
 1

Röstförklaring för  
Socialdemokraterna 

Budget och verksamhetsplan 2009-2011 
 
 

1. Allians för Umeås särskilda uppdrag 
2. Vänsterpartiets särskilda uppdrag  
3. Miljöpartiet de grönas särskilda uppdrag 
4. Rättvisepartiet Socialisterna i Umeås särskilda uppdrag 

 
 

1. Allians för Umeås särskilda uppdrag 
 
Bättre arbetsmarknad med mer företagande och bättre företagsklimat 
 
31. Inrätta ett Näringslivskommunalråd med ansvarsområde näringsliv, företagande och tillväxt. 
Kommentar: Det finns redan ett och det är kommunstyrelsens ordförande som har 
ansvar för dessa frågor. 
 
32. Inrätta ett system med företagslots i syfte att underlätta för företag som har behov av olika kon-
takter med kommunens förvaltningar och bolag. 
Kommentar 32: Socialdemokraternas budgetförslag stärker upp näringslivsavdelningen 
i syfte att stärka servicen till företag. Intentionen hos samhällsbyggnadskontoret är att 
det ska finnas en ingång.  
 
33. Inför en s.k. utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag 
kan utmana kommunal verksamhet för upphandling. 
Kommentar: Den inriktningen har redan avfärdats då en motion från alliansen be-
handlades i fullmäktige.  
 
34. Det ska finnas en lotsfunktion för anställda inom Umeå kommun som vill starta eget t.ex. ge-
nom att skapa ett företagshus/uppdragshus i samarbete med externa aktörer. 
Kommentar 34: Kommunens uppgift är att värna jobben inom den offentliga sektorn. 
Vill personal starta eget ligger det åtagandet hos Arbetsförmedlingen eller hos externa 
utbildningsföretag.  
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35. Utred formerna för ”En väg in” där umeborna snabbt kan få besked i olika frågor och lämna in 
ansökningar. 
Kommentar 35: Samtliga förvaltningar har uppdraget att se möjligheter till ständiga 
förbättringar. På senare år har personal- och administrationsavdelningen utvecklat ”en 
väg in” när det gäller ansökningar till utannonserade tjänster. Umeåbornas möjlighet 
att få svar på frågeställningar hanteras från informationen i stadshusets entré som ka-
naliserar vart/vem som handlägger ärendet.  
 
36. Verksamheten inom Tekniska nämnden ska i största möjligaste mån upphandlas och därmed 
konkurrensutsättas. Upphandling ska särskilt ske inom städ och IT-verksamhet. Principen skall 
vara att verksamheten sköts via entreprenörer eller intraprenader. 
Kommentar: Större delen av Tekniska nämndens verksamhet är redan konkurrensut-
satt och det finns mycket litet kvar att konkurrensutsätta. 
 
37. Riktade näringslivssatsningar för att öka antalet kvinnliga företagare samt företagare bland per-
soner med utomnordisk bakgrund. 
Kommentar: Denna verksamhet finns redan idag på Umestan och ingår i ordinarie 
näringsverksamhet. T.ex. finns Framtidståget för kvinnligt företagande inom Entre-
prenörscentrum.  
 
38. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera inspirationsträffar och genomförande av starta-eget 
utbildning för de kommunanställda som så önskar. 
Kommentar: Det är inte kommunstyrelsens uppdrag att göra sig av med sin personal.  
 
39. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera utbildningar av kommunanställda som så önskar i 
hur man medverkar till avknoppningar av egen verksamhet samt hur de går tillväga för att delta i 
offentliga upphandlingar. 
Kommentar: Det finns redan möjligheter att bilda intraprenader och föräldra- och 
personalkooperativ om man så önskar.  
 
40. I de fall kommunen inte klarar att hålla de garantier och servicenivåer som utlovats skall någon 
form av kompensation ges till kommunmedborgarna. 
Kommentar: Förslaget skulle innebära en administrativ och juridisk överbyggnad. Det 
är viktigare att använda pengarna till att utveckla kvaliteten i verksamheten och utvär-
dera resultatet som anges i de kvalitetsdeklarationer som arbetats fram i verksamheten. 
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41. För att aktivt minska ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland invandrare ska kommu-
nen via upphandling av rekryteringsaktiviteter, t.ex. via bemanningsföretag, stimulera jobbanskaff-
ning i Umeå. Alla branscher skall omfattas av satsningen på nystartsjobb och således inkludera of-
fentliga, privata och ideella arbetsgivare. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta regler och rikt-
linjer för denna satsning. 
Kommentar: Reglerna runt ungas arbetslöshet regleras via Viva-resurs som bedriver en 
rad projekt. Gemensamma taget unga är en samverkan mellan kommun, landsting, 
arbetsförmedling, försäkringskassan för att ge unga sysselsättning. Det kommer också 
att göras ett försök att upphandla dessa tjänster för ett begränsat område inom Soci-
altnämndens ram som sedan ska utvärderas. Regeringen har dessutom gjort neddrag-
ningar inom vuxenutbildningen och för feriearbete. 
 
42. Garantera sysselsättning och/eller arbete för psykiskt funktionshindrade. 
Kommentar: Arbetet pågår redan t.ex. i ett projekt som heter Supported Employment. 
Socialtjänsten arbetar med arbetslinjen tillsammans med VIVA och Finsam. Det är 
viktigare att få människor i sysselsättning inte att utlova diverse garantier.  
 
43. En individuell handlingsplan upprättas för de invandrare som så önskar tillsammans med berör-
da myndigheter, organisationer och arbetsplatser. 
Kommentar: När det gäller försörjningsstödet så upprättas en individuell handlings-
plan av socialtjänsten. I övrigt t.ex. via gemensamma tag upprättas individuella hand-
lingsplaner mellan myndigheter. 
 
 
En effektivare kommun med bättre fokus på kärnverksamheten 
 
44. Genomför en grundlig och samlad översyn av kommunens administration med sikte på att effek-
tivisera och öka öppenheten för samverkan mellan förvaltningarna inom kommunen och andra aktö-
rer utanför kommunen. 
Kommentar: Uppdraget ingår redan i ständiga förbättringar. 
 
45. AB Bostadens andel av hyresrättsbeståndet i Umeå kommun reduceras genom successiv försälj-
ning från dagens ca 45 % till ca 30 %. Slutfört senast innan utgången av 2012. 
46. Tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag på hur delar av det kommunala bostadsbo-
laget Bostaden AB: s hyresrätter kan ombildas till bostadsrätter om de boende så vill. 
Kommentar 45 och 46: Vi har inte för avsikt att sälja, däremot välkomnar vi om priva-
ta vill bygga hyresrätter för att få en större andel av beståndet. Fler hyresrätter behövs 
till en snabbt växande stad med en ung befolkning.  
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Planeringsfrågor och miljö 
 
47. Starta planeringen av en ny stadsdel för boende, näringsverksamhet, rekreation m.m. inom f.d. I 
20-området samtidigt som den s.k. Norra länken planeras och byggs. 
Kommentar: Områdets framtid kommer att planeras i samband med den översyn som 
ska göras av översiktsplanen. En stor del av området är olämpligt av säkerhetsskäl då 
det är ett gammalt militärområde. 
 
48. Umeå kommuns ansvar för vägbelysningar vid enskilda vägar fortsätter som nu i avvaktan på ny 
lagstiftning. 
Kommentar: Ett arbete som redan pågår. 
 
49. Utveckla och fördjupa planen för företagande och arbetsplatser i Hörnefors, med anledning av 
Botniabanans tillkomst det sker genom att ÖPL-arbetet tidigareläggs med start senast under 2009. 
Kommentar: Detta kommer att ske i samband med översynen av översiktsplanen. 
 
51. Utred hur spårbilar kan passa in i kommunens trafikplanering 
Kommentar: Detta är en begränsad och icke-flexibel lösning. 
 
52. Utred hur trådbussar mellan exempelvis universitet och centrum skulle kunna passa in i kom-
munens trafikplanering. 
Kommentar: Specifika gator måste avsättas samtidigt som Umeås gatuutrymme är för 
trångt. Därtill är Umeå ett riksintresse för björkar och systemet är inte förenligt med 
träd i närheten. 
 
53. Påbörja planeringsarbetet med hur den nya ägarformen på lägenheter, så kallade ägarlägenheter, 
passar in i kommunens bostadsbestånd. 
Kommentar: Ansvaret för att utreda, planera och bygga dessa ägarlägenheter vilar på 
den eller de byggherrar som vill bygga ägarlägenheter. Det är inte ett kommunalt an-
svar.  
 
54. Inför längre övergångstid från en till två timmar på bussbiljetter under tidpunkterna 10.00-
14.00 för att åstadkomma ökat resande för målgrupper som reser vid de tillfällena. 
Kommentar: Taxor och rabatter är anpassade till länstrafikens regelverk för att åstad-
komma likvärdighet över hela länet. Taxeförändringar och rabattkort har förändrats 
under innevarande år. Vinterturlistan innebär t.ex. nyheter för de mest frekventerade 
linjerna med tätare turer. Vi prioriterar dessutom andra åtgärder före detta förslag som 
t.ex. ungdomstaxor.  
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Allians för Umeås förslag för en bättre skola och förskola 
 
55. Inför ett aktivt val av skola. 
Kommentar: Redan idag kan elever söka till olika skolor när det gäller vissa program. 
Fortsatt utveckling mot fritt val är inte aktuellt. Närområdesprincipen är fortfarande 
den bästa principen för skolindelning. Vi ser hellre att man arbetar för att utvecklar 
och behåller en sammanhållen skola. 
 
56. SFI-utbildningen upphandlas så snart det är möjligt. 
Kommentar: Regeringen genomför för närvarande en översyn av SFI-utbildningen 
nationellt och har lyft fram Umeå som ett gott exempel. Det finns såldes inga motiv 
till att upphandla verksamheten innan vi vet vad regeringens förslag innebär. 
57. Underlätta ombildningen av kommunala skolor och förskolor till kommunala friskolor, så kal-
lade intraprenader. Det ger möjlighet att driva verksamheten med en ekonomiskt och självständig och 
egen profil.  
Kommentar: Redan idag är skolor och förskolorna självständiga resultatenheter, de 
kan också själva införa en speciell inriktning om de så önskar. 
 
58. Inför ett skolpengsystem i Umeå som beslutas av kommunfullmäktige. 
Kommentar: Det finns redan ett skolpengsystem med en viss summa pengar/elev. Vi 
vill också behålla en viktad del och det är För- och grundskolenämnden – inte fullmäk-
tige som ska besluta om detta. 
 
59. Ett ansvarskontrakt upprättas mellan skola, eleven och föräldrarna. 
Kommentar: En individuell utvecklingsplan upprättas redan idag för varje elev och 
denna kommuniceras mellan elev, lärare och föräldrar. 
 
60. Skolorna ska erbjuda extra undervisningstid och läxhjälp till elever som riskerar att inte nå må-
len. 
Kommentar: Alla elever som har behov av extra stöd och hjälp har rätt att få det. För-
slaget skulle inte innebära en förändring. Många skolor erbjuder dessutom läxläsning 
efter skolans slut. 
 
61. Ogiltig frånvaro redovisas i betygsdokumentet. 
62. Särskilda Umeåprov införs i svenska, engelska och matematik i de lägre årskurserna. 
64. Merkostnadsprincipen ska gälla för skolskjutsar. 
Kommentar 61, 62 och 64: Vi tror inte på att införa sådana system. När det gäller ut-
formandet av prov så är det väldigt viktigt hur dessa utformas. Med anledning av detta 
avvaktar vi således på de nationella proven. I Umeå har vi redan fokus på svenska och 
matematik. 
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63. Beställaransvaret för skolmåltiderna läggs på skolorna. 
Kommentar: Det pågår, förvaltningen arbetar med att hitta ett väl fungerande ekono-
miskt system. 
 
65. Stimulera etablering av externa aktörer inom förskolan. 
Kommentar: Redan i dagsläget finns den möjligheten med att bedriva förskoleverk-
samhet som intraprenad och fristående förskola. 
 
66. En tidsrelaterad taxa med fler nivåer införs inom skolbarnomsorg, förskola och familjedaghem. 
Kommentar: Vi har ett maxtaxesystem som fungerar bra dessutom har vi två nivåer i 
förskolan, vistelsetid över/under 20 timmar.  
 
67. Föräldrarna kan ansöka om plats i förskola upp till ett år innan den ska tas i anspråk. 
Kommentar: Föräldrar kan i dagsläget ansöka om plats i förskolan redan från födseln 
och platsen i kön aktiveras sex månader före behovet av placering.  
 
68. En platsgaranti införs som garanterar alla barn en plats inom tre månader. 
Kommentar: Idag gäller att alla har rätt till förskoleplats inom fyra månader och det 
finns inga planer på att förändra det. 
 
69. Familjedaghemmen ska omfattas och vara utförare av den allmänna förskolan. 
Kommentar: De som uppfyller kvalitetskraven får bedriva allmän förskola. I detta in-
går att man har förskolelärare och arbetar efter läroplanen. 
 
70. Familjedaghem får arbeta som egenföretagare om de så önskar. 
Kommentar: Det kan man göra redan idag på eget initiativ. 
 
71. Skolnämnderna får i uppdrag att öka lärardeltagande i regeringens satsning på fortbildning av 
lärare i det så kallande lärarlyftet. 
Kommentar: Förvaltningarna arbetar redan med detta. 
 
72. Inför så kallade checksystem för musikskolan i Umeå liknande den modell som finns i Nacka. 
Kommentar: Fullmäktige har lagt fast målen för musikskolan, bl.a. att man ska försöka 
öka rekryteringen av de grupper som i dagsläget är underrepresenterade som ett sätt 
att försöka öka mångfalden. Ett checksystem såsom föreslås skulle inte stimulera detta 
utan förstärka de redan etablerade förhållandena. Då ökar inte mångfalden.  
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Tryggt att leva, bo och åldras i hela Umeå 
 
73. Uppdra till socialnämnden att under år 2009 -2011 konkurrensutsätta ytterligare 20 procent-
enheter av äldre- och handikappomsorg. 
Kommentar: För närvarande är taket att ca 20 procent av socialnämndens verksamhet 
kan läggas ut på entreprenad och vi är inte där idag. All verksamhet utvärderas konti-
nuerligt, egen verksamhet såväl som verksamhet som lagts ut på entreprenad, för att 
säkerställa att medborgarna får en god vård och omsorg. 
  
74. Inför en äldrepeng som ger äldre möjlighet att själva välja omsorgsgivare i särskilt boende. 
Kommentar: Det är behoven som ska styra. En generell äldrepeng skulle inte ta hän-
syn till att situationen och behoven för äldre kan se väldigt olika ut. Dessutom är ca 20 
procent av socialnämndens verksamhet redan utlagd på entreprenad och det finns inga 
planer på att utöka detta. 
 
75. Aktualisera upphandlingar av primärvård och äldreomsorg eller andra vårdgrupper gemensamt 
med landstinget. 
Kommentar: Det finns inga sådana planer. Dessutom är det mycket komplexa system 
vilket gör att det skulle vara tämligen svårt att formulera gemensamma uppdrag, samt 
att följa upp dessa på ett bra sätt. 
 
76. Socialnämnden får i uppdrag att upphandla den kompletterande verksamhet som socialtjänsten 
är i behov av när det gäller stöd och skydd till utsatta och misshandlade kvinnor. 
Kommentar: Det finns redan idag ett samarbetsavtal med kvinnojouren samt att man 
söker pengar från länsstyrelsen för öppenvårdsverksamhet för kvinnliga missbrukare. 
 
77. En värdighetsgaranti införs i äldreomsorgen. 
Kommentar: Idag finns kvalitetsdeklarationer med samma innehåll som detta förslag 
åsyftar och man bör istället utveckla dem. Utvärderingarna bör ge indikatorer hur kva-
litetsdeklarationerna kan stärkas ytterligare. Garantier förpliktigar inget om det inte 
finns pengar samt förslag på hur man ska komma till rätta med problemen.  
 
78. Inför ID-kort för vårdgivare som besöker brukare i hemmet. 
Kommentar: Arbetet pågår med försöksverksamhet för att få ett fungerande system. 
 
79. Möjliggör rehabilitering för äldre på annan ort vid lika eller lägre kostnad som inom kommunen 
(t.ex. Mallorca). 
Kommentar: Möjligheten finns redan. 
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81. I samarbete med landstinget ta fram en handlingsplan för akut omhändertagande av påverkade 
personer som idag nekas tillträde till initial rehabilitering eller plats. 
Kommentar: Detta är på gång och mycket av de problem som har funnits tidigare 
kommer att reduceras då den alkohol- och drogmottagning som planeras kommer till 
stånd. En gemensam avgiftning och abstinensverksamhet utreds gemensamt med 
landstinget.  
 
82. Utveckla frivilligorganisationernas roll i samarbetet med kommunen samt öka det ekonomiska 
stödet. 
Kommentar: De frivilligorganisationer som är verksamma i kommunen gör ett bra 
arbete och kommunen ger redan idag stöd till många av föreningarna, samt att kom-
munen stödjer frivilligcentralen. 
 
83. Ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan innehållande förslag som ytterligare 
förtydligar och stärker individens rättigheter.  
Kommentar: Det finns kvalitetsdeklarationer inom en rad områden och man kommer 
att fortsätta att utveckla detta arbete genom bättre utvärderingar och uppföljningar av 
verksamheterna. 
 
84. Öppna kvalitetsredovisningar inom äldreomsorgen införs i Umeå kommun. 
Kommentar: Under året har flera olika jämförelser lanserats, dels från Sveriges kom-
muner och landsting, samt från Socialstyrelsen när det gäller äldreomsorgen. Umeå 
kommun såväl som alla andra kommuner i Sverige deltar i dessa. Det finns således 
inga motiv till att hitta på ytterligare egna kvalitetsredovisningar än de som redan finns.  
 
 
Kultur och fritid 
 
85. Umeå kommun ska i samverkan med andra aktörer bidra till förverkligande av en natur- och 
skidanläggning på Vallberget. 
Kommentar: Vi arbetar för att få en extern entreprenör som kan göra detta. 
 
86. Tillskapa ett delägt eventbolag som har huvudansvaret för kommunens marknadsföring, tillska-
pande av aktiviteter samt beviljande av medel för kultur, fritid, konserter med mera. I bolaget skall 
det ingå representanter från intressenter och privata aktörer, föreningsliv och andra aktörer på mark-
naden. Konstruktionen av bolaget skulle kunna vara likt Göteborg & co. 
Kommentar: Socialdemokraterna vill inte kommunalisera verksamhet som kan skötas 
via aktörer på marknaden. Däremot är kommunen lyhörd för krav som gör det lättare 
att få event till Umeå. Det pågår även en utredning och tills att den rapporten är pre-
senterad föreligger inga motiv till att bifalla frågan.  
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Ett tryggare, renare och säkrare Umeå 
 
87. Utarbeta ett åtgärdsprogram för en ren och trygg kommun. Programmet ska innehålla exempel-
vis, trygghetsbeskrivningar inrättas i samband med all stadsplanering, ökad trygghet genom förbätt-
ringar av cykel- och gångstråkens utformning, belysning m.m., plan för att förebygga och bekämpa 
nedskräpning, glaskrossning, klotter och annan förstörelse. 
Kommentar: Tekniska nämnden har redan ett program där detta ingår, t.ex. program-
met för det offentliga rummet som bl.a. innehåller frågorna trygghet och säkerhet och 
klotter. 
 
88. Klottersanering utförs med tätare intervaller där en nollvision skall eftersträvas 
Kommentar: Socialdemokraterna har tillfört resurser till tekniska nämnden för ett ak-
tivt arbete med att förverkliga målsättningen med ett rent, snyggt och tryggt Umeå. 
Sedan har tekniska nämnden redan ett program där detta ingår, t.ex. programmet för 
det offentliga rummet som bl.a. innehåller frågorna trygghet och säkerhet och klotter. 
 



 10

2. Vänsterpartiets särskilda uppdrag 
 
 
Jämställdhet 
 
89. Genomföra en jämställdhetsrevision av kommunens budget. 
Kommentar: Jämställdhet är ett övergripande mål. Kommunens styrelser och nämnder 
ska redovisa hur man arbetar för att uppfylla de övergripande målen.  
 
90. Strategiskt arbeta med att nå målet att heltid är norm och deltid en möjlighet. 
Kommentar: Direktiv finns redan i det personalpolitiska programmet.  
 
91. Lönekartläggningsanalysen ska utföras med genusvetenskaplig kompetens. 
Kommentar: De lönerevideringar som görs behandlar löner ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Oskäliga löneskillnader korrigeras om sådana upptäcks.  
 
92. Utveckla ett nytt försök med förkortad arbetstid. 
Kommentar: Det är upp till parterna att diskutera relationen lön och arbetstid. 
 
93. Tillhandahålla arbetskläder för anställda inom hemtjänst, vårdboenden och barnomsorg. 
Kommentar: Tillhandahållandet av arbetskläder är en kollektivavtalsfråga samt att det 
belastar löneutrymmet. 
 
 
Unga 
 
94. Utveckla stadsdelsnära sommarverksamhet för unga på Ålidhem, Ersboda, Mariehem, Umeda-
len och Böleäng. 
Kommentar: Hur sommarverksamhet organiseras och var är ingen uppdragsfråga utan 
en budgetfråga för ansvariga nämnder. Bidrag ges till ideella organisationer för att an-
ordna läger och sommarlovsverksamhet.  
 
95. Befria Hamnmagasinets verksamhet från entréavgifter som stänger unga ute. 
Kommentar: Avgiftsbefrielse av Hamnmagasinets verksamhet i alla lägen är inte aktu-
ellt.  
 
96. Ge ett kommunalråd ansvar för att samordning sker mellan samtliga kommunala insatser som 
gäller barn och ungdomar. 
Kommentar: De nämnder som har ansvar för barn och unga jobbar kontinuerligt med 
detta och tillsammans med varandra. Därtill har kommunstyrelsen arbetsutskott utsett 
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en ansvarig politiker som ska följa ungas möjligheter till inflytande och påverkan. Ett 
underlag för detta är den s.k. Tycka-dialogen.  
 
97. Inför en pott för sociala investeringar i syfte att uppfylla målet om nolltolerans mot barnfattigdom. 
Kommentar: En fråga som inte är ett uppdrag utan en prioritering för partierna i bud-
getarbetet. Bästa sättet att motverka barnfattigdom är att se till så att människor har 
arbete.  
 
 
Skola och förskola 
 
98. Utreda i samråd med de fristående skolorna i kommunen huruvida kommunen kan erbjuda även 
friskolornas elever skolhälsovård, vilket möjliggörs genom en lägre ersättning per elev till de fria sko-
lorna. 
Kommentar: Kommunerna är skyldiga att betala ut skolpengen där kriterierna fast-
ställs av Skolverket. Det finns därmed en lagstadgad skyldighet att även de fristående 
skolorna ska erbjuda skolhälsovård.  
 
99. Inför marxtaxa, gratis barnomsorg till alla hushåll med lägre gemensam inkomst än 16 
000kr/månad. 
Kommentar: Vi har inte för avsikt att hänvisa några taxor till Marx utan vi tycker de 
gränser som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enades om i riksdagen är de rätta.  
 
100. Alla skolor skall säkerställa att eleverna ges tillgång till och kännedom om läxhjälp ordnat i 
eget regi eller genom ideella krafter.  
Kommentar: Detta finns redan idag då många skolor erbjuder läxläsning efter skolans 
slut, förutom den läxläsning som bedrivs på ideell basis. 
 
 
Äldre 
 
101. Utveckling av hemtjänsten, möjliggör för brukaren att välja vilken omsorg man för dagen öns-
kar, exempelvis hjälp att laga mat från grunden i eget kök.  
Kommentar: Det är behoven av omsorg som ska styra tilldelningen. Det sker även en 
utveckling av hemtjänsten mot att bli mer flexibel t.ex. via de servicetjänster som in-
förs som gör det möjligt för människor som är 75 år eller äldre att upp till 6 timmar i 
veckan själv styra över sin tid.  
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102. Kommunen undersöker möjligheten till produktion av mat i egen regi till kommunens äldreom-
sorg. 
Kommentar: Den mat som hemsänds har sedan den senaste upphandlingen hållit hög 
kvalitet samt att klagomålen har uteblivit. Kvaliteten är således det viktigaste, inte vem 
som tillagar maten.  
 
 
Upphandling 
 
103. Kommunen utarbetar en plan för uppföljning av entreprenörer utifrån kraven i arbetsmiljölag-
stiftning, korrekta anställningsvillkor och kollektivavtal. 
Kommentar: Ansvaret för uppföljning av arbetsmiljölagen ligger på Arbetsmiljöverket 
och de fackliga organisationerna. Anställningsvillkor och kollektivavtal är fackliga upp-
gifter. Därtill har kommunen som krav att kollektivavtal eller liknade finns.  
 
104. Upphandling ska ske på nämndsnivå, med stöd av en central resurs. 
Kommentar: Upphandling är en kommunövergripande fråga och sker oftast tillsam-
mans med andra kommuner. Underlag och utvärderingar sker tillsammans med för-
valtningarna.  
 
105. Befria vården, skolan och omsorgen från ytterligare entreprenadutsättningar. 
Kommentar: Det är nämnderna själva som bestämmer vad som ska upphandlas och så 
har det varit hela tiden. Det finns inga tvingande regler för att upphandla. Inom skolan 
föreligger det inga entreprenadutsättningar däremot måste kommunen förhålla sig till 
regeringens politik på området. För närvarande är taket att ca 20 procent av social-
nämndens verksamhet kan läggas ut på entreprenad och vi är inte där idag. All verk-
samhet utvärderas kontinuerligt, egen verksamhet såväl som verksamhet som lagts ut 
på entreprenad, för att säkerställa att medborgarna får en god vård och omsorg. 
 
106. Kommunen genomför det fattade beslutet om att bli en Fair Trade city.  
Kommentar: Fattade beslut ska genomföras och en dragning av förändringen i upp-
handlingspolicyn har gåtts igenom.  
 
 
Miljö 
 
107. Umeå behöver en Citybana: Påbörja arbetet med utveckling av spårbunden pendeltrafiken, mel-
lan Holmsund - Umeå - Vännäs samt Umeå - Hörnefors - Nordmaling. 
Kommentar: Mellankommunal trafik är en fråga för landstinget och landstinget bestäl-
ler av länstrafiken vilken trafik man ska ha. Till Nordmaling kommer det att finnas 
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trafik när Botniabanan tas i drift (12 dubbelturer till antalet). Om sedan ett privat bolag 
är intresserad av att trafikera sträckan i framtiden så är det upp till dem.  
 
108. Utveckla en lokal tågstation på Strömpilen. 
Kommentar: En lokal tågstation får inte byggas vid Strömpilen. Lokalisering av dessa 
fastställs av Banverket och i huvudavtalet om Botniabanan så får inga tågstationer 
byggas på andra platser än vad som angetts i avtalet, vilket det fanns 100 % politisk 
enighet om. Även Vänsterpartiet stod bakom detta.  
 
109. Införa klimattaxa på kollektivtrafiken, där priserna kraftigt subventioneras med sikte på en 0-
taxa. 
Kommentar: En motion om detta har avslagits av kommunfullmäktige. 
 
110. Aktualisera den gamla kollektivtrafiksutredningen med spårtrafik. 
Kommentar: Spårbunden trafik har i utredningar visat sig vara för dyr.  
 
111. Utveckla gång- och cykelvägar mellan centralorten och närliggande byar. 
Kommentar: Cykeltrafik till angränsade byar är ett ansvar för Vägverket.  
 
 
Stadsplanering och byggnation 
 
113. Förtäta stadsdelen Haga med bostäder genom att flytta industriverksamheten som finns mellan 
Parkvägen och Erikslundsvägen. 
Kommentar: Det är en fråga att hantera i Översiktsplanprocessen.  
 
114. I investeringsbudgeten prioritera byggandet av förskolelokaler. 
Kommentar: I socialdemokraternas budgetförslag är detta krav tillgodosett.  
 
115. Att kommunen inte övertar statens finansieringsansvar för fler miljöförstörande vägar 
Kommentar: Det är en av åtgärderna för att klara luftkvalitetsnormen.  
 
 
Kommunala företag 
 
116. Fullmäktige beslutar att förändra UKF och de berörda bolagens direktiv så att en 50 procentig 
höjning av parkeringsavgifterna genomförs och att det inkomna kapitalet omfördelas till kollektivtra-
fiken. Det skulle generera cirka 9mkr. 
Kommentar: UKF lägger inga förslag vad gäller parkeringsavgifter utan det är UPAB, 
Umeå Parkeringsbolag AB. 
 



 14

117. AB Bostaden får i uppdrag att erbjuda samtliga boende i studentlägenheter möjligheten att välja 
om de vill fördela årshyran på 10 eller 12 månader. 
Kommentar: Enkelrummen har i dag 10 månaders hyra (juni, juli hyresfri). Detta ökar 
tillgången på lägenheter i augusti när det är terminsstart. Bostaden hyr också ut mindre 
lägenhet till studenter i hela sitt bestånd, vilket skulle medföra en kostnadskrävande 
administration samt att månadskostnaden för studenterna skulle bli mycket höga un-
der de debiterbara månaderna. Här är inte heller omflyttningen lika hög. 
 
117a. Umeå växer snabbt. Risk finns att kortsiktig planering av vägar, byggnader m.m. låser den 
långsiktiga utvecklingen. Utred om nuvarande planering svarar mot behoven av långsiktigt hållbar 
utveckling av klimat, miljö, sociala och ekonomiska aspekter. 
Kommentar: All planering utgår från ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
117b. Miljö- och klimatmässigt hållbara lösningar för kommunikationer och transporter ska alltid 
först utredas som alternativ till byggande av nya vägar, gator och andra anläggningar för biltrafik. 
Hållbara alternativ till befintliga trafiksystem för bilar ska även utredas.  
Kommentar: För att klara kommunikationer och transporter behövs vägar och gator 
om områden ska kunna nås.   
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3. Miljöpartiet de grönas särskilda uppdrag 
 
118. Kommunstyrelsen får i uppdrag att erbjuda alla kommunanställda arbetstidsförkortning  
Kommentar: Arbetstiden är en fråga för lagstiftare och kollektivavtal som regleras 
mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna i kollektivavtalet.  
 
119. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningen för slopad karensdag för förskoleper-
sonal och personal inom äldreomsorgen som vistas i miljöer där olika sjukdomar ofta florerar.  
Kommentar: Det är en fråga för den lagstiftande församlingen riksdagen.  
 
120. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för ökat medborgarinflytande 
via Internet. 
Kommentar: Medborgarinflytandet är en fråga för partierna och de politiska partierna 
ska inte kommunaliseras. Däremot, i takt med att allt mer blir digitaliserat och att In-
ternetanvändningen ökar, blir det lättare för medborgare att komma i kontakt med 
politiker och tjänstemän. Alla förtroendevalda har ett ansvar att svara på medborgar-
nas frågor och detta ansvar har man oavsett om det står i ett handlingsprogram eller 
inte.  
 
121. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ordna offentliga frågestunder för kommunalråden 1 
gång/månad.  
Kommentar: Att anordna schemalagda frågestunder framstår som mer byråkratiskt än 
att ge medborgarna svar direkt via e-post eller per telefon av kommunalråden när frå-
gorna ställs. Lättaste sättet att komma i kontakt med politiken är vanligen via e-post 
eller telefon då man får svar omgående. Därtill har alla politiska partier via kommun-
hörnan en möjlighet att boka in sig så att allmänheten kan komma och ställa frågor, 
det gäller kommunalråden såväl som alla andra politiker. 
 
122. Kommunstyrelsen får i uppdrag att beslutet om barnkonsekvensanalyser vid alla beslut verkligen 
följs.  
Kommentar: En modell för hur man ska arbeta med dessa frågor har arbetats fram.  
 
123. Miljö- och Hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att verka för att lokala slakterier etableras för 
att motverka långa transporter.  
Kommentar: Att arbeta för etablering av näringsverksamhet är en näringslivsfråga där 
Miljö- och hälsoskydd endast har att pröva verksamheten. Reglerna runt slakterier gör 
det också svårt att med kommunala medel etablera slakterier.  
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124. Kommunstyrelsen får i uppdrag utreda möjligheter kring satsningar på nya drivmedel för bussar, 
t.ex. biogas, etanol och vätgas.   
Kommentar: Kommunen bevakar utvecklingen inom drivmedelsområdet t.ex. via 
kommunens representant i BioFuel region. Upphandlingen av kollektivtrafiken sker 
via länstrafiken som ställer krav på utförarna att klara de uppställda miljökraven som 
gäller via stränga EU-direktiv och branschens egna miljökrav. Senaste upphandlingen 
gör att nya bussar med modernaste miljöteknik sätts i trafik under hösten.  
 
125. Öka kompetensen inom kommunens verksamheter i hbt-frågor.  
Kommentar: Beslut har tagits i kommunfullmäktige att kommunens ledare ska få en 
utbildning i dessa frågor. Först ut är kommunens förvaltnings- och personalchefer, 
vilket följs av två ytterligare utbildningsomgångar vilka planeras för en majoritet av 
kommunens 700 chefer och ledare. En del av utbildningen handlar om att våga ifråga-
sätta den heterosexuella normen. Utbildningen pågår fram till mars 2009.  
 
126. ”Park and play”, dvs. anordna parkeringsplatser i utkanterna, där man mot uppvisande av 
parkeringsbiljett får åka buss gratis.  
128. Utred kostnader respektive besparingar för införandet av gratis kollektiv trafik.  
Kommentar 126  och 128: Det finns inga planer på att införa ”park and play” eller gra-
tis kollektivtrafik däremot pågår det ett ständigt arbete med att förbättra och göra kol-
lektivtrafiken mer attraktiv. Det kan handla om tillgänglighet, turtäthet och priser. Un-
dersökningar visar dessutom på att i de fall man infört gratis kollektivtrafik har resan-
det minskat. När det gäller parkeringar i övrigt så ingår det i arbetet med att klara luft-
kvalitetsnormen samt Aalborgåtagandet. Senaste året har kollektivtrafiken tagit tillbaka 
en stor andel resenärer. När vintertidtabellen börjar gälla införs även fler turer på de 
mest frekventa linjerna i rusningstrafik för att öka resandet ytterligare.  
 
127. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utveckla något område i Umeå som ekologisk stadsdel.  
Kommentar: Byggnadsnämnden har till uppgift att alltid se till så att hållbarhetsper-
spektivet bejakas i all planering av ny bebyggelse.  
 
129. Arbeta för och prioritera att de strukturella problemen gällande kvinnolönerna åtgärdas.  
Kommentar: Avtalsrörelsen är klar på alla områden. De nya lönerevideringarna ligger 
som grund i den komman lönekartläggningen där vi följer hur lönebildningen ser ut i 
ett jämställdhetsperspektiv.  Oskäliga löneskillnader korrigeras och i socialdemokrater-
nas budgetförslag har 0,25 % avsatts i en central pott.  
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4. Rättvisepartiet Socialisterna i Umeås särskilda uppdrag 
 
130. Vikariat omvandlas till fasta jobb (500st) 
Kommentar: Det sker en kontinuerlig översyn i verksamheterna och målet om heltider 
som norm samt deltid som en möjlighet ligger fast.  
 
131. En kampanj inleds för att pressa regering och riksdag att höja och indexreglera statsbidragen 
till kommuner och landsting.  
Kommentar: Det är tämligen meningslöst med den typen av kampanjer. Kommuner är 
garanterade 115 procent av medelskattekraften.  
 
132. En utredning kring en centrumtunnel omedelbart genomförs.  
Kommentar: Det finns ingen samhällsnytta i projektet.  
 
133. Beslutet om en att bygga ett P-garage under Rådhusesplanaden rivs upp.  
Kommentar: Parkeringar måste till om centrum ska leva.  
 
134. Behovet av tvåspråkig personal inom äldreomsorgen, liksom möjligheten att inrätta äldreboenden 
med tvåspråkig personal inom de största språkgrupperna, snarast utreds.  
Kommentar: Vid personalrekryteringar inom socialtjänsten finns ständigt en ambition 
om att öka mångfalden, en fråga som ses över kontinuerligt. Beslut har även tagits om 
att man har rätt att prata sitt hemspråk.  
 
135. Behovet av fler särskilda boenden inom äldreomsorgen snarast utreds.  
Kommentar: Inga fler utredningar behövs utan särskilda boenden byggs när behov 
finns. Det ingår i ordinarie verksamhet att se över de framtida behoven, samt att det 
finns en planering fram till 2017. Revideringar sker kontinuerligt.  
 
136. Utreda behovet av stadsdelssatsningar vad gäller närservice, mötesplatser, kultur, nya idrottshal-
lar och isytor på Tomtebo, Ersboda och Ålidhem.  
Kommentar: Närservice är en sak för marknaden medan skolorna ska vara en mötes-
plats i närområdet och för andra fritidsaktiviteter.  
 
137. Utreda hur gratis kollektivtrafik skulle kunna genomföras.  
Kommentar: Erfarenheter visar på att gratis kollektivtrafik inte förändrar människors 
resvanor nämnvärt (de grupper som man ofta vill åt t.ex. resande med bil). Snarare 
tenderar det att ändra resvanorna för dem som tidigare har gått eller cyklat då de åker 
mera buss. Därmed förändras inte resvanemönstret i sin helhet. Det är andra åtgärder 
som turtäthet, tillgänglighet och linjesträckningar som visat sig mer effektivt i att få 
människor att åka mera kollektivt.  
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138. Utreda hur Umeå kommun tillsammans med bland annat SLU och näringslivet skulle kunna 
göra en satsning på att utveckla alternativa drivmedel.  
Kommentar: Det är inte en sak för kommunen däremot är Umeå Energi med i Sekab 
som både handlar med etanol och bedriver utveckling när det gäller alternativa driv-
medel.  
 
139. En handlingsplan upprättas för att upptäcka och stödja barn som bevittnar våld i familjen.  
Kommentar: Ett arbete som socialtjänsten ständigt bedriver, ingår i ordinarie verk-
samhet. Därtill finns det redan en handlingsplan.  
 
140. Det skrivs in i kommunens olika planeringsdokument att Tegssidan ska inga i projektet ”Sta-
den mellan broarna”.  
Kommentar: Det pågår ett ÖPL-arbete för älvslandskapet som helhet och där ingår 
Tegsstranden samt att det finns en ÖPL för centrala stan som håller på att revideras, 
det omfattar även Tegscentrum. Nästa skede är att Staden mellan broarna detaljplane-
läggs och omsätts i konkreta byggprojekt.  


