
   

Ett företagsamt Umeå 
Uppdrag 1: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att stimulera ett system med 
reklamfinansierade hyrcyklar i staden placerade utefter kollektivtrafikstråken, i likhet med städer 
som Göteborg och Stockholm. 
 
Uppdrag 2: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag 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. 
 
Uppdrag 3: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att stödja och stimulerar aktörer 
som vill engagera sig i att tillgodose alla basala servicebehov från bostäder till barnomsorg och 
äldreomsorg 
 
 

Låt inte Umeå klyvas 
Uppdrag 4: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att riv upp beslutet om att riva den 
gamla stugbebyggelsen kring Nydalasjön. 
 
Uppdrag 5: Kommunfullmäktige ger Kultur- och Fritidsnämnderna i uppdrag att stötta föreningar 
som önskar driva egna anläggningar, detta kan ske genom att värdesäkra investeringsbidraget. 
 
Uppdrag 6: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen 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.  
 
Uppdrag 7: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se till att AB Bostaden i alla 
lägen beaktar möjligheten till nyproduktion av 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. 
 
Uppdrag 8: Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att utreda pendlarparkeringar runt 
om i hela kommunen. 
 
Uppdrag 9: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att sälja samtliga lägenheter som 
ägs av Umeå kommun i Hemavan, inklusive de som ägs av Umeås kommunala bolag. 
 
Uppdrag 10: Kommunfullmäktige ger Fritidsnämnden i uppdrag att inrätta ett sökbart stöd för att 
även barn och unga med begränsade resurser ska kunna delta i föreningslivet. 
 
Uppdrag 11: Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att tillse att alla kommunens 
lokaler, samt alla externförhyrningar, hanteras på samma sätt gentemot kommunens verksamheter. 
 
Uppdrag 12: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen och Fritidsnämnden i uppdrag att lösa ut 
frågan om kostnaden för skolbaden kopplat till Navet. 
 
Uppdrag 13: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
kommunens engagemang i tillskapandet av Mötesplats Stöcke. 
 



   

 

Trygghet i hela Umeå 
Uppdrag 14: Kommunfullmäktige ger Individ- och familjenämnden och Äldrenämnden i uppdrag att 
skapa större fokus på kvalitet och ökad valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende och inom handikappomsorg, samt inom äldreboenden. 
 
Uppdrag 15: Kommunfullmäktige ger Individ- och familjenämnden, För- och grundskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att öka samarbetet mellan kommun och 
regionen när det gäller psykisk ohälsa för barn och ungdomar. 
 
Uppdrag 16: Kommunfullmäktige ger Individ- och familjenämnden i uppdrag att upphandla daglig 
verksamhet enligt LOV för att garantera ett större utbud och mångfald av arbetsplatser för personer 
som har insatsen. 
 
Uppdrag 17: Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden i uppdrag att säkerställa att 
merkostnadsprincipen gäller för skolskjutsar. 
 
Uppdrag 18: Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen i uppdrag 
att stimulera etablering av externa aktörer inom förskoleverksamheten enligt LOV. 
 
Uppdrag 19: Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden i uppdrag att öppna upp för att 
familjedaghem ska få arbeta som egenföretagare om de så önskar.  
 
Uppdrag 20: Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden i uppdrag att genomföra en 
kommunövergripande satsning i syfte att öka tillgången på dagbarnvårdare i hela kommunen. 
 
Uppdrag 21: Kommunfullmäktige ger För- och grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att införa en elevhälsogaranti i skolan som ger garanterad 
kontakt med elevhälsan inom 24 timmar. 
 
Uppdrag 22: Kommunfullmäktige ger Umeå kommunföretag i uppdrag att införa flexibla nattstopp 
för avstigande i kollektivtrafiken där bussen stannar mellan två ordinarie hållplatser. 
 
Uppdrag 23: Kommunfullmäktige ger Äldrenämnden och För- och grundskolenämnden i uppdrag att 
planera för flera kombinerade äldreboenden och förskolor. 
 
 

Umeå behöver grön tillväxt 
Uppdrag 24: Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att i planering av ny infrastruktur 
lägga fokus på de hållbara färdsätten i hela kommunen. 
 
Uppdrag 25: Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att inkludera effekter på miljö- 
och klimatmålen i alla konsekvensbedömningar. 
 
Uppdrag 26: Kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden och Fritidsnämnden i uppdrag att ta fram 
mål för utveckling av befintliga och nya områden för friluftsliv. 
 



   

Uppdrag 27: Kommunfullmäktige ger Byggnadsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden i 
uppdrag att genomföra riktade insatser i form av vård, underhåll och skydd av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse på egna fastigheter.  
 
Uppdrag 28: Kommunfullmäktige ger Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
uppdrag att samverka för att erbjuda klimat- och energirådgivning vid bygglov. 
 
Uppdrag 29: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens 
resepolicy för att styra mot ett hållbart resande - såsom resfria möten, kollektivtrafik, miljöbilar eller 
företagscyklar. 
 
Uppdrag 30: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tematisk 
översiktsplan för minskad klimatpåverkan.  
 
 

Övriga uppdrag 
Uppdrag 31: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att beslut som tas 
inom bolagskoncernen som får en tydlig budgetpåverkan på kommunen hanteras inom ordinarie 
budgetprocess. 
 
Uppdrag 32: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att ägardirektiven 
för de kommunala bolagen beslutas av Kommunfullmäktige. 
 


