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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Moa Brydsten (S) deltar på distans
Tomas Wennström (S) deltar på distans
Carin Nilsson (S) deltar på distans
Lena Riedl (M) deltar på distans
Bore Sköld (V) deltar på distans
Mattias Larsson (C) deltar på distans
Peder Westerberg (L) deltar på distans
Nils Seye Larsen (MP) deltar på distans
Veronica Kerr (KD) deltar på distans
Elmer Eriksson (M), ersättare för Gunilla Berglund (M)
Åsa Bäckström (V), ersättare för Ulrika Edman (V) deltar på distans
Lena Karlsson Engman (S), ersättare för Marcus Bornemisza (-) (SD) deltar
på distans
Ej tjänstgörande ersättare
Mikael Berglund (S)
Andreas Lundgren (S) deltar på distans
Robert Axebro (C) deltar på distans
Maja Westling (C) deltar på distans
Tjänstepersoner
Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, deltar på distans
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, deltar på distans
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB, deltar på distans
Malin Westerberg Blom, redovisningschef, deltar på distans
Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
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Bolagsinformation: Dåva Deponi och Avfallscentral
(Dåva DAC)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om
sin verksamhet. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida
utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet.
Med anledning av den pågående Coronapandemin lämnas skriftlig
information av Jörgen Aronsson, vd Dåva DAC

Beslutsunderlag
Verksamhetsinformation

Beredningsansvariga
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag AB
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§ 159
Diarienr: KS-2018/00093

Överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå
pastorat och pingstkyrkan i Umeå om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) 3.0 – för att möjliggöra
en mötesplats och ett akut natthärbärge för utsatta
EU-medborgare och andra utsatta personer som
inte är stadigvarande boende i Umeå
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå en överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå pastorat och
Pingstkyrkan i Umeå för perioden 2021-01-01–2023-04-30.
att för finansiering av överenskommelsen bevilja 2 193 100 kronor för
2021, 2 227 400 kronor för 2022 och 754 700 kronor för 2023 (Totalt: 5
175 200) att täckas ur näringslivs- och arbetsutskottets oförutsedda
utgifter, övrigt
att ge stadsdirektören i uppdrag att tillse att uppföljning/utvärdering av
överenskommelsen presenteras för kommunstyrelsen.
Reservation
Anders Ågren (M) och Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om avslag.

Ärendebeskrivning
Umeå Pastorat, Pingstkyrkan och Umeå kommun har haft ett samarbete
och gemensamt ansvarstagande för utsatta EU-medborgare genom
föreningsbidrag och olika Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) sedan 2014.
Dessa samarbeten har utgått från ett gemensamt mål att minska nöd och
lidande bland utsatta EU-medborgare under vistelsen i Umeå genom
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tillfälliga akuta lösningar om övernattning och mötesplats för att bidra till
socialdelaktighet och öka egenmakten hos målgruppen.
Sedan vintern 2016 har stort antal individer kunnat övernatta på det akuta
härbärget som iordningsställts genom ett IOP och få hjälp genom
mötesplatsen. Under vintern 2016–2017 när behovet var störst hade
Härbärget 55 platser för både vuxna och barn, vintern 2017–18 fanns det
12–16 härbärgeplatser. Genom det senaste IOP avtalet som tecknades
2018-09-27 har det funnits 8 härbärgeplatser för utsatta EU-medborgare
och andra utsatta personer som är inte stadigvarande boende i Umeå.
Det finns inga indikatorer på nationell nivå att strömningen av utsatta EUmedborgare till Sverige och Umeå avtar, däremot har vi i Umeå sett att det
finns en kraftig minskning av antal barn. I dagsläget finns det inga barn till
utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå. Utvecklingen visar att utsatta
EU-medborgare fortsättningsvis söker sig till Sverige och till Umeå är högst
troligt varför det är av livsviktig karaktär att det finns akuta lösningar för
boende under årets kallaste perioder.
Umeå kommun har också sedan 2015 bedrivit projektet Make Sense social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norra Sverige.
Umeå kommun tillsammans med Örnsköldsvik och Sundsvalls kommuner
sökte finansiering ur Fead-fonden 2015 för att arbete med utsatta EUmedborgare. Fead är en del av Europa 2020-strategins mål att minska
fattigdom och social utestängning. Stödet skulle gå till insatser för
samhällsorientering och vara hälsofrämjande. Målgruppen var individer
som vanligtvis inte kan få stöd eller hjälp enligt socialtjänstlagen.
Projektansökan har tagits fram tillsammans med civilsamhällets aktörer i
de tre kommunerna. Projektet Make Sense avslutas den 30 augusti 2018.
Projektet har bland annat finansierat en mötesplats i varje kommun där
målgruppen får individanpassat stöd och samhällsorienterande information
samt möjlighet till dusch och klädtvätt. Syftet med mötesplatsernas
verksamhet var, i likhet med Feads särskilda mål, att skapa förutsättningar
för målgruppen att uppnå en ökad social delaktighet och egenmakt. Efter
projektets avslut har Umeå Pastorat/Svenska Kyrkan bedrivit en mötesplats
i samma anda som resultat av ett IOP med Umeå Kommun.
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I dialog med Umeå pastorat och Pingstkyrkan har de uttryckt en positiv vilja
till att fortsätta bedriva ett akut-härbärge i Umeå samt att bedriva en
mötesplats i samverkan med Umeå kommun.
Umeå kommuns Övergripande strategiska plan har som mål att Umeås
tillväxt ska ske med socialt, ekologiskt, ekonomisk och kulturell hållbarhet,
för att nå detta mål kommer Umeå kommun aktivt att arbeta för att skapa
goda levnadsvillkor för alla och jobba aktivt för att bekämpa social oro,
utsatthet och otrygghet (Strategiska Plan 2016–2028).
Kommunstyrelsen 2014-11-11 beslutade att:
Umeå kommun ser positivt på och avser även fortsättningsvis stödja det
arbete föreningsliv alt ideell sektor alt civilsamhälle och föreningar gör för
utsatta EU-medborgare.
Samt att:
Umeå kommun vill inte behöva avhysa någon. Umeå kommun vill via
information och rådgivning till utsatta EU-medborgare samt stöd till
civilsamhället bidra till att det inte utvecklas irreguljära bosättningar.
Ett fortsatt samarbete med Umeå pastorat och Pingstkyrkan genom att
ingå en överenskommelse skulle kunna möjliggöra ett akut härbärge med 8
platser iordningsställs året om. Att iordningsställa ett akut-härbärge där
utsatta EU-medborgare kan vistas kortsiktigt, max ett par nätter i rad, kan
komma att leda till att utsatta EU-medborgare inte skulle föredra att sova i
bilar och skogspartier. Detta kommer därmed i sin tur leda till att det inte
utvecklas några irreguljära bosättningar inom kommunen. Det är även
viktigt ur ett mänskliga rättigheters-perspektiv att det finns akuta lösningar
så att människor inte riskerar liv och hälsa. Ett akut-härbärge bör dock syfta
till att hindra nöd och lidande temporärt, det bör vara tydliga rutiner kring
antal nätter samt att det enbart riktar sig mot vuxna individer.
Det är även viktigt att utsatta individer kan få hjälp och stöd att orientera
sig i samhället under den första tiden de vistas i kommunen. Det finns
därför ett fortsatt behov av en mötesplats som människor kan besöka utan
krav och förbehåll för att få hjälp och stöd på olika sätt. Långsiktigt bör
varje person möjlighet att själv ansvara för sin livssituation, det är viktigt
att få förståelse för utsattheten utan att beröva den enskilde individen
ansvaret för planering av sin tillvaro.
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Beslutsunderlag
Förslag: Överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå Pastorat och
Pingstkyrkan i Umeå om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Budget IOP

Beredningsansvariga
Ahmet Gümüscü

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Elmer Eriksson (M) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Reservation
Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om avslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – Avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L), Nils Seye
Larsen (MP), Veronica Kerr (KD) och Bore Sköld (V) – Bifall till näringslivsoch arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets
förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) och Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om avslag.
Beslutet ska skickas till
Ahmet Gümüscü, VIVA minoritet
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§ 160
Diarienr: KS-2019/00187

Budget 2020 för statsbidraget för finska, meänkieli
och samiska
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa budget 2020 för finska, meänkieli respektive samiska
insatser enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun får årligen ett statsbidrag, som är avsett att användas till de
merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de
rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja
användningen av finska, meänkieli och samiska. Umeå kommun ingår i
förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska och ska
bland annat erbjuda förskola och äldreomsorg på finska, meänkieli och
samiska. Enskilda har också rätt att kommunicera med kommunen på
finska, meänkieli och samiska.
Arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet planerar tillsammans
med minoriteterna aktiviteter för att stärka språken och kulturerna för
finska, meänkieli och samiska. Olika typer av samråd sker systematiskt och
regelbundet och ligger till grund för kommunens insatser.
Samrådsprocessen beskrivs i en arbetsordning som antogs av
kommunstyrelsen och delegationerna 2011. Denna arbetsordning kommer
att ersättas av en ny i enlighet med lagens nya bestämmelser samt att
Umeå kommun har anslutits till förvaltningsområde för meänkieli.
Det årliga statsbidraget är 2 480 000 kr och har sedan 2012 fördelats lika på
finska och samiska insatser fram till 2020 när statsbidraget ska även
användas för insatser att stärks och främja meänkieli. Arbetsgruppen för
det minoritetspolitiska arbetet har tagit fram ett budgetförslag som har
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 9 av 50

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-10-19

presenterats på de öppna samråden. Budgeten är fördelad utifrån
verksamheter.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Budget 2020 för statsbidraget för finska, meänkieli och samiska

Beredningsansvariga
Aino Dahl, minoritetssamordnare
Peter Steggo, minoritetssamordnare

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Carina Lindberg, enhetschef, Minoritet
Aino Dahl, minoritetssamordnare
Peter Steggo, minoritetssamordnare
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§ 161
Diarienr: KS-2020/00022

Finans- och kraftrapport augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Finans- och kraftrapport augusti 2020.

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 augusti 2020

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson
Anna Westerlund

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, Umeå kommunföretag AB
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§ 162
Diarienr: KS-2020/00421

Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2020
för kommunstyrelsens egna verksamheter
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för
perioden januari-augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd
betraktat, ska två gånger per år lämna underlag till sammanställd
rapportering till Kommunfullmäktige. Enligt den anvisning KS beslutade vid
sitt sammanträde tisdagen den 18 augusti ska rapporten innehålla:
• väsentliga händelser i verksamhet
• ekonomi- och personalförhållanden
• status och prognos i arbetet med Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för
intern styrning och kontroll för perioden januari-augusti 2020.

Beslutsunderlag
KS Verksamhetsuppföljning jan-aug 2020
KS uppföljning internkontrollplan jan-aug 2020

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Beredningsansvariga
Dan Gideonsson, Henrik Olofsson, Camilla Högdahl
Justerares sign:
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§ 163
Diarienr: KS-2020/00590

KF-uppdrag 46/2020: Översyn av riktlinjerna för
kommunens pensionsplaceringar i syfte att
säkerställa miljömässigt och etiskt hållbara
placeringar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningens redovisning och förklara uppdraget avslutat.

Ärendebeskrivning
I planeringsförutsättningar för 2020 ger kommunfullmäktige
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för
kommunens pensionsplaceringar i syfte att säkerställa miljömässigt och
etiska placeringar. Uppdrag 46.
Förvaltningens yttrande
Umeå kommuns pensioner hanteras via tjänstepensioner och via Umeå
kommuns pensionsstiftelse.
Tjänstepension
Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Reglerna
för tjänstepensionen bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivare och
fackförbund inom respektive avtalsområde. För närvarande finns två
huvudsakliga tjänstepensionsavtal inom kommunal sektor, KAP-KL och
AKAP-KL (för medarbetare födda 1986 och senare).
De allra flesta som har arbetat före 1998-01-01 har en intjänat pensionsrätt
(IPR). Från och med 1998-01-01 har de flesta fått placera tjänstepensionen
själv. För Umeå kommuns del placeras tjänstepensionen utifrån det val
medarbetaren gjort via Valcentralen. Umeå kommun som arbetsgivare har
därmed ingen påverkan på hur medarbetarna görs sina placeringar.
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Medarbetare har möjlighet att löneväxla till tjänstepension vilket framgår
av fastställda pensionsriktlinjer. Vid löneväxling till pension placeras det
belopp som medarbetaren valt att löneväxla till pension utifrån det val
medarbetaren gjort via Valcentralen, på samma sätt som tjänstepensionen.
Umeå kommuns pensionsstiftelse
För att trygga framtida pensionsåtaganden beslutade kommunfullmäktige
2007-10-29 att bilda en pensionsstiftelse. Stiftelsen registrerades 2008-0829 har som uppgift att trygga och förvalta pensionsåtaganden för
medarbetare som är födda 1935 och tidigare. En likande stiftelse finns för
Umeå kommunföretag. I stiftelsen ingår arbetsgivarrepresentanter och
företrädare från fackliga företrädare. Pensionsstiftelsen står under delad
tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.
Pensionsstiftelsens behållning förvaltas enligt de stadgar och de
placeringsriktlinjer som är upprättade.
Etiska riktlinjer för pensionsstiftelserna
I avsnitt 5 i Placeringsriktlinjer för Umeå kommuns och kommunföretagens
pensionsstiftelse behandlas specifikt de etiska riktlinjerna.
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Agenta - förvaltare
Umeå kommun har upphandlat avtal med Agenta Investment Management
AB för hanteringen av pensionsmedel i stiftelserna. Placeringar sker
uteslutande i Agentas aktie- och räntefonder. Agenta grundades 2005 och
är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende
finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och
bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn. Bland
uppdragsgivare återfinns myndigheter, AP-fonder, livbolag, kommuner,
landsting, stiftelser och företag.
Innehav och fördelning
Juli '20
Svenska
Globala
Totalt Aktier

Umeå kommun
mnkr
%
30,0 21%
28,0 19%
58,0 40%

Svenska r
Alternativa
Totalt räntor

25,9 18%
46,3 32%
72,2 50%

25,5
44,7
70,1

18%
32%
50%

14,2 10%
144,5 100%

14,8
142,1

10%
100%

Alt invest
Totalt

Umeå kommunftg
mnkr
%
29,6
21%
27,6
19%
57,1
40%

Agenta arbetar aktivt med hållbarhet och strävar efter en så hög
renhetsgrad som möjligt dvs minsta möjliga antal innehav i företag som
bryter mot etiska riktlinjer. Agentas fonder ska ha en renhetsgrad på 95%
och enskilda underliggande fonder måste ha en renhetsgrad som överstiger
90%. För att säkerställa detta anlitar man Sustainalytics en internationell
SRI- organisation som stöd i utvärderingen.
Agenta genomför två gånger per år en genomlysning av alla innehav för att
säkerställa att placeringarna lever upp till etiska riktlinjerna i
placeringspolicyn och publicerar en hållbarhetsrapport i juni och december
varje år. Då Agenta nyligen signerade PRI, det av FN utarbetade ramverket
för ansvarsfulla investeringar pågår just nu en översyn av
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hållbarhetsrapporteringen. En ”light-version” av årsrapporten kommer att
ges ut under september 2020.
Som ansvarsfull investerare arbetar Agenta med att försöka påverka
företag att agera hållbart. Misstänks ett företag med att bryta mot
internationella konventioner inleds i första hand en dialog, direkt eller
tillsammans med externa förvaltare, för att få tillstånd en förändring. Om
dialog inte fungerar väljer man att avyttra innehavet.
Sammanfattningsvis
• Kommunen når målsättningen för ”renhetsgrad” på 95% i alla
Agentas fonder. Av underliggande fonder uppfyllde alla målet om
renhetsgrad på minst 90 procent.
• Utifrån genomförd etisk screening gör förvaltningen bedömningen
att kommunens placeringar ligger inom ramen för riktlinjerna i
placeringspolicyn.
• Agenta för en dialog med bolag som identifierats avseende
eventuella brott mot internationella konventioner. Inga nya innehav
berörs sedan föregående screening
• Kommunens aktieportfölj ha har ett koldioxidavtryck på 90 ton CO2
per omsatt miljon USD, 28% lägre än för jämförelseindex (125 ton).
Peer Group har ett CO2-avtryck på 119 ton/omsatt MUSD.

Beslutsunderlag
Agenta Hållbarhetsrapport 2019

Beredningsansvariga
Birgitta Forsberg
Lena Höök Gustavsson
Anna Westerlund, Umeå kommuns pensionsstiftelse

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Birgitta Forsberg
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§ 164
Diarienr: KS-2020/00567

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare SOU
2020:38
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med bifogade förslag.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående utredning.
Lagförslaget bygger på EU:s visselblåsardirektiv och föreslår, förutom en
lagstiftning som ska skydda visselblåsare i både offentligsektor som hos
privata bolag med mer än 50 anställda, en möjlighet till att
sekretessbelägga uppgifter som kommer in genom dessa kanaler.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av utredningen
Förslag till yttrande

Beredningsansvariga
Carina Lidgren Heimersson

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet

Justerares sign:
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§ 165
Diarienr: KS-2020/00520

Svar på remiss: Avsiktsförklaring för en god, jämlik
och jämställd hälsa i Västerbotten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa yttrande över remiss Avsiktsförklaring för en god, jämlik och
jämställd hälsa i Västerbotten och översända det till Länsstyrelsen i
Västerbotten inklusive Janet Ågrens tillägg.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet 2020-09-29 deltar Lisa Harrysson från Länsstyrelsen i
Västerbotten och Lars Weinehall från Umeå Universitet för att informera
om Pilotprojekt för samordning av folkhälsoarbete i Västerbotten.
Beslutsunderlag Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i
Västerbotten har tagits fram av ”Folkhälsoarbetets infrastruktur –
pilotprojekt för samordning av Västerbottens folkhälsoarbete”, vilket drivs
av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå Universitet.
Intentionerna med avsiktsförklaringen är att den ska underlätta och stärka
folkhälsoarbetet i Västerbotten. För att avsiktsförklaringen ska kunna
utgöra ett gott stöd i folkhälsoarbetet är det viktigt att inhämta underlag
från länets betydelsefulla samarbetspartners och viktiga nyckelaktörer i
folkhälsoarbetet.
Folkhälsoarbetet är en del av att nå visionen om att Umeå ska växa hållbart
och med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har
avsiktsförklaringen potential att vara en språngbräda som gemensamt
utvecklar Västerbottens folkhälsoarbete och därigenom stärker och
utvecklar Västerbottens position som föregångare vad gäller social
hållbarhet.

Justerares sign:
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Avsiktsförklaringen inkom till Umeå kommun den 18 juni 2020 och har
förankrats hos ett antal tjänstepersoner inom olika verksamheter i Umeå
kommun.
Nedan redovisas synpunkter som inkommit från tjänstepersoner inom
elevhälsan FoG, miljö och hälsoskydd, stöd och utveckling samt
övergripande planering i Umeå kommun.
Generellt anser Umeå kommun att det är bra med en avsiktsförklaring för
ett samordnat folkhälsoarbete i Västerbotten.
Vidare synpunkter är att:
-

-

-

-

-

-

-

Justerares sign:

Utifrån den varierande befolkningsstrukturen i Västerbottens
kommuner är det viktigt att det i det fortsatta arbetet finns en
förståelse för dessa förutsättningar, både gällande behov och
resurser
Umeå kommun vill också lyfta att folkhälsofrågorna har kopplingar
till ett stort antal politikområden som en kommun arbetar med för
att skapa ett socialt hållbart samhälle och för att det arbetet ska bli
lyckosamt och nå önskade effekter krävs förståelse för hur detta ser
ut på lokal nivå samt samordning och samverkan, på såväl lokal som
regional och nationell nivå.
Jämlikhets och jämställdhetsfrågor kring trygghet, tillit, boende,
ekonomi, socioekonomiska och arbets-/sysselsättningsrelaterade
frågor viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Viktigt att tydliggöra behov av både ekonomiska och personella
resurser för att avsiktsförklaringen ska kunna genomföras.
Folkhälsan ska genomsyra andra sektorer/perspektiv, men också att
miljö- och ekonomiska perspektiv ska beaktas i folkhälsoarbetet. Till
exempel att miljöarbetet är en del av folkhälsa.
Avsiktsförklaringen bör även beaktas ur ett kommunikations och ur
ett brett perspektiv kring fysisk ute och inomhusmiljö
(tillgänglighetsperspektiv).
Under prioriterade områden och hälsosamma levnadsvanor bör
långvarig smärta nämnas som en stark koppling till hälsa.
Umeå kommun kommer att prioritera konkreta samverkansfrågor
under tidsperioden 2020–2025
Utdraget bestyrks:
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Umeå kommun föreslår avslutningsvis att Länsstyrelsen i Västerbotten
ser över de prioriterade målen, så att de samhälleliga målsättningar
står först och de som är mer individuella senare enligt förslag nedan:
•

Vi kommer att prioritera utvecklingsarbete för att skapa jämställda
och jämlika förutsättningar för goda levnadsvanor

•

Vi kommer att prioritera arbetet för en jämlik och jämställd hälsa

•

Vi kommer att bedriva ett utvecklingsarbete för en ökad, jämställd
och jämlik utbildningsnivå

•

Vi kommer att tillvarata civilsamhällets möjligheter att bidra i
folkhälsoarbetet

•

Vi kommer att tillvarata näringslivets möjligheter att bidra i
folkhälsoarbetet

•

Vi kommer att prioritera insatser för bättre psykisk hälsa

•

Vi kommer (vid behov) att delta vid regionala utbildnings- och
kompetensutvecklingsinsatser för beslutsfattare och
tjänstepersoner inom folkhälsoområdet

•

Vi kommer att medverka i utvecklingen av en struktur för
samordning av Västerbottens folkhälsoarbete

•

Vi kommer att samverka kring uppföljning av hälsodata

Att under rubrikerna ”viktiga aktörer för samverkan” och ”Prioriterade
konkreta samverkansfrågor under tidsperioden 2020-2025” komplettera
skrivningarna om näringslivet så att det framgår att det är
arbetsmarknadens parter som åsyftas.

Beredningsansvariga
Ann-Margrethe Iseklint, Folkhälsostrateg, Övergripande planering

Hållbarhetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Janet Ågren (S) med instämmande av Åsa Bäckström (V) och Nils Seye
Larsen (MP) – Tilläggsyrkande: Att under rubrikerna ”viktiga aktörer för
samverkan” och ”Prioriterade konkreta samverkansfrågor under
Justerares sign:
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tidsperioden 2020-2025” komplettera skrivningarna om näringslivet så att
det framgår att det är arbetsmarknadens parter som åsyftas.
Lena Riedl (M) och Robert Axebro (C) yrkar avslag till Janet Ågrens m.fl.
tilläggsyrkande.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
hållbarhetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Bifall mot avslag till Janet Ågrens tilläggsyrkande. Ordföranden finner att
hållbarhetsutskottet bifaller tillägget.
Reservation
Lena Riedl (M) reserverar sig mot beslutet att bifalla Ågrens
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Mattias Larsson (C) – avslag till hållbarhetsutskottets tillägg (se ovan)
Janet Ågren (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) och Åsa
Bäckström (V) – bifall till hållbarhetsutskottets förslag med tillägg
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till hållbarhetsutskottets förslag med tillägg mot
bifall till Mattias Larssons förslag till avslag på tillägget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt hållbarhetsutskottets förslag med tillägg.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen i Västerbotten

Justerares sign:
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§ 166
Diarienr: KS-2020/00541

Svar på remiss: Grundpension – Några anslutande
frågor (SOU 2020:32)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på remiss i enlighet med personalnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har skickat ut en remiss gällande förslag till förändrad
grundpension – några anslutande frågor. Umeå kommun har utsetts som
remissinstans. Personalnämnden har yttrat sig (se protokollsutdrag 2020-0915).

Beslutsunderlag
Personalnämndens protokoll 2020-09-15, § 27.

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Socialdepartementet

Justerares sign:
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§ 167
Diarienr: KS-2020/00586

Svar på remiss: Idrottsutbildningar i gymnasie - och
gymnasiesärskolan U2020/04134/GV
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på remiss Idrottsutbildningar i gymnasie- och
gymnasiesärskolan enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
yttrande.

Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har skickat rubricerad remiss till Umeå
kommun. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig 2020-0922, § 60.

Beslutsunderlag
GVN-protokoll 2020-09-22, § 66.
Remissen

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Utbildningsdepartementet
GVN

Justerares sign:
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§ 168
Diarienr: KS-2020/00634

Riktlinjer för inköp och användning av fordon
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer i bilaga enligt tekniska nämndens förslag.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen anta riktlinjer för inköp och
användning av fordon enligt bilaga. (TN 2019-04-25, § 52)

Beslutsunderlag
Riktlinje för inköp och användning av fordon.
Tekniska nämndens protokoll 2019-04-25, § 52.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive följande tre
tillägg:
1. Att kommunens inköp eller leasing av personbilar och lätta lastbilar,
och upphandling av taxiresor, ska följa den nya statliga förordningen
(2020:486).
2. Att uppdra till tekniska nämnden att konkretisera det utökade behovet
av laddpunkter på kommunens fastigheter, och av kommunen förhyrda
verksamhetslokaler, då ett utökat inslag av el-bilar i kommunens
fordonsflotta förutsätter detta.
3. Att de totala kostnaderna för kommunens personbilspark inte ska öka
jämfört dagens nivå.

Justerares sign:
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Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Janet Ågrens
tre tillägg och ett eget tillägg: Att under rubriken "Anskaffning" på sida 1
lägga till följande punkt. "Kommunalt ägande över fordon ska premieras
före leasingavtal."
Hans Lindberg (S) – Avslag till Bore Skölds tilläggsyrkande.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Bifall mot avslag till Janet Ågrens tre tilläggsyrkanden. Ordföranden
konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller de tre tilläggen.
Avslag mot bifall till Bore Skölds tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar
att näringslivs- och arbetsutskottet avslår tillägget.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag samt
eget tillägg: Att under rubriken "Anskaffning" på sida 1 lägga till följande
punkt. "Kommunalt ägande över fordon ska premieras före leasingavtal."
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets
förslag.
Avslag mot bifall till Bore Skölds tillägg. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen avslår Bore Skölds tillägg.
Reservation
Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.
Beslutet ska skickas till
Nämnderna

Justerares sign:
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§ 169
Diarienr: KS-2020/00711

Färdriktning 2020-2025 (Umeå växer tryggt och
säkert)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Umeå växer-tryggt och säkert. Färdriktning 2020-2025
att uppdra till Övergripande planering att samordna framtagandet av en
åtgärdsplan kopplat till Umeå växer-tryggt och säkert. Färdriktning 20202025.
Reservation
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet att
avslå deras ändringar och tillägg.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2017 sammanställde polisen i Umeå en rapport om
situationen på de nordöstra stadsdelarna som visade på tecken till social
oro. Ett beslut togs sedan i Kommunstyrelsen om att arbeta med
uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert och kommunfullmäktige tog
formellt beslut 2018. I början på 2018 togs en kommunal lägesbild fram,
som komplement till polisens rapport och en aktivitetsplan för att komma
tillrätta med de begynnande problemen som identifierats på de nordöstra
stadsdelarna.
Tre år senare har många aktiviteter genomförts och situationen på de
nordöstra stadsdelarna är delvis förändrad. I februari 2020 beslutade
styrgruppen Umeå växer-tryggt och säkert att göra en ny lägesbild och ta
fram en ny färdriktning för uppdraget Umeå växer-tryggt och säkert med
sikte på år 2025.
När förra lägesbilden togs fram, 2018, var skillnaderna mellan områdena
relativt liten. Sedan dess har områdena utvecklats åt olika håll. När det
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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gäller Ersboda och framförallt Östra Ersboda är den sammanvägda
uppfattningen att situationen på området förvärrats sedan 2017.
Utifrån lägesbilderna har Övergripande planering gjort förslag på målbild,
fokusområden och rekommendationer till berörda nämnder för att komma
till rätta med de utmaningar som lägesbilderna visar.
Förslag på målbild
Umeå har i dag inget utsatt område, och ska inte heller få det i framtiden.
Från fem fokusområden till två
Tidigare hade uppdraget fem fokusområden: motverka kriminalitet och
droger, förebygga utanförskap och social marginalisering, stärka föräldrar,
förbättra samverkan samt skapa förutsättningar för meningsfull fritid.
Förslaget är att minska ner dessa till två:
1. Krafttag mot narkotika
2. Motverka segregation/förebygga utanförskap
Förslag på fem övergripande rekommendationer
1. Integrera kommunens övriga arbete mot Barnfattigdom i uppdraget
Umeå växer-tryggt och säkert.
2. För den sociala preventionen behöver stöd- och omsorgsförvaltningens
förebyggande verksamheter flytta fram sina positioner för att möta
unga i riskzon för missbruk och kriminalitet. Ett förstärkt stöd till
föräldrar behöver utvecklas.
3. Utbildningsförvaltningens pågående arbete att fokusera på de elever
som riskerar att inte nå målen i skolan behöver förstärkas och
samordnas med andra aktörer på området. Det är avgörande med
tidiga insatser och kontinuerligt stöd. Ett förstärkt stöd till föräldrar
behöver utvecklas.
4. Fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen behöver fortsätta arbetet
med att mobilisera ideella organisationer genom att inkludera dessa i
målbilden och ge dem tydlighet av vad de kan bidra med. Särskilt fokus
behöver dock läggas på de barn och unga som inte är aktiva i
föreningslivet på grund av socioekonomiska anledningar. Fritid unga

Justerares sign:
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bör under lov prioritera öppna mötesplatser och aktiviteter på de
nordöstra stadsdelarna. Ett förstärkt stöd till föräldrar behöver
utvecklas.
5. UmeBrå, samhällsbyggnadsförvaltningen, koordinerar uppdraget Umeå
växer – tryggt och säkert. Övriga kommunförvaltningen och kommunala
bolag kommer att involveras i arbetet. Näringslivet på de
nordöstrastadsdelarna spelar en viktig roll och behöver involveras
ytterligare.

Beslutsunderlag
Umeå växer-tryggt och säkert. Färdriktning 2020-2025

Beredningsansvariga
Kerstin Rörsch, Processledare
Karolina Lundkvist, socialdirektör och ordförande i styrgruppen för Umeå
växer tryggt och säkert

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) - Att godkänna dokumentet, med följande ändringar och
tillägg:
Målbild, s. 7 Umeå har i dag inget utsatt område, och ska inte heller få det i
framtiden - öka tryggheten, minska brottsligheten och motverka tendenser
till social oro
Fokusområden, s. 7 Ytterligare ett fokusområde (från föreslagna 2 till 3):
- Motverka alla former av kriminalitet
Åtgärder, s.8-9 Förslag på nya åtgärder:
1. Umeå kommun bör använda sig av möjligheten att sätta upp
bevakningskameror i det offentliga rummet. Det kan gälla såväl
centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att
avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka
tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.
Justerares sign:
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Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som
gör detta.
2. Anställa/anlita kommunala ordningsvakter. Kommunala ordningsvakter
finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De
kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän
ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte
poliser, utan ska användas som komplement till polisiär närvaro.
3. Införa slumpvisa och frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor för
att förebygga och motverka bruk av narkotika. Detta sker numera på
ett stort antal skolor runt om i landet.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att
näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.
Avslag mot bifall till Ågrens ändring om målbild. Ordföranden konstaterar
att näringslivs- och arbetsutskottet avslår ändringen.
Avslag mot bifall till Ågrens ändring om fokusområden. Ordföranden
konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet avslår ändringen.
Avslag mot bifall till Ågrens tillägg (tre åtgärder). Ordföranden konstaterar
att näringslivs- och arbetsutskottet avslår de tre tilläggen.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringar och
tillägg.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) med instämmande av Veronica Kerr (KD) – Att godkänna
dokumentet, med följande ändringar och tillägg:

Justerares sign:
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Målbild, s. 7 Umeå har i dag inget utsatt område, och ska inte heller få det i
framtiden - öka tryggheten, minska brottsligheten och motverka tendenser
till social oro
Fokusområden, s. 7 Ytterligare ett fokusområde (från föreslagna 2 till 3):
- Motverka alla former av kriminalitet
Åtgärder, s.8-9 Förslag på nya åtgärder:
1. Umeå kommun bör använda sig av möjligheten att sätta upp
bevakningskameror i det offentliga rummet. Det kan gälla såväl
centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att
avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka
tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.
Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som
gör detta.
2. Anställa/anlita kommunala ordningsvakter. Kommunala ordningsvakter
finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De
kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän
ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte
poliser, utan ska användas som komplement till polisiär närvaro.
3. Införa slumpvisa och frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor för
att förebygga och motverka bruk av narkotika. Detta sker numera på
ett stort antal skolor runt om i landet.
Hans Lindberg (S) med instämmande av Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till
näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot Anders Ågrens m.fl.
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och
arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) och Veronica Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet att
avslå deras ändringar och tillägg.
Beslutet ska skickas till
Kerstin Rörsch för vb till berörda
Justerares sign:
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§ 170
Diarienr: KS-2020/00414

Nämndernas internkontrolluppföljning 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nämndernas uppföljning av internkontrollplan för perioden
januari-augusti 2020 enligt bifogade bilagor.

Ärendebeskrivning
Detta är ett fiktivt protokollsutdrag, då näringslivs- och arbetsutskottet
äger rum precis i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde och
utskottets protokollsutdrag utgör handlingar till kommunstyrelsen.
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse
att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta
regleras dels i kommunallagen, dels i den av kommunfullmäktige beslutade
Riktlinjer för Intern styrning och kontroll.
Alla nämnder förutom kommunstyrelsen har godkänt respektive
uppföljning av internkontrollplan för perioden januari till augusti.
Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan beslutas 19
oktober, före beslut i detta ärende. Kommunstyrelsens uppföljning är
godkänd i KS NAU.

Justerares sign:
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Nämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Valnämnd
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Umeåregionens räddningsnämnd
Äldrenämnd
Individ- och familjenämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
För- och grundskolenämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå
Gemensam PA-nämnd Umeåregionen
*) Godkänd i KS NAU. Beslut i KS 19 okt.
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Beslut
kontrollområden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Beslut
riskanalys
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Beslut
internkontrollplan
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Beslut
godkänna KS värdering
uppföljning av nämndT2
ernas IK
Ja
Godkänd
*)
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
Ja
Godkänd
-

Beslutsunderlag
Nämndernas internkontrolluppföljning

Beredningsansvariga
Anette Sjödin, controller

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Ekonomi

Justerares sign:
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§ 171
Diarienr: KS-2020/00002

Anmälningsärenden 2020-10-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisade anmälningsärenden.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 20:33 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av
Covid-19
Cirkulär 20:34 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen
samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19
Cirkulär 20:35 Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att
förhindra spridning av Covid-19
Cirkulär 20:36 Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid
frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin
Cirkulär 20:38 Sänkt premie för TGL-KL 2021
Länsstyrelsen Västerbotten
Beslut om revidering av kommuntal
Protokoll
Svenska Kommun Försäkrings AB 2020-09-11
Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) 2020-09-18
Nomineringar
Årets kommun och Årets lokala grupp 2020 – Hela Sverige ska leva
Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020 – Sveriges Föreningar

Justerares sign:
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Svar på remisser
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga varor
– Miljö -och hälsoskyddsnämnden 2020-09-24 § 96
För kännedom
Ändrade priser för Ineras tjänster
Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster
Inbjudan
Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda; 11 november
Webbkonferens: Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?
17 november kl 9-13.30

Justerares sign:
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§ 172
Diarienr: KS-2020/00003

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
I och med den nya kommunallagen (SFS 2017:725) ikraftträdande har
kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning
delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive
nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att
samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2020-09-15 –
2020-10-13
Delegationsbeslut personal- och organisationsfrågor september-oktober
Delegationsbeslut mark och fastighetsärenden september

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 35 av 50

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-10-19

§ 173
Diarienr: KS-2020/00288

Budget 2021 och plan till 2024, mål och direktiv till
nämnderna samt investeringsplan 2021-2024
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen år 2021 till 22,80
att fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2021 - 2024
att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning
att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2021 och
plan 2022–2024 för respektive styrelse eller nämnd
att fastställa investeringsbudget för 2021 och investeringsplan för 2022–
2024
att för löneökningar 2021 avsätta 2,75 % vilka fördelas per nämnd
att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om
omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster
att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av
budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att
förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget
att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra
tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade
förutsättningar
att fastställa plan för exploateringsverksamheten för 2021–2024.

Justerares sign:
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Ärendebeskrivning
Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag anmäldes i
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) 2020-10-13 och
finns i bilagor. Vid KSNAU:s sammanträde 2020-10-19 presenterade övriga
partier i utskottet sina budgetförslag. Till kommunstyrelsens sammanträde
2020-10-19 har alla partier i kommunfullmäktige haft möjlighet att anmäla
in sitt budgetförslag (se beslutsunderlag).
Näringslivs- och arbetsutskottet 2020-10-13 beslutar
att det presenterade budgetförslaget lämnas vidare i beslutsprocessen enligt
följande tidplan:
- Näringslivs- och arbetsutskottet 19 oktober, kl. 14.30 (övriga partier
lägger sina förslag).
- Kommunstyrelsen 19 oktober, kl. 15. (övriga partier lägger sina
förslag).
- Kommunfullmäktige 26 oktober, kl. 9. (debatt påbörjas)
Näringslivs- och arbetsutskottet 2020-10-19 beslutar
att övriga partiers presenterade budgetförslag överlämnas till
kommunstyrelsen för att beredas till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
-

Socialdemokraternas och miljöpartiets budgetförslag. Bilaga.
Socialdemokraternas och miljöpartiets investeringsplan 2021-2024.
Bilaga.
Socialdemokraternas och miljöpartiets Mark och exploatering (MEX)
plan utgifter inkomster 2021-2024. Bilaga.
KSNAU-protokoll 2020-10-13.
KSNAU-protokoll 2020-10-19.
Moderaternas budgetförslag
Vänsterpartiets budgetförslag – Endast uppdrag
Centerpartiets budgetförslag
Liberalernas budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Kristdemokraternas budgetförslag
Arbetarpartiets budgetförslag – Endast uppdrag

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2020-10-13
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2020-10-19
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Hans Lindberg (S) och Nils Seye Larsen (MP) yrkar bifall till
Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag.
Anders Ågren (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.
Mattias Larsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag.
Peder Westerberg (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.
Anmälningar
Bore Sköld (V) anmäler in Vänsterpartiets budgetförslag – Endast uppdrag.
Sverigedemokraterna har skriftligt anmält in sitt budgetförslag.
Arbetarpartiet har skriftligt anmält in sitt budgetförslag – Endast uppdrag.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag
mot Moderaternas budgetförslag mot Centerpartiets budgetförslag mot
Liberalernas budgetförslag mot Kristdemokraternas budgetförslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas och Miljöpartiets
budgetförslag.
Beslutet ska skickas till
Nämnderna

Justerares sign:
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§ 174
Diarienr: KS-2020/00413

Delårsrapport januari–augusti 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Umeå kommuns delårsrapport för perioden januari – augusti
2020
att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 589 mnkr varav Umeå
kommuns resultat ingår med 366 mnkr
att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 152 mnkr.
att mot bakgrund av prognosen över nettoinvesteringar ge KS förvaltning i
uppdrag att ta fram förslag på uppdrag till Umeå kommunföretag (UKF)
avseende koncernens framtida investeringsbehov (10 år).
Särskilt uttalande
Veronica Kerr (KD) återkommer i kommunfullmäktige om det tillägg som
Janet Ågren m.fl. yrkade i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens delårsrapport redovisas ett positivt resultat för Umeå
kommunkoncern om 589 mnkr (miljoner kronor), där kommunens resultat
ingår med 366 mnkr, UKF-koncernens resultat med 225 mnkr, Umeå
Folkets Husförening med -1 mnkr och minoritetsägda bolag med – 1 mnkr.
I och med att årets åtta första månader har präglats av coronapandemin,
vilken har medfört stora konsekvenser för jämförelsen med föregående år
och budget, finns det i redovisat resultat för Umeå kommun
jämförelsestörande poster på åtminstone 74 mnkr. En översiktlig
specifikation framgår av delårsrapportens not 3, Jämförelsestörande
poster.

Justerares sign:
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Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 147 mnkr, vilket
innebär att budgetavvikelsen för kommunen efter årets åtta första
månader är totalt 218 mnkr. Styrelse och nämnder redovisar en positiv
budgetavvikelse på 152 mnkr.
Umeå kommunkoncerns resultatprognos beräknas till 561 mnkr.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till 323 mnkr. Det
prognosticerade resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 246 mnkr
och förklaras främst av högre generella statsbidrag, lägre avskrivningar,
bättre finansnetto samt prognosticerade överskott inom äldre- och för- och
grundskoleverksamheterna.
De nämnder som prognostiserar störst budgetavvikelse är
kommunstyrelsen (50 mnkr), äldrenämnden (40 mnkr), för- och
grundskolenämnden (30 mnkr) och fritidsnämnden (−8 mnkr).
Prognosen för UKF-koncernen resultat beräknas till 217 mnkr, Umeå
Folkets Husförening lämnar en resultatprognos på −3 mnkr och de
minoritetsägda bolagens resultat prognostiseras bli 14 mnkr.
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 349 mnkr för perioden,
varav kommunens investeringar är 266 mnkr. Årsprognosen för
investeringarna beräknas till 2 628 mnkr för kommunkoncernen.
Kommunens prognos för investeringar är 607 mnkr vilket är 542 mnkr lägre
än budgeterade investeringar. UKF-koncernens prognos för investeringar är
1 099 mnkr, Umeå Folkets Husförening 9 mnkr och minoritetsägda bolag
913 mnkr.
Balanskravsresultatet för Umeå kommun uppgår till 365 mnkr för årets åtta
första månader. Kommunstyrelsen prognostiserar i delårsrapporten att
kommunen kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat om 322
mnkr för helåret 2020 och uppnår därmed kommunallagens balanskrav.
I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och hantering av resultatutjämningsreserv definieras god ekonomisk
hushållning och beskrivs hur god ekonomisk hushållning ska uppnås för
Umeå kommun:
Justerares sign:
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”God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt,
ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i
enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” Detta framgår även av
”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2020” tillsammans
med kommunfullmäktiges mål.
I delårsrapporten följs måluppfyllelsen upp för de 4 finansiella mål, 13
verksamhetsmål och 53 uppdrag som kommunfullmäktige har fastställt i
”Planeringsförutsättningar, budget och investeringar för 2020” genom en
sammanvägd bedömning utifrån nämndernas rapportering per 2020-08-31.
Uppföljningen visar att:
• av kommunfullmäktiges fyra finansiella mål kommer resultatmålet
att nås, två mål att delvis vara uppfyllda medan ett mål inte nås vid
årets slut. Resultatmålet nås mot bakgrund av att årets resultat är
högre än budget, bland annat på grund av riktade medel från staten
under coronapandemin.
• samtliga av kommunfullmäktiges 13 verksamhetsmål bedöms vara
delvis uppfyllda under perioden januari−augusti
• för uppdrag från kommunfullmäktige till kommunens nämnder är 7
helt genomförda, 39 delvis genomförda och 7 inte genomförda vid
augusti månads utgång.
Prognosen för helåret är att:
• måluppfyllelsen för de finansiella målen prognostiseras vara
densamma vid årets slut
• den sammanvägda prognosen över nämndernas måluppfyllelse
visar att ingen större förändring kommer att ske från nuvarande
bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen fram till
årsskiftet.
• att 20 uppdrag kommer att vara helt genomförda, 27 uppdrag
kommer att vara delvis genomförda och 6 uppdrag inte kommer att
vara genomförda vid årets slut
För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges
fastställda definition ska kommunens finansiella och verksamhetsmässiga
mål uppnås. Samtidigt har omfattande brister i kommunens målstyrning
konstaterats, något som gör det omöjligt att bedöma i vilken omfattning
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kommunens nämnder och bolag har nått måluppfyllelse. Kommunstyrelsen
kan därför inte bedöma om god ekonomisk hushållning kommer att nås
fullt ut för 2020.

Beslutsunderlag
Delårsrapport januari-augusti 2020

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Malin Westerberg Blom, redovisningschef
Dan Gideonsson, ledningskoordinator

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Janet Ågren (S) med instämmande av Anders Ågren (M) – Bifall till
tjänsteskrivelsens förslag med tillägget: Att mot bakgrund av prognosen
över nettoinvesteringar ge KS förvaltning i uppdrag att ta fram förslag på
uppdrag till Umeå kommunföretag (UKF) avseende koncernens framtida
investeringsbehov (10 år).
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att utskottet
bifaller tjänsteskrivelsen.
Bifall mot avslag till Janet Ågrens tillägg. Ordföranden finner att utskottet
bifaller tillägget.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Särskilt uttalande: Veronica Kerr (KD) återkommer i kommunfullmäktige
om det tillägg som Janet Ågren m.fl. yrkade i kommunstyrelsens
näringslivs- och arbetsutskott.
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets förslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets
förslag.
Beslutet ska skickas till
Ekonomi

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 42 av 50

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-10-19

§ 175
Diarienr: KS-2019/00714

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
i Umeå kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa mål och riktlinjer 2020–2024 för Umeå kommuns
minoritetspolitiska arbete enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Kommunerna blev då exempelvis
skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och
dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har
uppföljningsansvar för lagen.
Ärendet har samråtts med de nationella minoriteterna i Umeå kommun.
Ärendet har varit på remiss hos alla nämnder.
Mål och riktlinjer, Lag om Nationella Minoritetsspråk (2009:724)
5 b § Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits
enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367).

Beslutsunderlag
Mål och riktlinjer för Umeå kommuns minoritetspolitiska arbete 2020–
2024. Bilaga 1.
Samrådsredogörelse över nämndernas remissvar. Bilaga 2.
Nämndernas remissvar. Finns i diariet KS-2019/00714.

Beredningsansvariga
Aino Dahl, Peter Steggo
Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Carina Lindberg, enhetschef, Minoritet
Aino Dahl och Peter Steggo Minoritetssamordnare, Minoritet
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§ 176
Diarienr: KS-2018/00124

Taxa för byggnadsnämndens verksamheter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta taxan för byggnadsnämndens verksamheter med ikraftträdande
den 1 januari 2021
att delegera till byggnadsnämnden att årligen indexjustera Taxan för
byggnadsnämndens verksamheter upp till 5 %.

Ärendebeskrivning
Den nya taxan för verksamhetsområdet PBL är framtagen med SKR:s mall
(reviderad 2019) som vägledning. Genom att räkna fram det som i
underlaget benämns handläggarkostnad per timme och därefter
multiplicera kostnaden med den genomsnittliga handläggningstiden för
respektive ärendetyp har en fast prislista för huvuddelen av åtgärderna
kunnat arbetas fram. Med denna taxa blir avgiften tydligare för
medborgaren och transparensen i nämndens avgifter ökar.
Den nya taxan blir mindre konjunkturberoende vad gäller bygglovsavgifter
och ökar på sikt kostnadstäckningsgraden inom detaljplaneprocessen.
Taxa för byggnadsnämndens verksamheter ersätter Plan- och bygglovstaxa
PBL samt inkluderar Prislista Lantmäteri för att samla samtliga
byggnadsnämndens avgifter i ett och samma dokument.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens protokoll 2020-09-15, § 314
Taxa byggnadsnämndens verksamheter
Taxaberäkning 2021 tabell A
Handläggningskostnad Plan- och bygglagen 2020-08-26
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Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 177
Diarienr: KS-2020/00700

Förlagslån och kapitalinsats Kommuninvest
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inbetala 12 000 000 kr i kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening som ersättning av uppsagt förlagslån före den 20 november 2020.
att kommunstyrelsen bemyndigas besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening
till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
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Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för
förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”).
Umeå kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 2020
till 12 mnkr, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest.
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd.
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren,
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats. Sista dag för inbetalning av det belopp som motsvarar
förlagslånet är den 20 november 2020.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:
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Kapitalinsats (kr/inv.)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/inv.)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Prognostiserad inbetalningsplan för Umeå kommun bifogas som Bilaga 2
(”Inbetalningsplan”)
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner.
Protokoll från Kommuninvest Ekonomisk förening föreningsstämma bifogas
som Bilaga 3.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Lånevillkoren
Bilaga 2 Inbetalningsplan
Bilaga 3 Protokoll. Kommuninvest föreningsstämma 2020.

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson och Olof Jansson

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Lena Höök Gustafsson
Olof Jansson
Anna Westergren
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§ 178
Diarienr: KS-2020/00018

Redovisning av motioner 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av motioner.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I
arbetsordning för kommunfullmäktige i Umeå kommun har bland annat
bestämts att kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisar
de motioner vilkas beredning inte är färdig.
Sedan 2015 har det inkommit 255 motioner. Antal kvarvarande motioner
som ännu inte behandlats i något av kommunstyrelsens utskott är 42 (16
%). Det betyder således att 84 % av motionerna har behandlats. Av de 42
kvarvarande motionerna har 24 inkommit under 2020. Handläggningstiden
ser ut att minska allt eftersom. Kommunledningsstaben arbetar med flera
olika åtgärder för att korta tiden ytterligare och gör nu, på uppmaning av
fullmäktiges presidium, en kraftsamling för att särskilt påskynda
hanteringen av motioner inlämnade 2018 och tidigare med kravet att de
ska vara uppe för politisk behandling före årsskiftet 2020/2021.
I bilaga finns samtliga motioner redovisade och i vilket av
kommunstyrelsens utskott den har behandlats, om den ej är behandlad,
om den är avskriven eller återtagen.

Beslutsunderlag
Redovisning av motioner.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 50 av 50

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-10-19

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
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