
Allianspartiernas 19 gemensamma uppdrag 
Tillväxt och företagande 
1. Uppdra till byggnadsnämnden, individ- och familjenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
äldrenämnden att införa efterhandsdebitering på all myndighetsutövning för att säkerställa 
förutsägbarhet gentemot privatpersoner och enskilda företag. 
 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att se över vilka av de tillfälliga stöd som getts till näringslivet under 
Corona-pandemin som kan göras permanenta. 
 
3. Inför utmaningsrätt inom kommunal verksamhet, vilket innebär att enskilt drivna företag kan 
utmana kommunal verksamhet för upphandling.    
 
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl 
inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. 
Kommunen ska skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. 
 
5. Möjliggör ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att avyttra delar av AB 
Bostadens fastighetsbestånd. 
 
 
Skola och fritid 
6. Inför ett obligatoriskt och aktivt val av skola samt ett skolpengssystem i Umeå som beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
7. Inför en elevhälsogaranti i skolan – garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.  
 
8. Kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden i uppdrag att stimulera etablering av externa 
aktörer inom förskoleverksamheten.  
 
9. Uppdra till tekniska nämnden och fritidsnämnden att ta fram mål för utveckling av befintliga och 
nya områden för friluftsliv och rekreation. 
 
10. Uppdra till kommunstyrelsen och fritidsnämnden att skapa förutsättningar för dels en privat 
byggd och driven gästhamn i centrala Umeå, dels ställplatser för husbilar och husvagnar på lämplig 
plats. 
 
 
Omsorg  
11. Skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet. 
 
12. Kommunfullmäktige ger äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera 
ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får 
samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor. 
 
13. Att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för 
att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. 
 
14. Logopeder ska anlitas inom omsorgen som en kompetenshöjande resurs för personalen och för 
att säkerställa att personer med sväljsvårigheter får rätt vård. 
 



 
Kommunal effektivisering  
15. Återinför en form av köp/sälj-modellen för att bland annat reducera kommunens lokalkostnader.  
 
16. Kommunfullmäktige ger fritidsnämnden i uppdrag att konkurrensutsätta driften av nämndens 
badverksamhet. 
 
17. Uppdra till tekniska nämnden att möjliggöra konkurrensutsättning av delar av kommunens städ- 
och IT-funktioner.  
 
18. Uppdra till kommunstyrelsen att samla och analysera erfarenheter från nya och förändrade 
arbetsformer inom kommunkoncernens verksamheter som en följd av pandemin. Resultatet ska ligga 
till grund för förslag till förändrade arbetsformer som kan vidareutvecklas och permanentas. 
 
19. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en nämndsgemensam samordning av digitala system för 
ökad säkerhet och minskade kostnader. 

 


