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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, § 91-92 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Eva-Lena Fjällström, brandchef/säkerhetsskyddschef, § 92 

Henrik Ishihara, Public Affairs Manager Solna PostNord, § 91 

Conny Åström, chef i Umeå PostNord, § 91 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 93-96 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 97-105 

Karin Björk, företags- och evenemangslots § 97-105 

Jenny Eklund, projektledare Sprind § 105 

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, § 105-106 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, § 107 

Karin Isaksson, förvaltningschef Teknik och fastighet, § 108 

Marcus Bystedt, ekonomichef Teknik och fastighet, § 108  
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§ 90 

 

Diarienr: KS-2022/00302 

Krisberedskap och hjälpinsatser 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att överlämna Bore Skölds (V) initiativ till förvaltningen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Bore Sköld (V) har före sammanträdet skickat in följande initiativ: 

 

att skyndsamt ta fram en plan för hur Umeå kommun kan bistå folket i 

Ukraina med humanitära hjälpinsatser; 

 

att skyndsamt ta fram en plan för hur Umeå kommun kan samla 

kommunens aktörer för att förstärka beredskapen för ett ökat 

flyktingmottagande; 

 

att skyndsamt ta fram en plan för hur Umeå kommuns krisberedskap kan 

förbättras. 

 

Ordföranden lyfter Bore Skölds initiativ och föreslår att ärendet överlämnas 

till förvaltningen för beredning vilket blir utskottets beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Stadsdirektör   
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§ 91 

 

Diarienr: KS-2022/00251 

Information och dialog med PostNord 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-22 informerar PostNords representanter 

Henrik Ishihara, Public Affairs Manager Solna och Conny Åström, chef i 

Umeå om en ny utdelningsmodell för vanlig post, paket och expressbrev. 

Utskottets ledamöter får också möjlighet att ställa frågor. 
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§ 92 

 

Diarienr: KS-2022/00302 

Säkerhetsskyddschefen informerar om 

krisberedskap 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-22 informerar brandchef tillika 

säkerhetsskyddschef Eva-Lena Fjällström om hur arbetet utifrån det 

säkerhetspolitiska läget är organiserat; med så väl styrgrupp som 

arbetsgrupp.  
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§ 93 

 

Diarienr: KS-2021/01166 

Upphandling: Hälsokontroll Brandpersonal 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Räddningshälsan Stockholm AB (556392-5055) som leverantör 

för hälsokontroller av brandpersonal.  

Ärendebeskrivning 

Uppdraget avser utförande av lagstadgade och riktade hälsokontroller för 

brandmän och dagtidspersonal. Kontrollerna syftar till att bedöma 

personalens möjlighet och lämplighet att utföra det arbete som ingår i 

räddningstjänstens uppdrag. 

 

Avtalsperiod 2022-05-01 till 2024-04-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropsberättigade är Umeå kommun, Bjurholms kommun, 

Vindelns kommun, Robertsfors kommun och Vännäs kommun. 

 

Ett anbud inkom i upphandlingen som har utvärderats enligt principen 

bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

 

Uppskattad avtalsvolym är ca 550 000 sek per år. 

Beslutsunderlag 
Anbudssammanställning  
Beslutsprotokoll  
Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm & Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 94 

 

Diarienr: KS-2022/00253 

Upphandling: Vinterväghållning 

Hörnefors/Sörmjöle och Täfteå/Sävar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för 

vinterväghållning i Hörnefors/Sörmjöle och Täfteå/Sävar. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop. Avtalet avser utförande 

av vinterväghållning i delområdena Hörnefors/Sörmjöle och Täfteå/Sävar. 

Uppdraget avser plogning, halkbekämpning GC, isrivning och efterarbeten. 

En leverantör antas per varje anbudsområde.  

 

Avtalstid från 2022-07-01 till 2024-06-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropsberättigade är Umeå kommun.  

 

Krav på arbete efter dokumenterat miljö- och kvalitetsledningssystem eller 

liknande ställs i upphandlingen.  

 

Utvärdering sker enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga sett till pris.  

Uppskattad total avtalsvolym är ca 6 000 000 sek per år. 

Beslutsunderlag 

Samtliga upphandlingsdokument 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm & Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 95 

 

Diarienr: KS-2022/00266 

Upphandling: Trygghetsskapande teknik särskilt 

boende äldreomsorg 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att anta Nordic Welfare Technology AB, 559201-2446 som leverantör av 
trygghetsskapande teknik särskilt boende.  

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser trygghetsskapande teknik SÄBO. Med trygghetsskapande 

teknik innefattas bland annat funktioner för larmhantering, tillsyn, drift av 

leverantör, app, support, underhåll, införandeprojekt och utbildning. 

 

Avtalsperiod 2022-04-01–2029-04-01 inklusive förlängningsperioder. 

 

Upphandlingsformen var ett förhandlat förfarande där 4 leverantörer valde 

att inkomma med anbud.  

 

Utvärderingen baserades på bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

 

Avtalets värde är ca 32 450 108 SEK efter avdrag 7,2 MSEK äskat från 

Digitaliseringsreserven. Fördelat på nedan vis:  

År 1: 27 096 728 SEK Produktköp. (Produkter, införandeprojekt, utbildning 

och uppsättning av tjänst) 

År 1–7 Årskostnad per år: 764 768 SEK per år. (Drift, support, underhåll och 

licenser) 

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökrav samt utgått 

från kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2021–2024 (mål 5) tillsammans 

med verksamheten i denna upphandling.  
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Äskande av medel från digitaliseringsreserven har gjorts och 7,2 MSEK har 

beslutats ska tillfalla denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll som innefattar anbudssammanställning och 

utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm & Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 96 

 

Diarienr: KS-2022/00166 

Upphandling: Nybyggnad av industrigator med 

tillhörande infrastruktur, Generalentreprenad 

(Östra Ersboda Industriområde) - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av Nybyggnad 

av industrigator med tillhörande infrastruktur, Generalentreprenad 

(Östra Ersboda Industriområde). 

Ärendebeskrivning 

Entreprenad omfattande markarbeten för gator, VA-ledningar, 

fjärrvärmeledningar och kanalisationer för el, tele och bredband samt 

belysningsarbeten. 

  

Avtalets värde är ca 21 MSEK. 

  

Utvärdering sker enligt lägsta pris. 

Beslutsunderlag 

9 Administrativa föreskrifter 

13.4 Svarsbilaga Skakrav 

13.5 Svarsbilaga Utvärdering 

13.7 Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor 

13.8 Dokumentation ledningssystem vägledning och krav utökat 

kvalificeringskrav 

13.59 Sysselsättningskrav i upphandling, Praktik 

13.60 Upphandling med sysselsättningskrav 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund 
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§ 97 

 

Diarienr: KS-2022/00222 

Medfinansiering: Bildmuseet 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att bevilja 1 000 000 kr till Bildmuseet 2022, att tas ur kommunstyrelsens 
utvecklingsanslag för tillväxt.  

Ärendebeskrivning 

Bildmuseet startades 1981 av Umeå universitet och har sedan nystarten 
2012 på Konstnärligt campus etablerat sig som en av landets allra främsta 
scener för samtida konst. Bildmuseet bidrar tydligt av stärkandet av Umeås 
kulturliv, varumärke och position som attraktiv stad att leva i och besöka. 
Museets egenproducerade och nyskapande utställningar väcker 
erkännande nationellt och internationellt och lockar en bred publik. 
Riksmedia recenserar regelbundet Bildmuseets utställningar och rankar 
dem som återkommande som några av de intressantaste i landet. 
Bildmuseets högkvalitativa program bidrar till att profilera Umeå som 
kulturstad i norra Sverige och till att stärka besöksnäringen i regionen. 
Bildmuseet bidrar till att göra Umeå till en attraktiv stad att flytta till, och 
den ambitiösa satsningen på skolelever bidrar även till att erbjuda en 
inspirerande lärandemiljö i såväl kommunen som i övriga regionen. 
Bildmuseet visar att det går att framgångsrikt förena universitetets 
uppdrag inom forskning och utbildning med en publik kulturverksamhet, 
och att denna samverkan kan tjäna både universitetets, kommunens och 
regionens strategiska utveckling. För att stärka Umeå och Bildmuseet efter 
pandemin har flera internationella samarbeten inletts. Ett nytt långsiktigt 
utställningsarbete är etablerat med MACBA (motsvarighet till Moderna 
Museet) i Barcelona för att lyfta Umeå internationellt samt Umeå 400 år. 
Därtill sker samarbete med Kiasma i Helsingfors, Portland Art Museum i 
USA samt konstmuseet i Reykavik.  
 
Bildmuseets totala budget ligger på 30 000 000 kr/år varav den större 
delen består av statliga medel. Under våren 2018 fördes diskussioner 
mellan universitets- och kommunledningarna om en mer långsiktig 
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basfinansiering från Umeå kommun. Parterna enades om ett fortsatt 
kommunalt stöd på 5 000 000 kr/år från och med 2019.  
 
Sedan 2019 finns 4 000 000 kr/år avsatta i kommunstyrelsens rambudget 
till Bildmuseet. Resterande del av finansieringen har under 2020-2021 
tagits från kommunstyrelsens utvecklingsanslag. År 2022 är förslaget att ta 
resterande 1 000 000 kr från kommunstyrelsens tillväxtsanslag.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2022     5 241,1 tkr 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, Emmy Sundin 

 

Beslutet ska skickas till  

Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 98 

 

Diarienr: KS-2022/00229 

Medfinansiering:  Kvarkenrådet EGTS, 

medlemsavgift 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 400 000 kr (40 000 euro) för medlemsavgift i Kvarkenrådet 

EGTS 2022, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är medlem i Kvarkenrådet som från och med 2021 

ombildats från ideell förening till ett EGTS, en Europeisk Gruppering för 

Territoriellt Samarbete. Ksnau beslutade 2019-12-13 att godkänna avtal för 

grundande samt stadgar för Kvarkenrådet EGTS. I och med ombildandet 

höjdes medlemsavgiften i Kvarkenrådet, för Umeå kommuns del till 40 000 

euro/år.  Den höjda medlemsavgiften togs under 2021 från tillväxtanslaget 

och samma upplägg föreslås för 2022.  

 

Samarbetsformen EGTS är EU:s juridiska verktyg för gränsöverskridande 

samverkan. Det ger aktörer i två eller flera medlemsstater möjlighet att 

arbeta tillsammans i en gemensam struktur som är en juridisk person, 

vilket underlättar det gränsöverskridande samarbetet. Den nya färjan 

mellan Umeå och Vasa är på plats och det är viktigare än någonsin att 

utveckla Kvarkensamarbetet och säkerställa att kommunen drar nytta av 

den gemensamma investeringen. Kvarkenrådet utvecklar samarbeten och 

driver frågor inom trafik, näringsliv, högre utbildning och mellanfolklig 

samverkan. Umeå kommun representeras i styrelsen av Hans Lindberg och 

Anders Ågren. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2022     5 241,1 tkr 
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Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin 
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§ 99 

 

Diarienr: KS-2022/00246 

Medfinansiering: Europeiska CBRNE-centret 2022-

2024 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 200 000 kr/år för medlemskap i Europeiska CBRNE-centret 

2022-2024, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Europeiska CBRNE-centret är en centrumbildning vid Umeå universitet som 
arbetar med forskning och utveckling inom området farliga ämnen. Umeå 
kommun är sedan 2008 samarbetspartner tillsammans med Region 
Västerbotten, Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Totalförsvarets skyddscentrum, Polisen samt Umeå universitet. De 
övergripande målen med verksamheten är att genom samverkan över 
disciplinära gränser och genom nyttjande av unik infrastruktur på FOI, 
Region Västerbotten, Försvarsmakten/SkyddC och universitetets 
institutioner: 

- främja samhällets säkerhet genom utveckling av nya verktyg och 
procedurer för hantering av CBRNE-incidenter 

- förstärka och vidareutveckla forskningsmiljön vid och i närhet av 
Umeå universitet 

- främja regional tillväxt genom kommersialisering av produkter och 
tjänster 

 
Centrumets huvudsakliga verksamhet är att med externa partners skapa 
europeiska konsortier och svara mot utlysningar inom EU:s 
forskningsprogram och andra EU-utlysningar. Centrumet har de senaste 
åren lett ett flertal EU-projekt med omkring 200 miljoner kronor i budget 
samt deltagit som partner i ett tiotal EU-projekt. Dessutom har centrumet 
vid flera tillfällen fått uppdrag att för FN:s generalsekreterare utbilda och 
öva experter för inspektioner av påstådd användning av kemiska och 
biologiska vapen. Centrumet har en framstående ställning i såväl Europa 
som globalt och arbetar för att befästa positionen som en av EU:s ledande 
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forsknings-och utbildningsmiljöer för CBRNE-frågor. Centrumet finansieras 
till största del av EU-medel. Därtill kommer medlemsavgifter på 200 000 
från samarbetspartners. Grundanslaget används i första hand som 
medfinansiering i EU-projekt samt täcker de driftskostnader som EU-
projekt inte täcker.  
 
Säkerhet och beredskap inför eventuella kriser och katastrofer är mer 
aktuellt nu än på mycket länge. Det är angeläget att Umeå kommun 
fortsatt stöttar CBRNE-centrets verksamhet som stärker Umeå som 
nationell och internationell kunskaps- och kompetensnod för frågor som 
rör säkerhet och beredskap mot CBRNE-ämnen, och som plats för 
testbäddar och kommersialisering av produkter och tjänster. Det regionala 
partnerskapet är starkt, och har på senare år utökats med Polisens 
Nationella Operativa Avdelning (NOA). Umeå kommun Näringsliv deltar i 
centrets styrgrupp.  
 

CBRNE är en förkortning för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och 

explosiva ämnen. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2022     5 241,1 tkr 

2023     5 467,9 tkr 

2024     17 216,0 tkr 

Handlingar 

Huvudavtal för Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet 

Beredningsansvariga 

Åsa Fällman, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 100 

 

Diarienr: KS-2022/00258 

Samarbetsavtal med SLU 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna Överenskommelse om samverkan mellan Umeå kommun 

och SLU för åren 2022-2024 samt att uppdra till Hans Lindberg att 

underteckna överenskommelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet rör en ny Överenskommelse om samverkan mellan Umeå 

Kommun och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Tidigare Avsiktsförklaring 

om samarbete mellan SLU och Umeå kommun gällde mellan 2015-01-07-

2020-12-31. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Överenskommelse om samverkan mellan Umeå Kommun och SLU. 

Beredningsansvariga 

Helene Nilsson, Johan Sandberg 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga 
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§ 101 

 

Diarienr: KS-2021/00558 

Extra möte med näringslivs- och arbetsutskottet 13 

april 2022. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att sammanträda 13 april 2022 för en fördjupad dialog om 

planeringsdirektiv. 

Ärendebeskrivning 

Den 12 april sammanträder både näringslivs- och arbetsutskottet och 

kommunstyrelsen för att besluta om att överlämna stadsledningskontorets 

utkast till mål och budget inklusive yttranden från bolag och nämnder och 

faktadel planeringsdirektiv till partipolitisk beredning. 

 

Den 13 april kl. 13.15-15.00 finns behov av fördjupad dialog med utskottet 
om planeringsdirektivet. Inbjudan till mötet är redan utskickat. 
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§ 102 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärende 2022-03-22 

Remisser 

 

Skolinspektionen - Dnr: SI 2022:934 Ansökan från Thorengruppen AB. 

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande till 

tillstand@skolinspektionen.se. Sista dag för Umeå kommun att besvara 

remissen är 6 maj 2022 

 

Skolinspektionen - Dnr: SI 2022:941 Ansökan från Thorengruppen AB. 

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande till 

tillstand@skolinspektionen.se. Sista dag för Umeå kommun att besvara 

remissen är 6 maj 2022 

 

Miljödepartementet - Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande 

till Miljödepartementet. Sista dag för att besvara remissen är 11 maj 2022 

 

Länstrafiken - Tekniska nämnden för eget yttrande till Länstrafiken. Sista 

dag för Umeå kommun att besvara remissen är 13 maj 2022 

 

Utbildning om minoritetslagstiftningen 11 april 

Välkommen till ett digitalt utbildningstillfälle om minoritetslagstiftningen 

måndagen den 11 april kl. 09.00-11.30 för nämndernas politiker, 

förvaltningschefer och tjänstepersoner. Utbildningen leds av Marie B 

Hagsgård som är president i Europarådets rådgivande expertkommitté för 

ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och sakkunnig jurist i 

området. Utbildningen ger en förståelse för hur lagen bör tillämpas i Umeå 

kommun och dess verksamhetsområden omfattar bland annat 

minoritetslagens grundskydd och de nationella minoriteternas kultur och 

identitet. Anmälan skickas till minoritet@umea.se senast den 7 april. 

Utbildningen sker digitalt via Teams och en länk 
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SAVE THE DATE: Europaforum Norra Sverige 3-4 maj 2022 i Umeå 

Europaforum Norra Sveriges stora årliga forum samlar politiken i hela norra 

Sverige för direkt påverkan gentemot EU. År 2020 uppnådde EFNS 20 år 

men på grund av coronapandemin flyttades firandet av 20-årsjubileumet 

fram. I år är det äntligen dags för ett fysiskt forum! 2022 års Europaforum 

äger rum i Umeå. Evenemanget riktar sig till alla samhällsaktörer 

intresserade för EFNS:s arbete. Datum: 3-4 maj 2022. Tema: Ett ledarskap i 

Europa – Inför det svenska ordförandeskapet i ministerrådet och norra 

Sveriges roll i EU:s gröna omställning. 

Förutsättningar 

Programstart 13.00 3 maj 

Programslut 12.00 inklusive lunch 4 maj 

Plats: Umeå Folkets hus 

http://www.europaforum.nu/ 

 

 

 

   
 

 

  

http://www.europaforum.nu/
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§ 103 

 

Diarienr: KS-2021/00799 

Motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för 

kommunanställda; Anna-Karin Sjölander (C) och 

Maja Westling (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 27/2021: Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda 

enligt personalnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i 2021-09-27 yrkar Anna-Karin 

Sjölander (C) och Maja Westling (C) att kommunanställda som en 

personalförmån erbjuds att köpa årskort till kollektivtrafiken genom ett 

bruttolöneavdrag. 

 

Personalnämnden 2022-01-18 och Jämställdhetsutskottet 2022-03-03 har  

yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Stadsledningskontoret instämmer i personalnämndens och 

jämställdhetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-01-18 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-03-03 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Mattias Larsson (C) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 104 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport februari 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport februari 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 

 

  



Sida 25 av 30 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-03-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 105 

 

Diarienr: KS-2022/00082 

Information: Förstudie hållbar platsutveckling 

(Ersmarksberget) 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-22 informerar näringslivschef Peter Juneblad, 

företags- och evenemangslots Karin Björk och projektledare Jenny Eklund 

från Sprind om förstudie hållbar platsutveckling (Ersmarksberget). 
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§ 106 

 

Diarienr: KS-2021/00234 

Information: Försäljning av fastigheten Umeå 

Täfteå 10:71 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar mark- och exploateringschef Helen Nilsson 

om förutsättningar i ärendet. 
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§ 107 

 

Diarienr: KS-2022/00286 

Information: Nuläge- och omvärldsbeskrivning 

upphandling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-22 informerar ledningskoordinator Dan 

Gideonsson om nuläge- och omvärldsbeskrivning upphandling. 
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§ 108 

 

Diarienr: KS-2022/00288 

Information: Lägesbild investeringar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-22 informerar förvaltningschef Teknik och 

fastighet om lägesbild för investeringar (och drift), d.v.s. utmaningar så 

som; prisökningar, energi- och drivmedelspriser, indexjusteringar, material- 

och komponentbrist samt hela det säkerhetspolitiska läget och dess 

påverkan. 
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§ 109 

 

Diarienr: KS-2022/00289 

Information: Budgetprocess 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-03-22 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om budgetprocessen samt en översiktlig bild av bidrag till 

Norrlandsoperan. 
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§ 110 

 

Diarienr: KS-2021/00867 

Diskussion: Politiska möten 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet diskuterat arbetsformer för 

politiska möten. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet diskuterar utskottet arbetsformer kring eventuellt 
distansdeltagande vid politiska möten.   
 

 

 


