tilläggsavgift  

G x ny tillskapad bruttoarea (BTA) x 0,6 

Reduktion av tilläggsavgift. Avtalskonstruktionen är linjär tom 10 000 m2 BTA men 
reduceras stegvis för tillkommande ytor i steg om 10 000 m2 BTA.  

 I steg 10 001 m2 – 20 000 m2 reduceras avgiften med faktor 1/2  

 för 20 001 m2 – 30 000 m2 BTA med faktor 1/3  

 för 30 001 m2 – 40 000 m2 BTA med faktor 1/4  

 osv. 

 

                                                      
3 Vid flera komplexa faktorer tillämpas n-faktorn för den åtgärd som ger störst påslag 



13 (14) 
 

 Tabell 17 – Planbesked 

Åtgärd Avgift 

Liten åtgärd = Två tomter eller 5 – 600 m² BTA 0,15 x G x 950 

Mellanstor åtgärd = större än liten men max 5000 m² 0,2 x G x 1300 

Stor åtgärd = större än 5000 m² BTA 0,3 x G x 1300 

Begäran om planbesked skall göras av den som avser att utföra en åtgärd inom det område 

som ansökan berör. För detta tar kommunen ut en avgift.  Kostnaden för planbeskedet 

debiteras efter att byggnadsnämnden (BN) tagit beslut i ärendet. Avgiften debiteras även vid 

negativt besked. 

Tabell 18 – Planavgift 

Avgift = G x OF x PLF x N3 

N3 = 1 

 

Planåtgärd 

PLF 

Nybyggnad Tillbyggnad Ändring, ej byggnad 

Områdesbestämmelse 25 15 15 

Detaljplan 50 25 25 

Fastighetsplan 

utan villkorsprövning enligt 
anläggningslagen 

25 15 - 

Fastighetsplan 

med villkorsprövning enligt 
anläggningslagen 

30 20 - 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende ska OF användas enligt ”Tabell 2 - 

Objektsfaktorer”. För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas 

planfaktor som för nybyggnad.  
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Avgifter för förhandsbesked 

Tabell 19 – Förhandsbesked 

Åtgärd Avgift 

Positivt Förhandsbesked Timdebitering, maximalt 25 000 kr.  

Avvisad ansökan Timdebitering 

Återkallad ansökan Timdebitering 

Avslag  Timdebitering 

Avgifter för strandskyddsdispens 

Tabell 20 – Strandskyddsdispens 

Dispens för Avgift 

Byggnad 200 G  

Anläggning eller annan anordning Timdebitering 

Andra avgifter 

Återkallad ansökan Timdebitering 

Avvisad ansökan Timdebitering 

Avslag  Full avgift för byggnaden eller anläggningen 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 167 

Diarienr: KS-2018/00124 

Revidering av Plan- och bygglovstaxa för PBL 

2010:900 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den reviderade plan- och bygglovstaxan för PBL 2010:900 i 

enlighet med byggnadsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Plan- och bygglovtaxan reviderades 2018-02-26, § 40. Därefter har 

byggnadsnämnden sett behov av viss revidering varpå ärendet behandlas 

på nytt. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2018-05-24, § 167. Bilaga. 

Plan- och bygglovstaxa. Bilaga. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-21 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00421 

Sammanträdestider 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen enligt bilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
att fastställa sammanträdestider 2019 för arbetsutskottet enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdestider för 2019 har tagits fram. Som grund 
gäller att kommunfullmäktige sammanträder på måndagar, 
kommunstyrelsens och kommunstyrelsens utskott sammanträder på 
tisdagar. Avsikten är att kommunens andra nämnder förlägger sina 
sammanträden på onsdagar, torsdagar eller fredagar.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdestider 2019. Bilaga. 
Stoppdatum för handlingar till utskotten 2019. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
 
 
Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
tillförordnad stadsdirektör kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 87 

Diarienr: KS-2018/00421 

Sammanträdestider 2019 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige enligt 

bilaga. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen enligt 

bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2019 har tagits fram. Som grund 

gäller att kommunfullmäktige sammanträder på måndagar, 

kommunstyrelsens och kommunstyrelsens utskott sammanträder på 

tisdagar. Avsikten är att kommunens andra nämnder förlägger sina 

sammanträden på onsdagar, torsdagar eller fredagar.  

 

Arbetsutskottet beslutade 2018-05-29 att komplettera bilagan med 

ytterligare ett sammanträde för budgetberedningen 2019-04-25 och 

därefter fastställa sammanträdestider 2019 för arbetsutskottet och 

budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2019, reviderad 2018-05-29. Bilaga. 

Stoppdatum för handlingar till utskotten 2019.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag inklusive 

revidering 2018-05-29. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 2018-06-05 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
 

 

 

 

 

 



    Reviderad: 2018-05-29 

Sammanträdestider år 2019  
 
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 

KSPU 
Kl. 13.15 

KS 
Kl. 15 

KF 
Kl. 9 

JUSK UKF 
Kl. 13.15 

Januari 8, 22  8, 22 30, kl. 8-12 29 15 28   

Februari 5, 19  5, 19 27, kl. 8-10 26 12 25   

Mars 5, 19 15 (Omvärld invärld)  5, 19 20, kl. 8-12 26 12 25   

April 9, 23 17, 25 9, 23 10, kl. 8-10 2 maj** 16 29   

Maj 7, 21, 28 2, 8, 9, 16 7, 21 15, kl. 8-12 28 14 27   

Juni 4*, 11, 18  11 19, kl. 8-10 18 4 17   

Augusti 6, 20  6, 20 14, kl. 8-12 27 13 26   

September 10, 24  10, 24 11, kl. 8-10 1 okt 17 30   

Oktober 8, 15* 22  8, 22 9, kl. 8-12 29 15 28   

November 5, 19 26  5, 19 27, kl. 8-10 26 12 25   

December 10, 17  10 18, kl. 8-12 17 3 16   

  

*Extra KSAU kl. 14.45 före KS med anledning av delårsrapport 

** Torsdag 



Stopptider för kommunstyrelsens utskott år 2019  
KSAU Arbetsutskottet (tisdagar kl. 13.15)  
KSNP Näringslivs- och planeringsutskottet (tisdagar kl. 9)  
KSPU Personalutskottet (tisdagar kl. 9)  
KS Kommunstyrelsen (tisdagar kl. 15) 
KF Kommunfullmäktige (måndagar kl. 9)  
Sista sammanträde före kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
 

MÅNAD Stopptid för 
handlingar till 
KSAU, kl. 12 

KSAU  
Kl. 
13.15 

Stopptid för 
handlingar till 
KSNP, kl.12 

KSNP  
Kl. 9 
 

Stopptid för 
handlingar till 
KSPU, kl.12 

KSPU 
Kl. 9 

KS 
Kl. 15 

KF 
Kl. 9 

Januari 18 dec 8 18 dec 8  15 jan 29 15 28 

 8 jan 22 8 jan 22     

Februari 22 jan 5 
 

22 jan 5  12 feb 26 12 25 

 5 feb 19 5 feb 19     

Mars 19 feb 5  19 feb 5  12 mar 26 12 25 

 5 mar 19 5 mar 19     

April 26 mar 9  26 mar 9  18 apr 2 maj 
** 

16 29 

 9 apr 23 9 apr 23     

Maj 23 apr 7  23 apr 7  14 maj 28 14 27 

 7 maj 21 7 maj 21     

 14 maj 28       

Juni 28 maj 4*  28 maj 11 4 jun 18 4 17 

 28 maj 11       

 4 juni 18       

Augusti 23 jul 6  23 jul 6 13 aug 27  13 26 

 6 aug 20 6 aug 20     

September 27 aug 10  27 aug 10  17 sep 1 okt 17 30 

 10 sep 24 10 sep 24     

Oktober 24 sep 8  24 sep 8  15 okt 29 15 28 

 8 okt 15* 8 okt 22     

 8 okt 22       

November 22 okt 5 22 okt 5  12 nov 26 12 25 

 5 nov 19 5 nov 19     

 12 nov 26       

December 26 nov 10  26 nov 10 3 dec 17 3 16 

 3 dec 17       

*Extra KSAU före KS med anledning av delårsrapport 

**Torsdag 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 168 

Diarienr: KS-2018/00421 

Sammanträdestider 2019 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige enligt 

bilaga. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen enligt bilaga. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

 

att komplettera bilagan med ytterligare ett sammanträde för 

budgetberedningen 2019-04-25 och därefter fastställa 

sammanträdestider 2019 för arbetsutskottet och budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2019 har tagits fram. Som grund 

gäller att kommunfullmäktige sammanträder på måndagar, 

kommunstyrelsens och kommunstyrelsens utskott sammanträder på 

tisdagar. Avsikten är att kommunens andra nämnder förlägger sina 

sammanträden på onsdagar, torsdagar eller fredagar.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2019, reviderad 2018-05-29. Bilaga. 

Stoppdatum för handlingar till utskotten 2019. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag inklusive 

revidering 2018-05-29. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-29 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-04 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00373 

Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli 

förvaltningsområde för meänkieli; Saasha 

Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Saašha Metsärantala (FI) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 
Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli 
Umeå kommunfullmäktige 
Sedan år 2010 är Umeå kommun förvaltningsområde för samiska och år 
2011 blev Umeå kommun efter egen begäran även förvaltningsområde för 
finska. 
 
Umeå kommun är en av de kommuner där det bor flest meänkieli-talare 
och många önskar att kommunen skall bli förvaltningsområde för 
meänkieli. År 2015 avslogs dock ett medborgarförslag om att kommunen 
skulle bli förvaltningsområde för meänkieli och under 
kommunfullmäktigesammanträde 2016-10-31 debatterades motionen 
37 / 2015 om att ansöka om att bli förvaltningsområde för meänkieli. 
Tyvärr blev det avslag på motionen trots att det hade varit fullt möjligt att 
skicka in en ansökan under den tid som en utredning pågick inför en 
eventuell lagändring, för att få ansökan beviljad senare. 
 
Till exempel beslutade regeringen 2017-12-13 att bevilja Luleå kommuns 
ansökan om att bli förvaltningsområde för både samiska och meänkieli. 
Även ett flertal andra kommuner och två landsting fick sina ansökningar 
beviljade samma dag. Eftersom Luleå kommun redan var 
förvaltningsområde för finska sedan tidigare, blev Luleå ännu en 
kommun som är förvaltningsområde för både finska, samiska och 
meänkieli. I och med detta beslut förstärktes dessa språkliga minoriteters 
rätt i kontakten med Luleå kommun från och med 2018-02-01 och det är 
speciellt glädjande för barnens rätt till språk. Det hade varit fullt möjligt för 
Umeå kommun att vara med på det tåget och hålla sällskap med Luleå 
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kommun när det gäller tidpunkten för att bli förvaltningsområde för både 
finska, samiska och meänkieli. 
 
2018-03-27 överlämnade regeringen propositionen »En stärkt 
minoritetspolitik» (prop. 2017 / 18:199) till riksdagen, med avsikt att stärka 
skyddet för de nationella minoriteterna. Enligt de föreslagna 
lagändringarna som föreslås träda i kraft 2019-01-01 skall alla kommuner 
och landsting bland annat antaga mål och riktlinjer för sin minoritetspolitik. 
De frågor som tas upp i denna interpellation berör kultur, skolor, 
äldreomsorg etc. Eftersom denna interpellation berör alla nämnder väljer 
jag att ställa den till Margareta Rönngren, kommunalråd. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Margareta 
Rönngren, kommunalråd: 
— Finns det planer för att Umeå kommun skall ansöka om att bli 
förvaltningsområde för meänkieli? 
— Hur långt har arbetet kommit när det gäller att antaga mål och riktlinjer 
för kommunens minoritetspolitik? 
— Finns det aktuella planer för att Umeå kommun skall förstärka sitt arbete 
med de nationella minoriteterna? 
 
Margareta Rönngren (S) meddelar att hon inte deltar på 
kommunfullmäktiges möte 2018-05-28 utan lämnar svar på fullmäktiges 
möte i juni. 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2018-05-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 151 

Diarienr: KS-2018/00373 

Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli 

förvaltningsområde för meänkieli; Saašha 

Metsärantala (FI) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde 2018-06-18 då 

respondenten inte närvarar vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Saašha Metsärantala (FI) har inkommit med en interpellation till 

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

 

Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli 

Umeå kommunfullmäktige   
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-04 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00456 

Interpellation: Varför har ledande politiker inte satt 

sig in i resultatet av två arbetsmiljökartläggningar: 

Jan Hägglund (AP) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Jan Hägglund (AP) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av två 
arbetsmiljökartläggningar?  
I samband med att två ekonomichefer stängdes av från sina arbeten 
påbörjades en utredning om situationen på ekonomiavdelningen. Fram till 
dess att utredningen var klar skulle ”utredningssekretess” råda (VK 12/4).  
 
Vi har nu fått reda på att två kartläggningar har gjorts av arbetsmiljön på 
ekonomiavdelningen. Detta i avsikt att bland annat förebygga oro i 
samband med ett förändringsarbete där många anställda fick nya roller.  
 
Dessa kartläggningar genomfördes av två olika konsultbolag på initiativ de 
ekonomichefer som blev avstängda. Totalt intervjuades uppåt 20 personer 
som jobbade i direkt anslutning till de båda cheferna.  
 
Mot denna bakgrund undrar vi:  
- Varför har inte Umeå kommuns ledande politiker (i KSau) satt sig in i 
resultatet av dessa två kartläggningar innan de tillåtit en så drastisk åtgärd 
som avstängning av två ekonomichefer?  
 
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande 
skriftliga svar: 
Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall och i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. Alla medarbetare har också ett ansvar att följa de regler som 
gäller på arbetsplatsen och bidra till en god arbetsmiljö. 
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Kommunfullmäktige fastställer och följer upp arbetsmiljöpolicyn och 

ansvarar för att nämnderna har nödvändiga resurser för att sköta sin 

verksamhet. Enligt beslut i kommunfullmäktige har kommunstyrelsen det 

yttersta ansvaret för personal- och arbetsmiljöfrågor i Umeå kommun. 

En skriftlig delegering ska göras för att det ska bli tydligt vilka 

arbetsmiljöuppgifter, som ska utföras av olika arbetsgivarföreträdare i 

kommunen. Från kommunstyrelsen delegeras arbetsmiljöuppgifterna till 

chefer på olika nivåer i organisationen. Chefernas uppgift är att bedriva ett 

effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete i den dagliga verksamheten. I 

det arbetet ingår att: 

 Följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 Följa Arbetsmiljöverkets tillsyn 

 Bedriva ett eget arbetsmiljöarbete 

De konsultinsatser som ekonomifunktionen gjort är ett led i löpande 

utvecklingsarbete inte formella arbetsmiljökartläggningar. Konsultinsatser 

är gjorda främst för ledningsgruppsutveckling. Företagshälsovård eller 

annan upphandlad leverantör har inte genomfört någon 

arbetsmiljökartläggning. 

Ekonomifunktionen har fått stöd av stadsdirektör och personalchef i sitt 

arbetsmiljöarbete. Huvudskyddsombudet har under 2017 påkallat en 

anmälan enligt Arbetsmiljölagen 6kap 6 § som hanterats enligt gällande 

rutiner. 

Det har inte funnits någon anledning för kommunstyrelsens arbetsutskott 

att särskilt följa dessa konsultinsatser. Arbetsmiljöarbete ska bedrivas av 

den som har delegationen till dess ev. returnering sker till överordnad chef. 

Någon sådan returnering har inte skett. 

Det är kommunstyrelsen och inte ksau som har uppföljningsansvaret för 

arbetsmiljön inom kommunstyrelsens verksamheter, vilket sker i 

tertialrapporteringen. 
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-04 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00467 

Interpellation: Antidemokratisk ledning på 

Dragonskolan; Henrik Agerhäll (SD) (-) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (SD) (-) har inkommit med en interpellation till gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens ordförande 
 

Antidemokratisk ledning på Dragonskolan 
Inför valet i höst är en av de största frågorna Sveriges framtida 
befolkningssammansättningspolitik på såväl kommunal nivå som på 
riksnivå. På Dragonskolan har personer, enligt mediauppgifter, spridit 
flygblad med fakta kopplade till vår nuvarande 
befolkningssammansättningspolitik och vad denna politik anses få för 
konsekvenser. Om att elever på Dragonskolan agerar i god demokratisk 
anda och gör inlägg i den samhällspolitiska debatten på detta sätt säger en 
representant för skolledningen enligt mediauppgifter: 
-Det är fruktansvärt. Jag har själv sett lapparna, jag såg dem redan i 
måndags. Det är absolut otänkbart att vi har den typen av propaganda på 
vår skola. 
 
Enligt uppgift ska skolledningen även ha anmält flygbladet till polisen och 
till Säpo. Jag finner skolans agerande allvarligt och antidemokratiskt. Jag 
vet att Socialdemokraterna själva sprider flygblad, bland annat i brevlådor 
och på skolor. Dessa flygblad innehåller förstås ingen kritik mot 
Socialdemokraternas befolkningssammansättningspolitik, men demokrati 
innebär rimligen att även människor med en kritisk syn på 
Socialdemokraternas befolkningssammansättningspolitik ska få 
göra sin röst hörd. 
 
Jag har sett att det aktuella flygbladet på Dragonskolan innehåller uppgifter 
om att vissa grupper skulle vara överrepresenterade inom gruppvåldtäkter. 
Istället för att springa till polisen tycker jag att det vore rimligt att 
Dragonskolan källkritiskt granskade uppgifterna om överrepresentation vad 
gäller gruppvåldtäker hos vissa etniska grupper. Sedan kan eleverna få 
diskutera huruvida vi ska ha en befolkningssammansättningspolitik som 
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premierar att fler från grupper som eventuellt kan vara mer 
våldtäktsbenägna ska få stanna i Sverige eftersom det är synd om dem eller 
ifall vi ska tacka nej till erbjudandet att ta emot dem. Det vore ett 
demokratiskt sätt för skolledningen att möta de frågor som flygbladet fört 
upp på dagordningen. Sen har jag sett från statistik i USA att personer 
med nordöstasiatisk härkomst faktiskt är mindre benägna att begå 
sexualbrott än personer med europeisk härkomst så man kanske inte ska 
dra alla främmande etniska grupper över en och samma kam. 
 
Jag hade gärna sett att flygbladet innehållit någon information om det 
enorma asylbedrägeriet som pågår i det här landet, inte bara på 
ensamkommandeområdet. Kanske borde flygbladet även haft någon 
information om IQ-nivån i vissa delar av världen och barnafödandet i 
samma länder just för att få bort det blödighetstänkande som gjort att 
många gått med på att släppa in främmande grupper i vårt land även om 
de själva uppfattar det som självdestruktivt. Vi får väl hoppas på att 
uppdaterade flygblad där uppgifter av denna typ finns med dyker upp på 
Dragonskolan i framtiden. På grund av påstådd risk för 
”skadeståndsansvar" har jag inte med några personnamn i interpellationen. 
 
Utifrån ovanstående undrar jag: 
1. Står du bakom Dragonskolans beslut att anmäla flygbladet till polisen 
eller tar du avstånd från agerandet? 
2. Finns det någon misstanke om brott från kommunens sida vad gäller 
flygbladet eller handlar det bara om att skrämma elever från att utöva sina 
demokratiska rättigheter? 
3. Är det tillåtet att vara kritisk mot den av Socialdemokraterna förda 
befolkningssammansättningspolitiken på Umeås kommunala 
gymnasieskolor? 
4. Vad var syftet med att anmäla flygbladet till Säpo, som normalt inte 
handhar den här typen av frågor, handlar det om att skrämma eleverna 
från att utöva sina demokratiska rättigheter? 
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-08 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00475 

Interpellation: Varför hjärntvättades elever 25 

januari? Henrik Agerhäll (SD) (-) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (SD) (-) har inkommit med en interpellation till för- och 
grundskolenämndens ordförande 
 
Varför hjärntvättades elever 25 januari? 
Umeå Kommun bokade Umeå Folkets Hus 25 januari så att alla Umeås 
niondeklassare kunde genomgå ideologisk skolning, indoktrinering, med 
dunkelt syfte. Jag hoppas att syftet med påverkansdagen inte var att på ett 
utstuderat och manipulativt sätt skuldbelägga de barn som har 
nordisk/europeisk härstamning genom emotionellt triggande berättelser 
om gasningsöverlevare. Jag hoppas att ni inte sökt manipulera barnen 
genom berättelser som går ut på att endast misslyckade, missbrukande 
mobbingoffer slåss för sitt eget folk. Om syftet med temadagen var att med 
dessa metoder få nordiskättade elever att acceptera att deras folk byts ut 
mot människor från andra världsdelar så tycker jag det är allvarligt och 
nästan liknar hjärntvätt. 
 
I skolan fick jag lära mig att fyra miljoner judar gasades med vätecyanid i 
Auschwitz och två miljoner på andra ställen och att de döda i viss 
utsträckning sedan användes vid tillverkning av tvål och lampskärmar. Det 
här är inte uppgifter som jag vill ifrågasätta och användningen av den 
bittermandelstinkande vätecyaniden skiljer förstås Förintelsen från andra 
folkmord genom historien som exempelvis folkmordsbolsjevikernas 
Holodomor, där fler människor uppskattas ha dödats. 
 
Vill skolan låta en invandringskritiker hålla föredrag för skolelever i Umeå 
så tycker jag att det vore rimligare att bjuda in exempelvis Petter Nilsson 
från Sverigedemokraterna än att bjuda in en person som enligt ett 
pressmeddelande från Umeå kommun blev "rasist, skinnskalle och 
missbrukare" vid 12 års ålder. Jag menar, kommunen skulle kunna bjuda in 
en person som berättar att han var sängvätare till han började på 
mellanstadiet, knarkare sedan lågstadiet, mobbingoffer utan kompisar 
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etc. men att allting förändrades till det bättre när han äntligen gick ur 
Arbetarpartiet, eller så bjuder man in Jan Hägglund för att informera om 
Arbetarpartiet. Vill man minimera antalet röster från unga väljare på 
Arbetarpartiet är dock det första alternativet antagligen att föredra. 
Jag vänder mig också emot att att kommunen i ett pressmeddelande inför 
indoktrineringsdagen i rubriken skrev "Starkt och suggestivt" om 
arrangemanget. Enligt wikipedia är "suggestion" en psykologisk process 
genom vilken en person "intalas eller påverkas att tro, företa sig eller se 
något utan sakliga grunder." Min åsikt är att undervisningen i skolan bör 
vara saklig, neutral och uppmuntra till kritisk granskning snarare än att 
bedrivas genom "suggestion". För att eliminera påstådd risk för 
"skadeståndsansvar" namnges här ej personen som påstås ha missbrukat. 
 
Utifrån ovanstående undrar jag 
1. Vad var det övergripande syftet med temadagen i Folkets Hus 25 
januari? 
2. Vad var syftet med att bjuda in en person som blev missbrukare vid 12 
års ålder som föreläsare 25 januari? 
3. I vilken mån var syftet med temadagen 25 januari att förmå eleverna att 
acceptera en utveckling där en allt större andel av befolkningen i detta land 
har utomeuropeisk härkomst? 
4. Stämmer det att föreläsaren Alexandra Ekwall berättade att "Ukrainare 
kunde stoppa judar helt öppet på gatorna och skära av deras tungor och 
kvinnors bröst" och har eleverna beretts möjlighet att arbeta källkritiskt 
med detta påstående? 
5. Om det finns elever i Umeås grundskolor som anser att antalet 
människor med utomeuropeisk härkomst i Sverige bör begränsas, anser du 
då att det är grundskolans uppgift att försöka förändra dessa åsikter genom 
exempelvis den temadag som denna interpellation avhandlar? 
6. Informerades eleverna om att en stor del av originalmanuskriptet till 
"Anne Franks dagbok" är skriven med en vuxen människas handstil och 
med en kulspetspenna som på Anne Franks tid var mycket ovanlig, så att 
ungdomarna källkritiskt ska kunna fundera kring i vilken mån boken 
innehåller falsarier av Otto Frank som syftar till emotionell manipulation av 
ungdomar? 
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2018-06-08 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00481 

Interpellation: Skolresultat i "utsatta" områden; 

Henrik Agerhäll (SD) (-) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Henrik Agerhäll (SD) (-) har inkommit med en interpellation till för- och 
grundskolenämndens ordförande. 
 
Skolresultat i "utsatta" områden 
Jag läste nyligen i Svenska Dagbladet1 en artikel om skolresultaten 2017 i 
områden som av polisen klassats som "särskilt utsatta". Enligt polisen finns 
det i dessa områden "hög kriminalitet", och "parallella samhälsstrukturer". 
Svd/TT klassar skolresultaten i områdena som "katastrofala". I genomsnitt 
var det 2017 17.5 procent av niondeklassarna i landet som gick ut 
grundskolan utan behörighet för gymnasiestudier. Samtidigt var det en 
majoritet av eleverna i Göteborgs "utsatta områden" som inte uppnådde 
behörighet och detsamma uppges gälla för bland annat Rosengård, 
Seved, Husby, Rinkeby och Skäggetorp. Jag begriper inte riktigt vad dessa 
områden anses "utsatta" för men jag antar att det med uttrycket menas att 
de är utsatta för en relativt stor andel elever härstammande från Afrika och 
Mellanöstern. 
 
Jag utgår från att skolresultaten i väldigt hög mån beror på hur pass 
motiverade eleverna är och inte på deras kognitiva förmågor, men det är 
möjligt att det finns en hereditär komponent när det gäller intresse för 
studier. De sammanställningar av forskningsresultat som gjorts av ett stort 
antal forskare, bland annat Tatu Vanhanen, pekar förstås mot att den 
genomsnittliga IQ-nivån i det subsahariska Afrika skulle ligga någonstans 
mellan 70 och 80 vilket förstås kan ha viss relevans om studierna är utförda 
på ett korrekt sätt. Personligen anser jag vidare att betydelsen skolbetyg 
ofta tillskrivs i samhällsdebatten är överdriven. 
 
Jag utgår ifrån att den skräckbild Moderaterna målat upp av Umeå är en 
kraftig överdrift, åtminstone om man jämför med övriga Sverige. Jag antar 
vidare att skolresultaten i Umeå är generellt goda. Så brukar vara fallet för 
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universitetsstäder. Det vore ändå intressant att veta hur Umeå står sig 
visavi övriga landet. En allt mer felaktig befolkningssammansättningspolitik, 
åtminstone om man vill ha lugn och ro och låg kriminalitet, riskerar förstås 
leda till att Umeå framöver får en situation som mer liknar den i de 
demografiskt utsatta områdena. 
 
1 https://www.svd.se/over-halften-klarar-inte-skolan-i-utsatta-omraden 
 
Utifrån ovanstående undrar jag följande 
1.Vid vilka två högstadieskolor i Umeå var det 2017 lägst andel elever som 
gick ut nionde klass utan behörighet för gymnasiestudier? 
2. Vilken procentuell andel av eleverna var det i skolorna i svaret på fråga 1 
som inte hade gymnasiebehörighet när de gick ut nian 2017? 
3.Vid vilka två högstadieskolor i Umeå var det 2017 högst andel elever som 
gick ut nionde klass utan behörighet för gymnasiestudier? 
4. Vilken procentuell andel av eleverna var det vid skolorna i svaret på fråga 
3 som inte hade gymnasiebehörighet när de gick ut nian 2017? 
5. Hur ser du på skillnaden i resultat vad gäller hur många som går ut 
nionde klass med behörighet för gymnasiestudier vid skolor i Umeå, härrör 
sig skillnaderna främst till skolornas varierande etniska sammansättning 
eller ser du främst andra orsaker? 
6. Vad, om något, bör Umeå göra för att få skolresultaten mer jämt 
fördelade över kommunens högstadieskolor?   
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-08 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00483 

Interpellation: Kunde nedläggningen av den judiska 

föreningen i Umeå ha undvikits? Saasha 

Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Saasha Metsärantala (FI) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. 
 
Kunde nedläggningen av den judiska föreningen i Umeå ha undvikits? 
Religionfrihet hör till de mest grundläggande friheterna. Religionfrihet är 
någonting som var och en måste värna om tillsammans. Det går inte att 
upprepa och förtydliga för ofta vikten av att motverka rasism och andra 
diskrimineringar. 
 
Det var med djup sorg som jag fick information om att den judiska 
föreningen i Umeå till slut lades ner på grund av de hot de blev utsatta för 
från nazistiskt håll. 
 
Feministiskt initiativ har sedan tidigare och vid upprepade tillfällen 
poängterat vikten av att motverka rasism och andra former av förtryck. 
Även andra partier har poängterat vikten av att motverka rasism, vilket jag 
är glad för. Men mer behöver uppenbarligen göras! 
 
Såsom kommunpolitiker måste vi uppenbarligen bli ännu bättre på att 
främja ett inkluderande samhälle. Jag besitter inget magisk recept, men 
genom att kraftsamla kan det finnas möjligheter att förbättra situationen. 
En händelse såsom den som hände nyligen — nedläggningen av den judiska 
föreningen i Umeå — hade sannolikt kunnat undvikas om fler hade 
engagerat sig mot rasism. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till alla tre 
kommunalråd: 
— Skulle vi kunna komma överens om att vi, från politiskt håll och oavsett 
block, behöver samordna krafter för att motverka antisemitism och andra 
former av rasism? 
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Jag väljer att viga min återstående talartid till en tyst minut till minnet av de 
personer som mördats av nazisterna och dem som fortfarande idag hotas 
till livet. Min tanke går förstås också till den numera nedlagda judiska 
föreningen i Umeå.  
 
Margaretha Rönngren (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande 
lämnar följande skriftliga svar: 
 
Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av 
ett demokratiskt samhälle. Omvänt vet vi att demokratiska beslutsprocesser 
och ett fungerande och rättssäkert samhälle förstärker skyddet för de 
mänskliga rättigheterna.  
 
Att värna mänskliga rättigheter och demokrati är ett ständigt pågående 
arbete. Det är något vi alla är skyldiga att arbeta för oavsett om vi befinner oss 
på nationell eller lokal nivå.  
 
Att judiska föreningen lagts ner är mycket tråkigt, jag beklagar det verkligen. 
När orsaken är hot och trakasserier är det mycket allvarligt.  
 
Frågan som ställs är om kommunen kunnat undvika en nedläggning av 
judiska föreningen.  
Beslutet att lägga ner föreningen är medlemmarnas beslut, det är en fråga 
som kommunen inte kan ta ansvar för.  Min upplevelse är att det som hänt 
föreningen har påverkat alla som jobbar i kommunen på ett eller annat sätt. 
Lokalsituationen var en akut fråga för föreningen och där arbetade många för 
att lösa lokalsituationen på ett tryggt sätt. 
  
-Skulle vi kunna komma överens om att vi, från politiskt håll och oavsett 
block, behöver samordna krafter för att motverka antisemitism och andra 
former av rasism?  
Jag tror och hoppas att det finns en vilja till detta i fullmäktige, det finns 
många bra och viktiga initiativ redan idag men vi kan säkert göra mer genom 
att visa att detta är en viktig fråga för oss alla. Mänskliga rättigheter som tema 
i fullmäktige kan vara en bra början.  
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-08 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00486 

Interpellation: Underlätta för cykelturer; Saasha 

Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Saasha Metsärantala (FI) har inkommit med en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande och ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och 
planeringsutskott. 
 
Underlätta för cykelturer 
Jag har en vision om en kommun, där det är lätt att förflytta sig på cykel. 
Cyklarna har utvecklats en hel del under de senaste åren. Numera blir det 
allt vanligare med både elcyklar, lådcyklar, trehjulingar etc., vilket kan 
underlätta för många personer som annars skulle ha svårigheter att cykla. 
Detta märks speciellt när det gäller att cykla flera kilometer eller ett par 
mil. 
 
Ett bekymmer är att utbyggnaden av cykelvägar hittills inte riktigt lyckats 
hålla samma takt. Nu som cykeltekniken — inte minst när det gäller 
elcyklar — underlättar att cykla längre avstånd, skulle det vara lämpligt att 
bygga ut cykelvägarna i samklang med det, så att vi kan underlätta 
miljövänliga transportsätt, utan större risk för trafikolyckor, vilket i sin tur 
underlättas om cykelvägar byggs, vars utformning och placering bejakar 
cykelteknikens nya möjligheter. 
 
Planer har nämnts när det gäller Täfteå, Hissjö etc. men nya cykelbanor 
skulle välkomnas även på andra ställen, exempelvis mellan staden och 
Sörmjöle. Även att kunna cykla på en oavbruten gång- och cykelväg från 
Gimonäs, över Kolbäcksbron, till Obbola, vidare till Holmsund och tillbaka 
till Gimonäs skulle nog uppskattas av pendlare eller som sommarutflykt. 
Utanför tätorterna behöver trafikverket i många fall involveras, vilket 
aktualiserar nödvändigheten för kommunen att uppmuntra trafikverket för 
att cykelvägsbyggandet skall kunna hålla cykelteknikutvecklingens takt. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Lena Karlsson 
Engman, ordförande i tekniska nämnden och 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00486 
 
 
Hans Lindberg, ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och 
planeringsutskott: 
— I vilken utsträckning har Umeå kommun föreslagit till trafikverket eller 
eljest nämnt lämpligheten av att bygga cykelvägar som förbinder 
kommunens olika tätorter? 
 
Lena Karlsson Engman (S), ordförande i tekniska nämnden lämnar 
följande skriftliga svar 
Som du skriver är de flesta av vägarna mellan kommunens olika tätorter 
statliga. Åtgärder på europavägarna E4 och E12 hanteras via den nationella 
transportplanen (NTP) och övriga länsvägar via Länstransportplanen (LTP). 
Trafikverket är väghållare för samtliga dessa men äger själva prioriteringen 
för åtgärder på europavägarna medan Region Västerbotten äger 
prioriteringen för åtgärder på länsvägarna. För nya gång- och cykelvägar 
längs statliga vägar krävs att Trafikverkets planeringsprocess följs där en 
åtgärdsvalsstudie först genomförs för att pröva olika möjliga åtgärder och 
sedan om åtgärden blir prioriterad görs en vägplan innan bygget kan starta.  
 
Kommunens underlag till Länstransportplanen och den Nationella 
transportplanen bereds av Övergripande planering för beslut i 
kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott (KSNP). I detta arbete 
är också tekniska nämnden genom Gator och parker involverade. I det 
löpande arbetet har kommunen via Övergripande planering regelbundna 
verksamhetsmöten med Trafikverket för att säkerställa en god 
planberedskap. 
 
För att ge en bild av aktuell planeringsberedskap för gång och cykelväg (GC-
väg) mellan Umeå och de 15 största tätorterna utanför Umeå har jag därför 
listat aktuell status på stråket, hur kommunen har yttrat sig, samt i vilket 
utredningsskede eventuella åtgärder befinner sig. Bifogar detta i bilaga. 
 



Bilaga. Planeringsberedskap GC mellan Umeå och de 15 största tätorterna i kommunen 

Nationella transportplanen (NTP), Länstransportplanen (LTP), Åtgärdsvalstudie (ÅVS) 

531 Umeå-Holmsund (LTP) 
ÅVS för sträckan är genomförd 2017. GC mellan Holmsund och Umeå är en rekommenderad 
åtgärd i åtgärdsvalsstudien. Umeå kommun har lyft åtgärden som prioriterad i yttrande till Region 
Västerbotten inför arbete med Länstransportplan 2018-2029. Åtgärden är inte prioriterad i LTP. 
 
E4 Umeå-Sävar (NTP) 
Cykelväg finns. Förbi Anumark saknas separat GC, här är ÅVS precis genomförd och separat GC 
förbi Anumark finns som en möjlig åtgärd. Dock ej prioriterad av Trafikverket ännu. GC-
anslutningen vid Sävar påverkas av Norrbotniabanans dragning och kan komma att justeras i 
samband med att banan byggs. Kommunen har lyft fram behovet av en säker anslutning vid Sävar.  
 
E4 Umeå-Hörnefors (NTP) 
Cykelväg saknas längs E4, hänvisas via väg 512/522/523 (Röbäck-Stöcke-Sörmjöle). Umeå kommun 
har inte framfört synpunkt om separat GC längs E4 söderut. Däremot har önskemål framförts om 
GC-åtgärder på delar av sträckan Sörmjöle-Stöcksjö. 
 
512 Umeå-Röbäck (LTP) 
Cykelväg finns.  
 
E12 Umeå-Obbola (NTP) 
Åtgärdsvalsstudie genomförd 2017, separat GC Obbola-Alvik föreslagen åtgärd. Umeå kommun har 
framfört behovet till Trafikverket. Dock ej ännu prioriterad av Trafikverket.   
 
364 Umeå-Ersmark (LTP) 
Cykelväg finns.  
 
642 Umeå-Innertavle-Täfteå (LTP) 
Cykelväg finns Umeå-Innertavle. Saknas Innertavle-Täfteå. Finns ingen åtgärdsvalsstudie för 
sträckan. Umeå kommun har yttrat sig och påpekat behovet flertalet gånger.  
 
522/523 Röbäck-Stöcksjö-Stöcke (LTP) 
Cykelväg Röbäck-Stöcksjö byggs 2018-2019. Stöcksjö-Stöcke saknas cykelväg, åtgärdsvalsstudie för 
den delen genomförs dock 2019. Kommunen har framfört att behov finns längs hela sträckan.  
 
E12/555 Umeå-Brännland-Sörfors-Vännäs (NTP/LTP) 
Cykelväg finns mellan Kåddis och Brännland. Saknas i övrigt. Behovet har lyfts fram av kommunen. 
Åtgärdsvalsstudie genomförd för sträckan E12 Umeå-Vännäs, separat GC finns som 
rekommenderad åtgärd. Ännu ej prioriterad av Trafikverket. För Brännland-Sörfors finns 
begränsad åtgärdsvalsstudie för Sörforsbron. Prioriterad åtgärd saknas dock.   
 
512 Röbäck-Skravelsjö-Yttersjö (LTP) 
Cykelväg saknas Röbäck-Skravelsjö-Yttersjö. Åtgärdsvalsstudie genomförs 2018.  
 
363 Umeå-Hissjö-Tavelsjö (LTP) 
Åtgärdsvalsstudie för hela sträckan genomförd. Vägplan pågår för GC Umeå-Hissjö. Finns pengar 
prioriterade i LTP för genomförande 2018-2021.  
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-23 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00431 

Fråga: Rimliga handläggningstider; Veronica Kerr 

(KD) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Veronica Kerr (KD) har inkommit med en fråga till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande. 

Rimliga handläggningstider 
Första helgen i juni är det dags för den årligt återkommande festivalen 
Brännbollsyran, en folkfest för många oavsett för de som spelar brännboll, 
ser på eller upplever livekonserter. 
 
Det råder ingen tvekan om att Brännbollsfestivalen har bidragit till Umeås 
attraktivitet och gjort staden mer känd genom åren. De senaste åren har 
det blivit en del rubriker kring kommunens bemötande mot det bolag 
som arbetar med Brännbollsfestivalen och Yran och det finns de som 
menar att kommunen (i det här fallet Miljö och Hälsa) väljer att motarbeta 
enskilda i frågan om serveringstillstånd genom att sinka handläggningen av 
ärenden. Det kan betyda att tid inte ges till ev. överklagande av beslut och 
försvårar därmed för företagen att genomföra planerade event. 
 
Brännbollsyran lämnade in ansökan om serveringstillstånd i november 
2017 för att vara ute i god tid, men beslut togs inte förrän i maj i nämnden. 
Enligt uppgift ansåg kommunen inte att ansökan var komplett för att 
avtalet om markupplåtelse inte var med, något som kommunen 
också ansvarar för att ge. Därefter ställdes sammanträdet i april in pga för 
få ärenden vilket också innebar en ytterligare försening av beslut. På 
hemsidan står det att för en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten är ansökningstiden cirka sex veckor, vilket det tydligt inte var i 
detta fall. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande fråga: 
Har Brännbollsyrans förfrågan om utskänkningstillstånd tidsmässigt 
hanterats så snabbt som möjligt enligt dig? 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2018-05-28 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 161 

Diarienr: KS-2018/00431 

Fråga: Rimliga handläggningstider;  

Veronica Kerr (KD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bordlägga frågan till nästa sammanträde 2018-06-18 då 

respondenten inte närvarar vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Veronica Kerr (KD) har inkommit med en fråga till miljö- och 

hälsoskyddsnämndens ordförande. 

Rimliga handläggningstider 
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-14 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00515 

Fråga: För vilka politiker gäller öppenhet och 

transparans, och för vilka gäller det inte? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Ulrika Edman (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande. 
 
Vänsterpartiet har begärt att få träffa den ensamutredande konsulten 
Ineland Psykologi för att ställa frågor kring arbetsmiljörapporten avseende 
uppdraget, frågeställningen, metod men framförallt kring de slutsatser 
konsulten drar. När rapporten muntligen redovisades på ksau 180605 så 
gjordes det av en tjänsteperson på Personalfunktionen och ingen ledamot 
hade fått ta del av innehållet i förväg. Vi som parti får inte själva träffa 
konsulten för att ställa våra frågor om utredningen. När vi nekades detta 
har vi begärt att få en fördjupad redovisning på sista ksau innan sommaren 
den 19 juni 2018, vilket bemötts med tystnad. 
 
Vid läsning av rapportens sammanfattning, vilken är den enda som vi har 
fått ta del av i efterhand och som nu är offentlig, väcker den snarare fler 
frågor än den besvarar. Men det är utifrån denna vi via media tagit del av 
ett beslut om avsked av ekonomidirektören. I utredningens 
sammanfattning blandas nutid med dåtid, tar inte hänsyn till kommunens 
linjeorganisation och det går inte att utröna vilka personer/chefer som 
åsyftas utan ger generella och svepande slutsatser av både politisk och 
organisatorisk karaktär. 
 
På hemsidan för Ineland Psykologi beskrivs följande under rubriken 
”Organisationsutveckling”: ”Uppdraget kan beskrivas som en 
organisationsanalys med förslag på utvecklingsarbete. Syftet och målet 
med uppdraget, vad det är man vill uppnå med utvecklingsarbetet, ligger 
till grund för innehållet i kartläggningen. Ofta är målet att skapa en robust 
organisation som klarar de utmaningar man står inför, och en önskan om 
att få klarhet i de hinder som motar utveckling. Delar såsom ledarskap, 
medarbetarskap, samarbete och förändringskultur ingår ofta, liksom 
analyser av arbetsprocesser och informationsflöden. Återkoppling sker 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00515 
 
 
vanligtvis både muntligt och skriftligt och innehåller tydliga förslag på 
åtgärder. Om man önskar stöd i implementeringen av åtgärderna sker det i 
nästa steg.” 
 
Som ytterst ansvariga politiker i kommunstyrelsens, och i detta fall 
arbetsutskottet och den s.k. kommunledningen, anser vi i Vänsterpartiet 
att en tillfredsställande redovisning inte har skett, varken muntligt, skriftligt 
eller utifrån konsultfirmans egen beskrivning på hemsidan av hur ett 
uppdrag redovisas/återkopplas till uppdragsgivare. 
 
Fråga: 
- Anser du som ledande kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande att 
tjänstepersoner/skattefinansierade konsulter fritt ska kunna prata med 
vissa politiker men inte med andra? 
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-14 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00497 

Avsägelse: ledamot i kommunfullmäktige och miljö- 

och hälsoskyddsnämnden Ellika Nordström (MP) (-) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Ellika Nordström (MP) (-) begärt entledigande från uppdragen 
som ledamot i kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Ärendebeskrivning 
Ellika Nordström (MP) (-) har begärt entledigande från rubricerade 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Ellika Nordströms avsägelse 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ellika Nordström 
Länsstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Mona Ståhl 
Ellenor Nygren 
Peter Bergman 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2018-06-11 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2018/00013 

Anmälningsärenden 2018-06-18 
 

Motioner 
Motion 21/2018: Gör Ola Ullsten till hedersmedborgare samt uppkalla en 
gata på Teg till hans minne; Peder Westerberg (L) 
Motion 22/2018: Lampskärm till Förintelsens minne; Henrik Agerhäll (SD) (-) 

Ej verkställda beslut 
Individ- och familjenämnden LSS. Diarienummer: KS-2018/00028-1 
Individ- och familjenämnden SoL. Diarienummer: KS-2018/00028-2 
Äldrenämnden SoL. Diarienummer: KS-2018/00028-3 

Överenskommelse 
Samverkansöverenskommelse med AB Bostaden om bostäder för äldre. 
Äldrenämnden. Diarienummer KS-2018/00466-6. 
   
 
 
  
  
 



Motion till Umeå kommunfullmäktige

Lampskärm till Förintelsens minne
Som jag erinrar mig Förintelseundervisningen från den tid jag gick i skolan så vilade den på tre 
pelare, de sex miljoner judar som blev gasade, varav fyra miljoner gasades i Auschwitz, samt att 
man tillverkade tvål och lampskärmar av människor. Tidigare var det vanligt att personer som suttit 
i koncentrationsläger i av Tyskland ockuperade områden åkte runt i skolor i Sverige och berättade 
historier för skolelever. Med tiden har de dock dött undan och vill man påverka elever i en mindre 
invandringskritisk riktning är det antagligen inte lika effektfullt att låta personer födda långt efter 
andra världskriget åka runt och berätta om vad de menar att deras föräldrar, mor/farföräldrar varit 
med om, som skedde i Umeå nu i januari. Enligt uppgift ska en sådan föreläsare i Umeå ha sagt 
något i stil med att "ukrainare kunde stoppa judar helt öppet på gatorna och skära av deras tungor 

och kvinnors bröst"  Man bör kanske hålla sig ifrån den typen av mer fantasifulla inslag och istället 
fokusera på hårda, skarpa, utifrån en källkritisk analys hållbara, fakta. Gör man inte så riskerar man 
att så tvivel om de tre pelarna hos eleverna. Istället bör man kanske tala om för eleverna hur 
vetenskapsmännen kommit fram till hur många människor som blev gasade, lampskärmar och tvål. 

Genom att fokusera på de vetenskapliga bevisen bakom de tre pelarna och inte så mycket på 
utsvävande och känslofyllda historier på lös vetenskaplig grund kanske kommunen kan slå undan 
benen för nazismen. Enligt ledande sociologer försöker nazisterna av idag förneka de tre pelarna för 
att ställa sig in hos ungdomar. När det gäller lampskärmar så skrev Expressen 2005:

"där tyskarna experimenterade med kaniner, marsvin och levande människor, hänger inom glas och  

ram några "konstverk". Det är lampskärmar, portmonnäer m m, som förre 

Buchenwaldkommendantens hustru, Frau Cock, tillverkat av människohud. På lampskärmen sitter 

bröstvårtorna kvar, som för att undanröja alla tvivel om varifrån materialet kommit. "

https://www.expressen.se/nyheter/har-avslojas-forintelsen/

Världens Historia förklarar att samma kvinna:

"samlade på lampskärmar av tatuerad hud från avrättade fångar."

https://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/mot-hitlers-kvinnliga-tyranner

Jag är själv inte speciellt intresserad av Förintelsen eller av historia, men jag vill betona att jag 
tycker det är helt okej att skicka hem oinbjudna gäster till deras hemländer, men inte okej att gasa 
dem eller att göra tvål eller lampskärmar av dem. På den punkten hoppas jag att vi alla är överens. 
För att sätta ett starkare fokus på en av Förintelsens tre pelare har jag inkommit med denna motion.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på:

att Umeå kommun köper in en lampa med tillhörande lampskärm av lämplig modell i plast eller 
vegetariskt material som kan stå någonstans i fullmäktigesalen som en påminnelse om Förintelsen.
att fullmäktige i samband med januarifullmäktige varje år, som äger rum i nära anslutning till 
Förintelsens minnesdag, har en tyst minut där alla lampor i fullmäktigesalen släcks förutom 
Förintelselampan som en kort men suggestiv påminnelse om Förintelsens hemskheter. Eventuellt 
kan ledamöterna samlas i en ring kring Förintelselampan.

Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2018-06-11



MOTI ON

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

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

Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige
beslutar:

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

Umeå den 29 maj 2018

Peder Westerberg
Liberalerna
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2018-05-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 55 

Diarienr: ÄN-2018/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2018-03-

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 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2018-05-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Statistikrapport SoL 2018-03-31 

Beredningsansvariga 

Emma Nord, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-21 

Äldrenämnden 
 
 
Diarienr: ÄN-2018/00023 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2018-03-31 

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 2018-03-31 

Beredningsansvariga 
Emma Nord, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: ÄN-2018/00023 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
   
 
 
Pernilla Henriksson Emma Nord 
Äldreomsorgsdirektör Nämndsekreterare   

 



Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2018-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 103 

Diarienr: IFN-2018/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2018-03-

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. 

Beslutsunderlag 

Rapport SoL 2018-03-31 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2018-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

   
 

 

 

 

 



Individ- och familjeomsorg

Beslut som ej verkställts: 

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Kontaktperson 

barn/unga
Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

2 personer 2 resursbrist 7 mån, 15 dgr
(1 flicka, 1 pojke) 6 mån, 3 dgr

Bostad (IFO) Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 annat skäl 3 mån, 12 dgr

(1 kvinna)

Öppenvårds-

verksamhet vuxna
Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 resursbrist 4 mån, 10 dgr
(1 man)

Kontaktperson 

vuxna
Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 annat skäl 4 mån, 16 dgr

(1 kvinna)

Kontaktfamilj Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 annat skäl 3 mån, 17 dgr

(1 pojke)

Summa beslut: 6

Beslut som verkställts senare än 3 månader:

Typ av bistånd
Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Bostad (IFO) Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

1 person 1 annat skäl 1 år, 2 mån, 3 dgr

(1 kvinna)

Summa beslut: 1

2018-03-31 fanns följande ej verkställda gynnande beslut 

enl SoL inom individ- och familjenämndens ansvarsområde.

Tid från beslutsdatum

Tid från beslutsdatum



Omsorger om personer med funktionsnedsättning

Beslut som ej verkställts:

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Kontaktperson 

vuxna
Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

12 personer 3 resursbrist 1 år, 3 mån, 10 dgr

(9 män, 3 kvinnor) 7 annat skäl 1 år, 15 dgr

2 tackat nej 11 mån, 18 dgr

9 mån, 24 dgr

7 mån, 1 dag

6 mån, 30 dgr

5 mån, 5 dgr

5 mån, 4 dgr

4 mån, 29 dgr

4 mån, 11 dgr

3 mån, 26 dgr

3 mån, 9 dgr

Summa beslut: 12

Beslut som verkställts senare än 3 månader:

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Kontaktperson 

vuxna
Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

6 personer 6 resursbrist 11 mån, 12 dgr

(1 kvinna, 5 män) 11 mån, 8 dgr

11 mån, 3 dgr

9 mån, 18 dgr

6 mån, 11 dgr

4 mån, 26 dgr

Summa beslut: 6

Tid från beslutsdatum

Tid från beslutsdatum



Beslut som avslutats utan verkställighet:

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Kontaktperson 

vuxna
Antal Resursbrist Tackat nej Annat skäl

2 personer 1 tackat nej 1 år, 24 dgr

(1 kvinna, 1 man) 1 annat skäl 6 mån, 10 dgr

Summa beslut: 2

Karolina Lundqvist Lina Rolén Nordin

Socialdirektör Nämndsekreterare

Tid från beslutsdatum
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Tjänsteskrivelse 
2018-04-23 

Individ- och familjenämnden 
 
 
Diarienr: IFN-2018/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2018-03-31 

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 2018-03-31 

Beredningsansvariga 
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: IFN-2018/00026 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
   
 
 
Karolina Lundqvist Lina Rolén Nordin 
Socialdirektör Nämndsekreterare   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2018-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 104 

Diarienr: IFN-2018/00027 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2018-03-

31 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt LSS. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Ärendebeskrivning 

Från och med 2008-07-01 gäller, enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), följande beträffande ej 

verkställda gynnande beslut.  

”Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare 

ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts 

på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt 

hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska 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 LSS 2018-03-31 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Individ- och familjenämnden 2018-05-23 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

   
 

 

 

 

 



Beslut som ej verkställts: 

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Bostad med särskild service 

för vuxna
Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

35 personer 19 resursbrist 7 år, 3 mån, 11 dgr Bor i SoL-boende

(13 kvinnor, 22 män) 8 tackat nej 3 år, 10 mån, 18 dgr Bor i SoL-boende

8 annat skäl 3 år, 9 mån, 12 dgr Bor i SoL-boende  

3 år, 6 mån, 22 dgr Förhandsbesked från annan kommun

Tackat nej till erbjudande 3 år, 6 mån, 19 dgr
Tackat nej till erbjudande 2 år, 6 mån, 27 dgr

2 år, 5 mån, 15 dgr Förhandsbesked från annan kommun

2 år, 4 mån, 4 dgr Beslut giltigt fr 170601, planering pågår

2 år, 3 mån, 10 dgr Beslut giltigt fr 170601, planering pågår

2 år, 2 mån, 18 dgr Beslut giltigt fr 170301, verkställs inom kort

2 år, 2 mån, 10 dgr Lämplig bostad saknas

Tackat nej till erbjudanden 2 år, 1 mån, 16 dgr
2 år, 1 mån, 13 dgr Önskad flytt mars -17, lämplig bostad saknas

1 år, 11 mån, 9 dgr Förhandsbesked från annan kommun

Tackat nej till erbjudande 1 år, 8 mån, 17 dgr
1 år, 7 mån, 19 dgr Lämplig bostad har saknats, verkställs inom kort

1 år, 6 mån, 22 dgr Bor i SoL-boende

1 år, 4 mån, 21 dgr Har fått erbjudande

1 år, 4 mån, 14 dgr Lämplig bostad saknas

Tackat nej till erbjudande 1 år, 4 mån, 3 dgr
Önskad flytt mars-19, verkställs inom kort 1 år, 2 mån, 29 dgr
Tackat nej till erbjudande 1 år, 1 mån, 18 dgr
Tackat nej till erbjudande 1 år, 4 dgr

10 mån, 15 dgr Lämplig bostad saknas, planering pågår

Önskad flytt sommar 2018 10 mån, 8 dgr
Verkställs inom kort 9 mån, 1 dag
Önskad flytt sommar 2018, planering pågår 8 mån, 19 dgr
Beslut giltigt fr 180601, verkställs inom kort 8 mån, 3 dgr

2018-03-31 fanns följande ej verkställda gynnande beslut 

enl LSS inom individ- och familjenämndens ansvarsområde.

Tid från beslutsdatum



Beslut giltigt fr 180615, planering pågår 7 mån, 13 dgr
5 mån, 19 dgr Lämplig bostad saknas

Inget erbjudande önskas i dagsläget, följs upp 5 mån, 12 dgr                                                                                                                                                            

4 mån, 25 dgr Lämplig bostad saknas

Har fått erbjudande 4 mån, 25 dgr
4 mån, 21 dgr Kommer inom kort att erbjudas bostad

Tackat nej till erbjudande 4 mån, 10 dgr

     Kontaktperson        Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

5 personer 2 resursbrist Ska avslutas på egen begäran 11 mån, 21 dgr
(3 kvinnor, 2 män) 3 annat skäl 10 mån, 27 dgr Ska avslutas på egen begäran

Går ej att nå, ska följas upp 10 mån, 15 dgr
Finns förslag på KP 4 mån, 7 dgr

3 mån, 19 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Daglig verksamhet Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

4 personer 4 annat skäl Ej kunnat starta pga ohälsa, planering pågår 1 år, 11 dgr
(1 kvinna, 3 män) Ej kunnat starta pga ohälsa, planering pågår 5 mån, 12 dgr

Insats verkställs inom kort 5 mån, 8 dgr
Ej kunnat starta pga ohälsa, verkställs inom kort 4 mån, 1 dag

Korttidsvistelse Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl
 

2 personer 1 resursbrist Tackat nej till erbjudande 9 mån, 11 dgr
(1 flicka, 1 pojke) 1 tackat nej 3 mån, 12 dgr Plats saknas

Summa beslut: 46



Beslut som ej verkställts på nytt från den dag då verkställigheten avbröts:

Typ av bistånd
Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Bostad med särskild service 

för vuxna
Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

2 personer 2 annat skäl Ska följas upp 3 mån, 30 dgr
(1 kvinna, 1 man) Önskar inget nytt erbjudande 3 mån, 30 dgr

     Kontaktperson        Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

25 personer 14 resursbrist Tackat ja men går ej att nå 1 år, 2 mån, 28 dgr  

(7 kvinnor, 15 män, 3 pojkar) 9 annat skäl 1 år, 2 mån Lämplig uppdragstagare saknas  

2 tackat nej 9 mån, 30 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

9 mån, 4 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Insatsen ska avslutas på egen begäran 8 mån, 30 dgr
Verkställs inom kort 7 mån, 30 dgr
Lämplig uppdragstagare saknas 7 mån, 15 dgr

7 mån, 15 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Tackat nej till erbjudande 6 mån, 30 dgr
6 mån, 30 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Tackat nej till erbjudande 6 mån, 30 dgr
6 mån, 30 dgr Delvis verkställt

6 mån, 30 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Insatsen ska avslutas på egen begäran 6 mån, 16 dgr
6 mån, 11 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Erbjuden KP men går ej att nå 6 mån, 9 dgr
5 mån, 30 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

5 mån, 22 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

KP tillfrågats men tackat nej 4 mån, 30 dgr
4 mån, 30 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Tilltänkt KP tillfrågad, avvaktar svar 4 mån, 30 dgr
Förslag finns men går ej att nå 4 mån, 14 dgr

3 mån, 30 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

3 mån, 20 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

3 mån, 11 dgr Lämplig uppdragstagare saknas

Tid från beslutsdatum



Korttidsvistelse Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

3 personer 3 annat skäl Avbokas på egen begäran, verkställighet planeras 10 mån, 6 dgr
(1 flicka, 2 pojkar) Avbokas på egen begäran 7 mån, 20 dgr

Avbokas på egen begäran 3 mån, 16 dgr

Daglig verksamhet Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

4 personer 4 annat skäl Uppehåll pga ohälsa, planering pågår 2 år, 7 mån, 30 dgr
(2 kvinnor, 2 män) Uppehåll pga ohälsa, ska verkställas inom kort 10 mån, 30 dgr

Placering klar, planering pågår 7 mån
Önskar byta placering, planering pågår 3 mån, 19 dgr

Personlig assistans Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

1 person 1 resursbrist 1 år, 3 mån Delvis verkställt

(1 kvinna)

Summa beslut: 35

Beslut som avslutats utan verkställighet:

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Daglig verksamhet Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl
 

1 person 1 tackat nej Avslutad på egen begäran 2 år, 8 mån, 9 dgr
(1 kvinna)

     Kontaktperson        Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

1 person 1 annat skäl Avslutas efter uppföljning 9 mån, 7 dgr
(1 man)

Bostad med särskild service 

för vuxna
Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

2 personer 2 tackat nej Avslutad på egen begäran 1 år, 4 mån, 5 dgr
(1 kvinna, 1 man) Avslutad på egen begäran 11 mån, 26 dgr

Summa beslut: 4

Tid från beslutsdatum



Beslut som verkställts senare än 3 månader:

Typ av bistånd

Skäl till att 

beslut ej 

verkställts

Bostad med särskild service 

för vuxna
Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

7 personer 4 resursbrist Tackat nej till ett tidigare erbjudande 3 år, 2 mån
(4 kvinnor, 3 män) 1 tackat nej 2 år, 9 mån, 18 dgr Önskad flytt april -2017

2 annat skäl Beslut giltigt fr 170601 2 år, 9 mån
1 år, 7 mån, 3 dgr Lämplig bostad har saknats

1 år, 4 mån, 8 dgr Förhandsbesked från annan kommun

Lämplig bostad har saknats 10 mån, 13 dgr
6 mån, 18 dgr Lämplig bostad har saknats

     Kontaktperson        Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

8 personer 6 resursbrist Lämplig uppdragstagare har saknats 1 år, 1 månad, 27 dgr
(3 kvinnor, 5 män) 2 annat skäl 11 mån Lämplig uppdragstagare har saknats  

8 mån, 19 dgr Lämplig uppdragstagare har saknats

6 mån, 27 dgr Lämplig uppdragstagare har saknats

6 mån, 21 dgr Lämplig uppdragstagare har saknats

KP tackat nej, finns ny tilltänkt KP som ska tillfrågas 6 mån, 15 dgr
5 mån, 26 dgr Lämplig uppdragstagare har saknats

4 mån, 19 dgr Tackat nej till flera KP

Personlig assistans Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

1 person 1 resursbrist 4 mån, 13 dgr Lämplig personal har saknats

(1 kvinna)

Korttidsvistelse Antal Resursbrist Kompletterande information Tackat nej Annat skäl

1 person 1 resursbrist 4 mån, 29 dgr Har tidigare varit delvis verkställt

(1 flicka)

Summa beslut: 17

Tid från beslutsdatum



Karolina Lundqvist Lina Rolén Nordin

Socialdirektör Nämndsekreterare
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Tjänsteskrivelse 
2018-04-23 

Individ- och familjenämnden 
 
 
Diarienr: IFN-2018/00027 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2018-03-31 

Förslag till beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 
verkställda beslut enligt LSS. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 2008-07-01 gäller, enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), följande beträffande ej verkställda 
gynnande beslut.  

”Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare 
ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut. 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden 
ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid 
som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Rapportering enligt denna paragraf ska 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 LSS 2018-03-31 

Beredningsansvariga 
Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 
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Hej 
 
Bifogat finns beslut och tjänsteskrivelse i ärende Samverkansöverenskommelse AB Bostaden om 
bostäder för äldre. 
 
Med vänlig hälsning 
Yvonne Claesson 
 
Yvonne Claesson 
Nämndsadministratör 
Socialtjänstens kansli 
090-161012 
yvonne.claesson@umea.se 
 
Umeå kommun 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Äldrenämnden 2018-05-31 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 51 

Diarienr: ÄN-2018/00163 

Samverkansöverenskommelse med AB Bostaden 

om bostäder för äldre 

Beslut 

Äldrenämnden godkänner samverkansöverenskommelsen med AB 

Bostaden om bostäder för äldre. 

Ärendebeskrivning 

Behovet av bostäder för äldre i Umeå bedöms vara stort. 

Befolkningsprognosen visar att antalet personer som är 80 år och äldre 

kommer att öka med 65 procent de kommande tio åren. Utifrån 

befolkningsprognos och kommunfullmäktiges fastställda servicenivå 

motsvarar behovet drygt 500 fler platser på vård- och omsorgsboenden 

fram till 2029.  

 

Utifrån detta avser äldrenämnden och AB Bostaden träffa en 

överenskommelse för att i samverkan planera för och producera bra 

bostäder för seniorer med fokus på ett tryggt seniorliv i livets olika 

skeden. Samverkan avser utredning, planering och produktion av 

boendeformerna; trygghetsboende, vård- och omsorgsboende samt 

seniorboende. Samverkan gäller såväl behovet av nya bostäder som att 

utreda befintliga bostäder för seniorer för att skapa väl fungerande 

koncept med resurseffektiva lösningar kring service, bemanning och 

arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelse mellan AB Bostaden och Umeå kommuns 

äldrenämnd 

Beredningsansvariga 

Åsa Jernbom, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-23 

Äldrenämnden 
 
 
Diarienr: ÄN-2018/00163 

Samverkansöverenskommelse med AB Bostaden 

om bostäder för äldre 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner samverkansöverenskommelsen med AB 
Bostaden om bostäder för äldre. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av bostäder för äldre i Umeå bedöms vara stort. 
Befolkningsprognosen visar att antalet personer som är 80 år och äldre 
kommer att öka med 65 procent de kommande tio åren. Utifrån 
befolkningsprognos och kommunfullmäktiges fastställda servicenivå 
motsvarar behovet drygt 500 fler platser på vård- och omsorgsboenden 
fram till 2029.  
 
Utifrån detta avser äldrenämnden och AB Bostaden träffa en 
överenskommelse för att i samverkan planera för och producera bra 
bostäder för seniorer med fokus på ett tryggt seniorliv i livets olika skeden. 
Samverkan avser utredning, planering och produktion av boendeformerna; 
trygghetsboende, vård- och omsorgsboende samt seniorboende. 
Samverkan gäller såväl behovet av nya bostäder som att utreda befintliga 
bostäder för seniorer för att skapa väl fungerande koncept med 
resurseffektiva lösningar kring service, bemanning och arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse mellan AB Bostaden och Umeå kommuns 
äldrenämnd 

Beredningsansvariga 
Åsa Jernbom, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)   
 
 
Pernilla Henriksson Åsa Jernbom 
Äldreomsorgsdirektör Planeringssekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2018-05-23 

Äldrenämnden 
 
 
Diarienr: ÄN-2018/00163 

Samverkansöverenskommelse med AB Bostaden 

om bostäder för äldre 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden godkänner samverkansöverenskommelsen med AB 
Bostaden om bostäder för äldre. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av bostäder för äldre i Umeå bedöms vara stort. 
Befolkningsprognosen visar att antalet personer som är 80 år och äldre 
kommer att öka med 65 procent de kommande tio åren. Utifrån 
befolkningsprognos och kommunfullmäktiges fastställda servicenivå 
motsvarar behovet drygt 500 fler platser på vård- och omsorgsboenden 
fram till 2029.  
 
Utifrån detta avser äldrenämnden och AB Bostaden träffa en 
överenskommelse för att i samverkan planera för och producera bra 
bostäder för seniorer med fokus på ett tryggt seniorliv i livets olika skeden. 
Samverkan avser utredning, planering och produktion av boendeformerna; 
trygghetsboende, vård- och omsorgsboende samt seniorboende. 
Samverkan gäller såväl behovet av nya bostäder som att utreda befintliga 
bostäder för seniorer för att skapa väl fungerande koncept med 
resurseffektiva lösningar kring service, bemanning och arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse mellan AB Bostaden och Umeå kommuns 
äldrenämnd 

Beredningsansvariga 
Åsa Jernbom, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)   
 
 
Pernilla Henriksson Åsa Jernbom 
Äldreomsorgsdirektör Planeringssekreterare 
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