
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-02-22 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 22 februari 2022 kl. 13:15-14:55 

Plats: Stadshuset och distansdeltagande 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, distans 
Janet Ågren (S), distans 
Tomas Wennström (S), distans 
Bore Sköld (V), distans 
Mattias Larsson (C), distans 
Peder Westerberg (L), distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 46-66 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur      

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur      

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-02-22 

 

Anslaget har satts upp: 2022-03-01 

 

Anslaget tas ner: 2022-03-23 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signatur 
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

 

Tjänstemän (distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Håkan Göransson, kommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 46-53 

Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor, § 57 

Cathrin Alenskär, internationell strateg, § 59 

Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, § 59 

Eva-Lena Fjällström, brandchef, § 62 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator § 62-66 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist, § 64 
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§ 46 

 

Diarienr: KS-2022/00119 

Upphandling: Förskolemöbler –

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling Förskolemöbler 

21220. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av förskolemöbler. 

Detta avtal ska tillgodose det löpandet behovet av förskolemöbler för 

Umeå kommun och övriga avropsberättigade. Möblerna kommer att 

uppfylla Umeå kommuns miljökrav och kraven gällande giftfri förskola. I 

denna upphandling ställs även sysselsättningskrav. Upphandlingen är delad 

i 23 olika delar för att värna om konkurrensen på marknaden. 

 

Avtalstid  

2022-08-01 – 2026-07-31 

(Optioner: 2+1+1 år) 

 

Övriga avropsberättigade  

Vännäs kommun 

Bjurholms kommun 

 

Utvärderingen  

Sker enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Umeå kommun 

värderar funktion, estetik och garantitid.  

 

Värde  

Uppskattad inköpsvolym för Umeå kommun är ca 6 907 523 kr/år.  

27 630 094 kr för hela ramavtalsperioden. 
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Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Karin Ask 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 47 

 

Diarienr: KS-2022/00136 

Upphandling: Vintervägsalt - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för 

vintervägsalt. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop. Avtalet avser leverans 

av natriumklorid (vintersalt) med minst 95 % renlighet för användning vid 

halkbekämpning på vinterväglag.  

 

Avtalstid från 2022-08-01 till 2023-07-31 med möjlighet till 1+1+1 års 

förlängning. Avropsberättigade är Umeå kommun. Krav på arbete efter 

dokumenterat kvalitetsledningssystem ISO 9001 och ISO 14001 eller 

liknande ställs i upphandlingen. Utvärdering sker enligt principen 

ekonomiskt mest fördelaktiga i förhållande till pris. Uppskattad årsvolym är 

ca 800 ton per år. Takvolym för ramavtalet är 4800 ton. 

Beslutsunderlag 

Samtliga upphandlingsdokument 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm och Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 48 

 

Diarienr: KS-2022/00169 

Upphandling: Utstädning särskilt boende - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta förfrågningsunderlag för utstädning särskilt boende. 

Ärendebeskrivning 

För att få ett bättre resursnyttjande av de lägenheter som finns inom 

särskilt boende vid Umeå kommun (centrala stan inklusive 

Holmsund/Obbola, Hörnefors, samt Sävar) har ledningen för 

äldreomsorgen fattat beslut att ge närstående möjlighet till gratis 

utstädning. En förutsättning för att få gratis utstädning är att lägenheten 

lämnas inom fem dagar efter det att den boende har avlidit. Detta kommer 

att vara ett erbjudande som närstående har att ta ställning till om de vill 

nyttja eller ej. Genom att minska uppsägningstiden kan ny hyresgäst 

snabbare erbjudas inflyttning till boendet. Därmed finns även en 

förhoppning att personer som är medicinskt färdigbehandlade snabbare får 

möjlighet att flytta till särskilt boende istället för att vara kvar på sjukhuset. 

Detta avtal omfattar utstädning av lägenheter vid dödsfall, och städningen 

ska ske inom 48 timmar från beställning. Avtalsvärde c:a 600 000 kr/år. 389 

städuppdrag 2021. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 49 

 

Diarienr: KS-2022/00071 

Upphandling: Saneringstjänster - 

Förfrågningsunderlag Dnr: 21301 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förfrågningsunderlag 21301 – Saneringstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop. Exempel på behov för 

saneringstjänster är vid skador orsakade av brand, vatten, mögel, asbest 

eller liknande. Avtalsperiod 2022-07-02 till 2024-07-01 med option på 

ytterligare två år. Utvärdering sker enligt bästa förhållande mellan pris och 

kvalitet. Anbud lämnas på hela omfattningen. Avropande parter är: Umeå 

kommun, INAB, Umeå Vagnverkstad AB, Kvarkenhamnar AB, Vakin AB, 

Umeå vatten och avfall AB, Vindeln vatten och avfall AB, Nordmaling vatten 

och avfall AB, Bjurholms kommun samt Nordmaling kommun. Uppskattad 

avtalsvolym är ca 3 000 000 SEK/per år. Krav på anställning finns med i 

avtalet. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson  
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§ 50 

 

Diarienr: KS-2022/00072 

Upphandling: Belysningsanläggning 

Ålidhemstunneln - Förfrågningsunderlag Dnr: 22009 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förfrågningsunderlag 22009 Belysningsanläggning 

Ålidhemstunneln. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ersättning av befintlig belysning till ålidhemstunneln. 

I totalentreprenaden ingår både rasering av befintlig samt installation av 

ny. Förväntad energibesparing med denna upphandling är just under 200 

000 kWh/år. Anbudsgivare lämnar anbud på hela omfattningen. 

Utvärdering sker enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet.  

Då belysningen har en förväntad livslängd på ca 20 år kommer stor vikt 

läggas på en låg energiförbrukning. Uppskattad investeringskostnad - ca 

4.500.000 SEK.  

Beslutsunderlag 

Se bilagor. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson   
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§ 51 

 

Diarienr: KS-2022/00116 

Upphandling: 21052 Småel och hushållsprodukter - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av småel och 

hushållsprodukter. 

Ärendebeskrivning 

Befintligt avtal går ut varför en ny upphandling måste göras. Uppdraget 

avser ett heltäckande sortiment av produkter för Umeå kommuns behov av 

småel- och hushållsprodukter. Avtalets värde är ca 4 MSEK. Avtalsperiod 

20220901-20240831 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 52 

 

Diarienr: KS-2021/00725 

Upphandling: Sjukvårdsmaterial - Antagande av 

leverantör, Dnr 21204 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna OneMed Sverige AB 556764-4140 som leverantör av 

sjukvårdsmaterial.  

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal på totalt fyra (4) år, fördelat på 2+1+1.  

Avtalsstart planerad till 2022-04-01. Avropande parter på avtalet är 

följande kommuner: Umeå, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, 

Vindeln, Vilhelmina, Åsele, Storuman, Dorotea samt Sorsele. Vid 

prisjämförelse från nuvarande priser och anbudspriser framgår nu en mer 

gynnsam prisnivå för köpande parter.  

 

Utvärdering 

Totalt inkom två anbud: Onemed Sverige AB samt Mediq Sverige AB. 

 

Utvärdering har skett enligt bästa förhållande mellan pris och kvalité. 

Anbud lämnades på hela omfattningen. Övriga detaljer framgår av 

beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 
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Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson 
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§ 53 

 

Diarienr: KS-2021/00655 

Upphandling: Elektroniskt arkiv, e-arkiv – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 
 

att utifrån upphandlingens resultat godkänna Comprima Software AB, 

organisationsnummer 556606-2971, som leverantör av elektroniskt arkiv, 

E-arkiv, till Umeå kommun och dess bolag.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är enligt ägardirektiven arkivmyndighet för de kommunala 

bolagen. Umeå kommun och de ingående bolagen i kommunkoncernen 

saknar idag ett e-arkiv. All arkivering sker i pappersformat. Denna 

upphandling har som mål att upphandla ett e-arkiv åt Umeå kommun och 

dess bolag.  

 

Upphandlingen har genomföts med förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering med stöd av 6 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU).   

 

Tre leverantörer bjöds in att delta i upphandlingen. Ett anbud inkom och 

har utvärderats utifrån pris och kvalitet via granskning av anbud, visning av 

leverantör, egna tester och referensstudiebesök. Erbjuden lösning bedöms 

uppfylla upphandlingens krav och behov.  

 

Pris för erjuden lösning: 

- Licenskostnad per år: 200 000 SEK 

- Införandekostand: 410 000 SEK 

- Utbildning: 9000 – 15 000 SEK / halv dag.  

- Timpris vid köp av konsulttjänst: 1100 SEK.  
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Beslutsunderlag 

-Beslutsprotokoll – Redovisning av upphandlingsresultat 

-Anbudssamanställning 

-Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, Bitr. upphandlingschef 

Ulrika Erlingsson, upphandlare 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 

 

   
 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 54 

 

Diarienr: KS-2022/00158 

Fördelning av kommunens andel av skolmiljard 

2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att det tillfälliga statsbidraget till skolväsendet 2022 med anledning av 

covid-19-pandemin ska fördelas med 11 705 838 kr till för- och 

grundskole-nämnden och 4 932 667 kr till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade att i budgetpropositionen för 2022 förlänga det 

tillfälliga statliga stödet till skolväsendet som utbetalades under 2021, den 

s k skolmiljarden, och som för 2022 uppgår till 1,4 miljarder kr. Bidraget 

syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 

effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-

pandemin. 

 

Skolverket har fått i uppdrag att betala ut medlen. Kommunerna behöver 

inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. 

Kommunerna bestämmer själva utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 

fördelas för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Medlen 

kan användas för insatser i hela skolväsendet d v s i kommunal och enskild 

verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 

grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 

verksamheten av motsvarande slag. 

 

Statsbidraget fördelas proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn 

och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Uppgifterna om antal barn 
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per kommun utgår från Statistiska centralbyråns siffror för 2021 som fanns 

tillgängliga vid beslutstillfället (november 2021). 

 

Enligt Skolverkets uppgift kommer Umeå kommun att erhålla 16 638 505kr. 

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas 

ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti. 

 

Medlen föreslås fördelas på de två utbildningsnämnderna enligt samma 

princip som tillämpades vid fördelningen av statsbidraget under 2021. Det 

innebär att fördelningen utgår från samma modell som Skolverket 

tillämpat, men med den skillnaden att 15-åringar och 18-åringar viktas 

dubbelt i beräkningen. Detta för att dessa åldersgrupper är avgångsklasser 

(åk 9 i grundskola och åk 3 i gymnasiet) och därmed har kortare 

tidsperspektiv inför att söka vidare utbildning alternativt arbete. Det är 

dock upp till respektive nämnd hur de vill fördela samt använda de 

tilldelade medlen. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 55 

 

Diarienr: KS-2022/00085 

Norrlandsoperan: Framställan om nyttjande av ej 

till fullo förbrukade anslag från år 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Norrlandsoperan får nyttja ej förbrukade anslag från tidigare år om 

3 968 tkr för att täcka kostnader för verksamheten under 2022. 

Ärendebeskrivning 

Norrlandsoperan har inkommit med framställan att få använda de medel 

som inte förbrukats av anslaget för det gångna året inklusive ett 

ackumulerat överskott från tidigare år. Sammantaget är det 3 968 tkr som 

Norrlandsoperan önskar nyttja tillsammans med ej förbrukade anslag från 

Region Västerbotten för den strategiska plan som presenterades 2019. 

 

Region Västerbotten har godkänt att ej förbrukat anslag 2021 får nyttjas 

under 2022. 

 

Anslaget från Umeå kommun uppgick 2021 till 29 998 tkr och från Region 

Västerbotten till 23 665 tkr. 

Beslutsunderlag 

Norrlandsoperans framställan 

Intyg från Region Västerbottens om ägartillskott 2021 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Norrlandsoperan   
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§ 56 

 

Diarienr: KS-2021/00558 

Viktiga datum för nämnder och bolag - 

komplettering 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa följande datum för Nuläge och framtid: 2022-12-12. 

Ärendebeskrivning 

Viktiga datum för nämnder och bolag kompletteras med ett datum för när 

Nuläge och framtid ska äga rum under 2022.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Viktiga datum för nämnder och bolag 2022_v220215. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 57 

 

Diarienr: KS-2022/00145 

Angående begäran om förändring av 

helikoptertrafiken till Holmön 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att ge Övergripande planering i uppdrag att inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsarbetet bistå med stöd för att minska den isolering 

av Holmön som uppstår på grund av Trafikverkets inställelsetid för 

ersättningstrafik.  

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Trafikverket ansvarar för trafikeringen på Holmöleden året runt. 

Trafikeringen sker med färjor samt svävare och helikopter, beroende på 

väderläge. År 2018 antogs ett isdirektiv som innebär att färjorna inte 

trafikerar från och med att isen lagt sig. Samtidigt kan inte svävare trafikera 

förrän isen är 20 cm tjock. Under denna mellanperiod hänvisar man till 

helikoptertrafik.  

Hösten 2020 införde Trafikverket nya direktiv på Holmöleden, som innebär 

att ersättningstrafik med helikopter endast sätts in först efter fem 

arbetsdagars stillestånd i ordinarie trafik. Innan 2020 var inställelsetiden 1-

2 dagar. Helikoptern flyger endast på vardagar och tar inte heller gods, 

vilket tidigare varit möjligt. 

Isläget i Kvarken är föränderligt vilket gör det svårt att förutse när ett stopp 

i färjetrafiken kan inträffa, dvs. när isen lagt sig eller drivit på ett sådant 

sätt att färjan inte kan köra. Denna vintersäsong började isläggningen 

under julhelgerna, sedan dess har färjetrafiken periodvis stått stilla och 
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Holmöborna har levt i ovisshet när färjan ska komma att ställas in. Då 

diskussioner med Trafikverket om att lösa trafikeringen på annat sätt har 

varit fruktlösa begär nu Holmöns utvecklingsforum hjälp av kommunen 

med att förändra ersättningstrafiken med helikopter.  

Hur Holmöborna drabbas 

Helikopterns inställelsetid på 5 vardagar gör att Holmöborna riskerar en 

isolering upp till 7–8 dagar eftersom helgen inte räknas in i inställelsetiden.  

Rädslan för inställelsetiden gör att många inte vågar bo kvar på Holmön 

under vintern, eller åka ut över helgen, eftersom man då riskerar att 

hamna på ”fel” sida Kvarken under inställelsetiden. Ovissheten skapar en 

indirekt isolering av ön som tär på Holmöborna mentalt. Även 

livsmedelsbutiken på ön drabbas av detta genom att godstransporterna blir 

svåra att planera/genomföra och butiken rapporterar om 35% minskade 

intäkter under perioder av indirekt isolering. Vintern 2020–2021 drabbades 

ön av 31 dagar utan persontrafik, 10 av dessa dagar var på grund av 

helikopterns inställelsetid. Ön stod också utan godstrafik i 49 dagar 

eftersom mindre godsvolymer inte medges på vare sig svävare eller 

helikopter.  

Trafikverkets ansvar 

Umeå kommun kan inte ta bort inställelsetiden eftersom det är 

Trafikverket som ansvarar för och upphandlar trafikeringen av Holmöleden. 

Trafikverket har vart tydliga med att man inte kommer ändra 

inställelsetiden och inte heller se över möjligheten att omfördela den 

disponerade tiden med helikopter i syfte att bryta en lång isolering. 

Umeå kommun hävdar fortsatt att Trafikverket bär ansvaret att trafikera 

Holmöleden året om och att en acceptabel trafiknivå inte uppnås då 

trafikstopp inte orsakas av sällsynta väderhändelser utan av vanligt 

vinterväder. I den akuta situation som nu har uppstått och för att förhindra 

det utsatta läge som kommunens invånare befinner sig i beslutar nu 

kommunen att vidta åtgärder för att bryta öns direkta och indirekta 

isolering vid helikopterns inställelsetid. Hur detta genomförs överlåts åt 

Övergripande planering, inom ramen för landsbygdsutvecklingsarbetet och 

i dialog med Holmöns utvecklingsforum. 

Beslutsunderlag 

Begäran från Holmöns utvecklingsforum 
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Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén, Olle Norqvist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Tillägg: Umeå kommuns ansvar för sina 
kommunmedborgare kräver att vi garanterar en rimlig kommunikation till 
och från Holmön. Därför kommer Umeå kommun att finansiera 
helikoptertrafiken under inställelsetiderna som nu råder, och påpeka till 
Trafikverket att vi förväntar oss full ersättning för de kostnader som 
kommunen på grund av detta ålagts. 
 
Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Holmöns utvecklingsforum 
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§ 58 

 

Diarienr: KS-2020/00068 

Försäljning av fastigheten Tavelsjö 6:98 (tidigare 

6:32) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat köpeavtal gällande fastigheten Tavelsjö 6:98 och att 

uppdra till mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2016 när Mark och exploatering (MEX) fick fastigheten del av 

Tavelsjö 6:32/pensionärslägenheterna för utredning om försäljning har ett 

gediget arbete utförts för att få en försäljning till stånd. Detaljplanen har 

ändrats, avstyckning från Tavelsjö 6:32/Sjöbacka gruppboende har 

genomförts, ett nytt uppvärmningssystem har byggts till Sjöbacka samt 

flytt/anpassning av nya lokaler för Hemtjänsten har skett.  

 

I ärendet daterat 2020-01-22 fick MEX beslut om att initiera försäljning via 

mäklare, där ärendet skulle åter till utskottet för beslut om köpeavtal. 

Pandemin har dock försvårat och försenat färdigställande av 

uppvärmningssystemet samt Hemtjänstens nya lokaler vilket varit 

förutsättningarna för att kunna fullfölja försäljningen.  

 

Under januari 2022 har dock försäljningen annonserats där totalt 8st 

spekulanter deltagit i budgivning. Efter att motpartsgranskning genomförts 

föreslår MEX att näringslivs- och arbetsutskottet godkänner högstbjudande 

spekulant i budgivningen som köpare samt uppdrar MEX att underteckna 

köpeavtalet.  

Beslutsunderlag 

Kartbild 

Köpeavtal  
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Beredningsansvariga 

Jenny Vindegard. Helen Nilsson. 

Beslutet ska skickas till 
Jenny Vindegard.  
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§ 59 

 

Diarienr: KS-2022/00164 

Gemensam utvecklingsstrategi mellan Umeå 

kommun och Vasa stad 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till Stadsledningskontoret att fortsätta arbetet med att skriva 

fram en Gemensam utvecklingsstrategi mellan Umeå kommun och Vasa 

stad 

 

att planera för en gemensam strategidag med politiker och 

tjänstepersoner från båda städerna den 28 april 2022 med syfte att 

utveckla och förankra innehållet i den gemensamma utvecklingsstrategin. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun och Vasa stad har en lång gemensam historia och en stark 

position i Kvarkenområdet. I Umeå kommuns Näringslivsstrategi, antagen 

av Kommunfullmäktige 2019, anges att vi ska Utveckla den funktionella 

regionen till gagn för ett starkare näringsliv, i samarbete med andra 

kommuner, däribland Örnsköldsvik, Vasa och Skellefteå. 

 

Tjänstepersoner från Umeå kommun och Vasa stad har träffats under 2021 

och börjat att titta på hur vi kan närma oss varandra ytterligare för att 

stärka näringslivet på båda sidorna Kvarken och även inom andra 

kommunala områden. Just nu har fyra fokusområden identifierats:  

 

1. Näringslivssamverkan  
2. Kompetensförsörjning och starka universitetsstäder  
3. Starka attraktiva stadsmiljöer, hållbar miljö och infrastruktur  
4. Mellanfolklig samverkan (kultur och fritid). 
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Syftet med en gemensam utvecklingsstrategi är att skapa samsyn kring och 

konkretisera samverkansområden som bedöms gynna städernas och 

näringslivets tillväxt. Redan idag pågår en rad viktiga samarbeten över 

Kvarken i olika konstellationer. Målsättningen med detta strategiska arbete 

är inte att ersätta dessa utan att lyfta fram de frågor där städerna med sina 

unika förutsättningar har särskild vinning på att utveckla samarbetet. 

Som förslag läggs även fram att representanter från Umeå kommun och 

Vasa stad träffas på färjan Aurora Botnia den 28 april 2022 för att fördjupa 

diskussionen kring den Gemensamma utvecklingsstrategin. 

Beredningsansvariga 

Följande personer har deltagit i arbetet: 

Åsa Fällman, biträdande näringslivschef  

Rune Brandt, samhällsbyggnadschef 

Birgitta Forsberg, personaldirektör 

Johan Gammelgård, administrations- och innovationsdirektör  

Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg  

Mattias Mitz, presskommunikatör  

Camilla Högdahl, personalchef  

Cathrin Alenskär internationell strateg  

 

Från Vasa:  

Stefan Råback, VD, VASEK  

Riitta Björkenheim, utvecklingsdirektör, VASEK  

Christina Knookala, bildningsdirektör  

Jari Karjalainen, direktör för koncernförvaltningen  

Miia Äkkinen, strategi- och ekonomidirektör 

Jan Finne, ägarstyrningsdirektör  

Annika Birell, generalplanläggare  

Anne Lindell, rekryteringsansvarig  

Leena Forsén, kommunikationschef  

Susanna Slotte-Kock, ansvarig för externa relationer 

Beslutet ska skickas till   
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§ 60 

 

Diarienr: KS-2021/00867 

Rekommendation: Politiska möten 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att rekommendera kommunstyrelsen, nämnder och bolag att från 1 mars 

2022 successivt och med försiktighet återgå till ordinarie arbetsformer för 

politiska möten.  

Ärendebeskrivning 

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd har tagits bort 9 februari 

2022, även rekommendationen om att arbeta hemifrån. Smittspridningen 

och sjukfrånvaron är fortfarande hög inom förskola, skola, vård och 

omsorg. Dessa verksamheter får därför hjälp av personal från andra 

förvaltningar. Därför är det viktigt att en återgång från distansarbete sker 

successivt och med försiktighet. 

 

Vad gäller för politiska möten generellt? 

Huvudregeln för politiska sammanträden är att de hålls fysiskt. 

Kommunfullmäktige har dock i sitt reglemente öppnat upp för styrelser och 

nämnder att de, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. 

 

Rekommendationer under pandemin 

 

I inledningen av pandemin i Umeå (cirka mars 2020-december 2020) 

Testades många olika varianter av sammanträdesformer i 

kommunstyrelsen och nämnderna och dess utskott, beredningar m.m. 

Exempelvis: 

- Ordförande eller presidiet på plats fysiskt och övriga på distans. 

- Ledamöter på plats fysiskt och ersättare på distans. 
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- Stor möteslokal och alla på plats fysiskt. 

 

December 2020 

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderades, utifrån smittläget, 

att genomföra alla möten med förtroendevalda och tjänstemän deltagande 

på distans även fast distansdeltagande bygger på frivillighet och att 

ordföranden avgör om så får ske. Huvuddelen av alla politiska möten har 

därefter genomförts som distansmöten. 

 

Efter 28 september 2021 

I takt med att allt fler är fullvaccinerade och att Folkhälsomyndigheten tar 

bort allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 den 

29 september 2021 men samtidigt också mot bakgrund av att det finns nya 

allmänna råd som framför allt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig 

rekommenderar näringslivs- och arbetsutskottet att kommunstyrelsen och 

nämnder successivt återgår till arbetsformerna av kommunfullmäktige 

reglerade i reglementet. Återgången föreslås se ut enligt nedan: 

Beslutsmöten (kommunstyrelse- och nämndsmöten) bör ske fysiskt, 

anpassa lokal för att kunna hålla avstånd. Utskottsmöten, 

ordförandeberedning, presidieberedning eller motsvarande kan med fördel 

fortsätta hållas med förtroendevalda och tjänstepersoner medverkande på 

distans. 

 

Efter 11 januari 2022 

Efter jul- och nyårshelgerna ökade smittspridningen i Sverige kraftigt. 

Folkhälsomyndigheten och Regeringen vidtog åtgärder för att minska 

smittspridningen och näringslivs- och arbetsutskottet beslutade därför 

2022-01-11 att rekommendera kommunstyrelsen, nämnder och bolag att 

genomföra politiska möten (nämndsmöten, styrelsemöten, utskottsmöten, 

ordförandeberedning, presidieberedning eller motsvarande) med 

förtroendevalda och tjänstepersoner medverkande på distans och att 

rekommendationerna gäller till och med 31 mars 2022. 

 

Efter 1 mars 2022 

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd har tagits bort 9 februari 

2022, även rekommendationen om att arbeta hemifrån. Smittspridningen 

och sjukfrånvaron är dock fortfarande hög inom förskola, skola, vård och 
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omsorg. Dessa verksamheter får därför hjälp av personal från andra 

förvaltningar. Näringslivs- och arbetsutskottet rekommenderar 

kommunstyrelsen, nämnder och bolag att från 1 mars 2022 successivt och 

med försiktighet återgå till ordinarie arbetsformer för politiska möten.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Nämnder och UKF   
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§ 61 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärende 2022-02-22 

Remisser 

 

Justitiedepartementet - Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 

(SOU 2022:1). Individ – och familjenämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till 

Justitiedepartementet. Sista dag för att besvara remissen är 2 maj 2022. 

IFN 2022-03-23, KSNAU 2022-04-26 

 

Inbjudan 

 

Regeringskansliet - Demokratin 100 år - En framtidsdag, 15 mars 2022 

 

Allmänna försvarsföreningen (AFF) i Västerbotten, Umeå kommun och 

Umeå universitet i samarbete med Totalförsvarets Forskningsinstitut 

(FOI) och Utrikespolitiska föreningen (UpF) vid Umeå universitet 

Pax Nordica 2022 - Sverige är ett arktiskt land, men hur säkert är det? 31 

mars 2022. Umeå Folkets hus och Zoom. 
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§ 62 

 

Diarienr: KS-2022/00161 

Plan för krisberedskap och civilt försvar 2022-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Umeå kommuns Plan för krisberedskap och civilt försvar 2022-

2023. 

Ärendebeskrivning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner 

och Regioner har undertecknat en överenskommelse om kommunernas 

krisberedskap 2019-2022 samt en överenskommelse om kommunernas 

arbete med civilt försvar 2018–2021. 

 

I enlighet med dessa överenskommelser har kommunen upprättat Plan för 

krisberedskap och civilt försvar för perioden 2022–2023.  

 

Syftet med planen är att beskriva hur Umeå kommun ska bedriva sitt 

beredskapsarbete under perioden 2022 – 2023 med fokus på:  

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar under 2022-2023. 

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 
 

Planen utgår primärt från överenskommelsen om kommunernas 

krisberedskap där krav på styrdokument återfinns men då det civila 

försvaret och krisberedskapen hänger ihop inkluderas även uppgifter från 

överenskommelsen om civilt försvar i detta dokument. 

 

En ny plan för nästa mandatperiod kommer att utarbetas och beredas för  

beslut i kommunfullmäktige senast den 31 december 2023  (dvs under 

nästa mandatperiods första år).  
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Beslutsunderlag 

Plan för Krisberedskap och Civilt Försvar 2022–2023 

Beredningsansvariga 

Erika Berg, Säkerhetssamordnare 

Eva-Lena Fjällström tf Säkerhetschef 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Säkerhet 
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§ 63 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans - och kraftrapport januari 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport januari 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 januari 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson 
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§ 64 

 

Diarienr: KS-2022/00181 

Information: Visselblåsarfunktion 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-02-22 informerar kommunjurist Carina Lidgren 

Heimersson om visselblåsarfunktion och lagstiftning. 
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§ 65 

 

Diarienr: KS-2022/00191 

Information: Val och nominering 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde på grund av tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-02-22 informerar ledningskoordinator Dan 

Gideonsson om arbetet med val och nominering 2022.  
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§ 66 

 

Diarienr: KS-2021/01090 

Information: Kommunstyrelsens yttrande på förslag 

till planeringsdirektiv 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-02-22 informerar ekonomidirektör om 

kommunstyrelsens yttrande på förslag till planeringsdirektiv.   

 

 

 


