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§ 255 
Diarienr: KS-2020/00680 

Upphandling: Bostad med särskild service och 

daglig verksamhet enligt LSS - Förfrågningsunderlag   

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande Bostad med särskild service 

och daglig verksamhet enlig LSS, 4 platser. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför en upphandling gällande bostad med särskild 

service och daglig verksamhet enligt LSS. Upphandlingen avser boende 

med fyra platser och daglig verksamhet. Målgruppen är vuxna personer 

som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt LSS och är beviljad bostad med 

särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet.  

Upphandlingen genomförs som en så kallad kvalitetsupphandling, dvs 

ersättningen för uppdraget i form av dygnsersättning är given och 

utvärdering sker endast på angivna kvalitetskriterier. Avtalsperioden  

2021-02-01—2024-01-31 med möjlighet till förlängning i maximalt 36 

månader. Värdet på upphandlingen uppskattas till ca 4,6 miljoner/år. 

Beslutsunderlag 

Bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Pia.wangberg@umea.se   
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§ 256 
Diarienr: KS-2020/00714 

Upphandling: Telekommunikationstjänster – 

Godkännande av fullmakt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att lämna fullmakt till Region Västerbotten att deltaga i deras 
upphandling av Telekommunikationstjänster 
  
att godkänna utfallet av Region Västerbottens upphandling. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har tagit ansvaret att genomföra en upphandling 
avseende Telekommunikationstjänster där de företräder alla kommuner 
och landsting i Norr och Västerbotten totalt ca 130 organisationsnummer. 
Upphandlingen avser fast och mobil telefoni med tillhörande tjänster. 
Region Västerbotten har skickat ut en fullmakt till alla i regionen som ska 
undertecknas. Undertecknandet av fullmakten innebär att vi förbinder oss 
att ingå i det kommande avtalet med utsedd leverantör.  
Genom denna fullmakt förbinder vi oss att följa resultatet av 
upphandlingen och avtalet tecknas av Region Västerbotten. Information 
kommer att delges KSNAU när avtalet är tecknat.  
 
Upphandlingsbyrån, Umeå kommun ansvarar för upphandlingen. 

Beslutsunderlag 

Se fullmakt 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, Rickard Fredriksson 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson   
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§ 257 
Diarienr: KS-2020/00690 

Utökat uppdrag för Visit Umeå 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att utöka nuvarande uppdragsavtal mellan Umeå Kommun Näringsliv och 

Visit Umeå till att omfatta insatser för att utveckla Umeå som besöks-, 

mötes- och evenemangsstad kopplat till effekterna av pandemin. 

Uppdraget löper från oktober 2020 och ersätts med ett engångsbelopp 

 

att bevilja Utökat uppdrag för Visit Umeå 1 900 000 kr 2020, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, 

utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

När Corona slog till var besöksnäringen den bransch som drabbades 

hårdast. Restriktioner och effekter av Corona slog hårt och omedelbart mot 

framförallt persontransporter, hotell, evenemang, mötesanläggningar, 

restauranger, resebyråer, arrangörer, mfl verksamheter och företag som är 

beroende av att människor reser och möts. Vi ser exempel på företag som 

tappat i princip hela sin omsättning. Utöver detta har även vissa delar av 

handeln påverkats negativt av förändrade arbets- och pendlingsvanor samt 

av förbudet för allmänna sammankomster/offentlig tillställningar för fler 

än 50 personer.  

Visit Umeå är ett medlemsägt företag där besöksnäringen och aktörer i 

Umeå Centrum gemensamt tillsätter resurser för att öka inresande (både 

privat och affärsresande), värva evenemang och stora möten till staden, 

marknadsföring, destinationsutveckling och stärka Umeås centrums 

attraktivitet.  Utöver att samordna och leda det operativa arbetet med 

aktiviteter och försäljning har Visit Umeå även ett strategiskt uppdrag att 

utveckla Umeå och Umeåregionen som destination, men även att stötta 

medlemmarna i dess utveckling. Visit Umeå är en professionell 

organisation med hög kunskapsnivå och analysförmåga om vad som skapar 

tillväxt för platsen och branschen. Umeås besöksnäring har haft en mycket 
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stark positiv utveckling de senaste åren med bland annat fler inresande 

samt nya etableringar och investeringar. Detta innebär också att Umeå har 

en hotellkapacitet över jämförbara städer och antalet arbetstillfällen ökar.  

 

Visit Umeå ägs av Umeå Kommun och näringslivet gemensamt där Umeå 

Kommun (genom UKF) äger 28%. Destination Umeå Ekonomisk förening 

(Besöksnäringen) 36% samt Umeå C (Upab, Fastighetsägarna och 

centrumföretag) 36%. Medlemsföretagen är sin tur anslutna till respektive 

ägargrupp som hanterar medlemsavgifterna. Destination Umeå Ek förening 

bidrog under 2019 med 1,5 Mkr till verksamheten och Umeå C med 2,5 

Mkr. Utöver ägarnas insatser har Visit Umeå ett uppdragsavtal gällande 

privatturism med Umeå Kommun näringsliv och Umeåregionen. Styrelsen i 

Visit Umeå består av representanter för ägarna. 

 

Under pandemin har flera medlemsföretag av ovan anledningar en mycket 

ansträngd och tuff situation där omsättningar minskat och i vissa fall helt 

stannat av. Vi ser därför en utmaning inför kommande år att bibehålla 

nivån på medlemsavgifterna givet hur länge effekterna av pandemin 

fortgår. Viktigt är dock att samtliga medlemsorganisationer och ägare är 

angelägna om att bibehålla den utvecklingskraft och det format för 

samverkan som Visit Umeå är. Branschen är enig om att Visit Umeå är 

viktig som gemensam sammanhållande kraft i hur vi gemensamt skall ta 

oss vidare. Därom råder en stark enighet även om det utifrån företagens 

ekonomiska förutsättningar innebär att bolaget måste utgå från lägre 

medlemsintäkter inför 2021. I syfte att möjliggöra en fortsatt utveckling av 

Umeå som besöks-, mötes- och evenemangsstad under och efter pandemin 

föreslås därför en extra satsning där nuvarande uppdragsavtal utökas till 

att Visit Umeå även får i uppdrag att genom aktiviteter och insatser skapa 

möjlighet för branschen att både överleva och utvecklas. Vi vill snabbt 

komma igång när världen öppnas upp med grundläggande syfte att rädda 

arbetstillfällen och skapa förutsättningar för nya. Liknande insatser har 

gjorts i Uppsala, Linköping och Sigtuna för att nämna några exempel. Att 

utöka uppdragen för destinationsbolagen är en möjlighet för kommunerna 

att skapa möjlighet för en återstart av den viktiga besöksnäringen. Det 

riktade uppdraget löper från oktober 2020 och regleras i uppdragsavtal 

mellan Umeå Kommun Näringsliv och Visit Umeå AB. Uppdraget ersätts 

med 1 900 000 kr ur utvecklingsanslaget för 2020.  
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Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-09-17) 

2020     6 256,4 tkr 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 258 
Diarienr: KS-2020/00718 

Handlingsplan för bygdemedel 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna handlingsplan för bygdemedel 2021 enligt fritidsnämndens 

förslag. 

Ärendebeskrivning 

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av 

vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att 

ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och 

ideella föreningar. I Umeå kommun har dessa medel sedan lång tid avsatts 

för att ideella föreningar ska kunna söka medel för att bygga, utveckla och 

anpassa anläggningar, samlingslokaler, friluftsanläggningar m.m. med fokus 

på bland annat energisparåtgärder och tillgänglighetsanpassningar. Detta 

förslag till handlingsplan har liknande innehåll som föregående års 

handlingsplan. Innehållet bygger på de mål, regler och principer som 

kommunfullmäktige beslutade om i samband med fastställande av nya 

bidragsregler från 2021 samt den handbok som Länsstyrelsen tagit fram för 

bygdemedel. I dokumentet har det tydliggjorts att föreningar även kan 

söka stöd för insatser för att främja fiske. Kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott är beslutande instans för detta dokument. 

Handlingsplanen ska även godkännas av Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens protokoll 2020-09-23, § 34. 

Handlingsplan för bygdemedel. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 

Länsstyrelsen i Västerbottens län.   
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§ 259 
Diarienr: KS-2020/00507 

Svar på remiss: Promemorian Reglering av 

undersköterskeyrket – kompetenskrav och 

övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge svar på remiss enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har översänt rubricerad remiss till kommunen för svar 

senast 10 oktober 2020. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 

yttrat sig 2020-09-22, § 58. 

 

Yttrande 

Promemorians redogörande av förslag, bedömning och skäl redovisas och 

underbyggs väl av tidigare remissinstanser synpunkter. Umeå kommun 

välkomnar införandet av en skyddad yrkestitel för undersköterska då 

karriärsteg är en viktig del i att skapa och bibehålla ett attraktivt yrke. Det 

skapar en legitimitet och ett incitament att slutföra sin utbildning. Umeå 

kommun vill understryka vikten av att valideringsprocessen arbetsgång och 

tidsaspekt för den enskilde ska vara tydlig och efterlyser bestämda direktiv 

och klargöranden kring ett sådant förfarande. En farhåga som Umeå 

kommun vill lyfta är att under en övergångsperiod kan det bli tal om brist 

på undersköterskor, inte minst om valideringsprocessen inte är tydlig och 

väl förankrad. Riktad information och betingade medel i ett sådant förlopp 

underlättar för utbildningsanordnare som ansvarar för valideringen. 

Beslutsunderlag 

GVN protokoll 2020-09-22, § 58. 

Remissen  
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Socialdepartementet 

GVN   
 

 

  



Sida 11 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-06 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 260 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de ledamöter som önskar delta anmäler sig själv och en kopia till 

sekreteraren. 

 

SCB - Demokratidagen 2020 - pandemins effekt på demokratin, 2020-10-09 

  

Regeringskansliet - Kurser och konferenser 2020-10-13 

 

Kommunalekonomernas förening - Utveckla dina kunskaper om den 

kommunala ekonomin 2020-10-27   
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§ 261 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-10-06 

 

Remisser 

Socialdepartementet - Remittering utav SOU 2018:88 LSS-utredningen. 

Individ – och familjenämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag 

för Umeå kommun att besvara remissen är 12 november 2020. IFN 21 

oktober, KSNAU 10 november med omedelbar justering 

 

Infrastrukturdepartementet - Remiss av huvudbetänkandet Innovation 

genom information (SOU 2020:55). Innovation skriver fram ett yttrande för 

KS. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 17 december 

2020. KSNAU 1 december KS 8 december 

 

Cirkulär 

Cirkulär 20:37 - Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten 

för 2020  
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§ 262 
Diarienr: KS-2018/00709 

Motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriska 

museum; Saašha Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriskt museum i 

enlighet med kulturnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2018 

yrkar feministiskt initiativ: 

 

• att Umeå kommun utreder möjligheten att vidareutveckla 
kvinnohistoriskt museum för att uppnå utvidgade öppettider samt 
en större utställningsyta och utrymme för arkiv. 

 

Kulturnämnden anför i sitt yttrande; att frigöra ytterligare utrymme för 

museets verksamhet i Väven låter sig inte göras utan att det blir på andra 

verksamheters bekostnad. Museet har sedan motionen ställdes gjort 

omfattande ombyggnationer för att effektivisera användandet av sina 

lokaler och därmed utveckla verksamheten. Museet har också anpassat 

sina öppettider för att bättre svara mot besökarnas behov. Kvinnohistoriskt 

museum är sedan starten dimensionerat för att vara ett museum utan 

samlingar, vilket inrättandet av ett resurs- och utrymmeskrävande arkiv 

vore ett avsteg ifrån. 

 

Jämställdhetsutskottet delar motionärens uppfattning om vikten av ett 

museum med fokus på kön och makt och Kvinnohistoriskt Museum som ett 

viktigt besöksmål i kommunen. I övrigt delar utskottet det yttrande som 

antagits av kulturnämnden och föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 
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Beslutsunderlag 

Motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriskt museum 

Protokollsutdrag kulturnämnden 2020 §8 

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §9 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
motionären 

kulturnämnden 

jämställdhetsutskottet   

 

 

  



Sida 15 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-06 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 263 
Diarienr: KS-2018/00757 

Motion 39/2018: Solpaneler på ishallen; Nasser 

Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och 

Morgan Flank, (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 39/2018: Solpaneler på ishallen i enlighet med tekniska 

nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2018 yrkar 

miljöpartiet: 

 

• att Umeå kommun installerar solpaneler på ishallen A3 arena. 
• Att Umeå kommun öronmärker eventuellt försäljning av 

överskottsel från solpaneler till barn- och ungdomsverksamheter 
inom idrottsrörelsen. 

 
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och 

skriver följande i sitt yttrande: 

 

Enligt tekniska anvisningar, version 2020:1, utreder Fastighet alltid vid 

nyproduktion om installation av solceller där det är tekniskt och 

ekonomiskt möjligt. När det gäller befintliga fastigheter görs det 

bedömning utifrån tekniska förutsättningar om installationen är möjligt. 

Avsättningsmässigt är A3 Arena ett bra objekt för solceller, då hög 

elanvändning finns den årstid solceller går att nyttja, dock är 

takkonstruktionen ur ett hållfastighetsperspektiv inte lämplig för solceller. 

Fastighet kommer att utreda möjligheten för installation av solceller på 

Arenas fasader men i dagsläget är det för tidigt att fatta beslut om att 

genomföra detta. 
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Fastighet har utrett möjligheten för installation av solceller på 

idrottsanläggning Nolia. Även här är inte takkonstruktionen lämplig för 

installation av solceller däremot är installation på fasaderna möjligt att 

genomföra. 

Beslutsunderlag 

Motion 39/2018: Solpaneler på ishallen; Nasser Mosleh, Mia Winroth, 

Gabriel Farrysson och Morgan Flank, (MP) 

Tekniska nämndens yttrande 2020 §7 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Tekniska nämnden   
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§ 264 
Diarienr: KS-2018/00968 

Motion 50/2018 Avskaffa delade turer; Ulrika 

Edman och Åsa Bäckström (V)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 50/2018: avskaffa delade turer i enlighet med 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Särskilt uttalande 

Peder Westerberg (L) deltar inte i beslutet. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall till 

motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2019 

yrkar Vänsterpartiet: 

 

• att delade turer inte ska få förekomma inom den kommunala 
äldreomsorgen 

• att ta fram en plan för bemanning, schemaläggning och 
finansierings så att delade turer upphört innan utgången av 2019. 

Beslutsunderlag 

Motion 50/2018 Avskaffa delade turer 

Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §23 

Äldrenämndens yttrande 2019-02-15 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §10 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot Skölds förslag 

om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Särskilt uttalande 

Peder Westerberg (L) deltar inte i beslutet. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om bifall till 

motionen. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 

Motionärerna   
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§ 265 
Diarienr: KS-2019/00211 

Motion 8/2019: Avsluta samarbetet med Fairtrade; 

Madelene Nord (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 8/2019: avsluta samarbetet med Fairtrade i enlighet med 

yttrande från miljö- och hälsonämndens och jämställdhetsutskottet. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 yrkar 

Moderaterna: 

 

• att Umeå kommun säger upp avtalet med Fairtrade 

• att Umeå kommun inte särbehandlar Fairtrade vid inköp och 
upphandling utan behandlar det som vilket annat varumärke som 
helst. 

 

Motionen har gått på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

jämställdhetsutskottet. De har båda föreslagit avslag till motionen i sina 

yttranden. 

Beslutsunderlag 

Motion 8/2019 Avsluta samarbetet med Fairtrade 

Miljö och hälsoskyddsnämndens yttrande 2019 § 116 

Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019 § 116 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 27 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
 
Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
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§ 266 
Diarienr: KS-2019/00738 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson 

och Marianne Normark (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla motionens andra att-sats. 
 
Reservation 
Peder Westerberg (L) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i september 2019 

yrkar liberalerna 

 

• att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att etablera 
regnbågsboenden, i form av hela boenden eller delar av boenden 
eller likvärdiga alternativ, inom äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen (LSS). 

• att Umeå kommun tillser att alla anställda inom 
omsorgsverksamhet har kunskap om och förståelse för HBTQ-
personer. 

 

Individ – och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens 

första att-sats avslås och att motionens andra att-sats anses vara besvarad. 

Äldrenämnden och jämställdhetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige 

avslår motionens första att-sats och bifaller motionens andra att-sats. 

 

Den som är äldre och HBTQ-person, eller funktionsnedsatt och HBTQ-

person har precis som alla andra rätt till en omsorg fri från diskriminering, 

kränkningar, förutfattade meningar och bristande kompetens. För att 

minska risken för brister i bemötande av HBTQ-personer inom äldre- och 
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funktionshinderomsorgen är det precis som motionen lyfter fram viktigt att 

se till att personalen inom omsorgen har kunskap om och förståelse för 

HBTQ-personer. I brukarens genomförandeplan ska personens individuella 

behov respekteras och levnadsberättelsen tas tillvara för att skapa en god 

omsorg och ett gott bemötande. 

 

Kunskap om HBTQ är sedan några år tillbaka en del av den utbildning som 

ges till kommunens nya chefer inom funktionshinderomsorgen liksom i 

utbildningen som ges till kommunens nya chefer inom äldreomsorgen. 

Även i introduktionsutbildningen för nya medarbetare inom 

funktionshinderomsorgen ingår HBTQ-kompetens. I dagsläget ingår det 

inte i äldreomsorgens basutbildning för nya medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2019: Regnbågsboenden  
Äldrenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag äldrenämnden 2019 §94  
Individ- och familjenämndens yttrande motion 21/2019  
Protokollsutdrag individ- och familjenämnden §256 

Protokollsutdrag jämställdhetsutskottet 2020 §1 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 
motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionens 
första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionens första att-sats och 

att bifalla motionens andra att-sats) mot bifall till motionen. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. Votering begärs. 

 



Sida 23 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-06 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

Nej-röst för bifall till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X   

Anders Ågren (M) X   

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Mattias Larsson (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 4 3  

 

Med fyra ja-röster mot tre nej-röster beslutar näringslivs- och 

arbetsutskottet att bifalla tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionens 

första att-sats och att bifalla motionens andra att-sats. 

 

Reservation 
Peder Westerberg (L) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Jämställdhetsutskottet   
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§ 267 
Diarienr: KS-2020/00327 

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt 

Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa 

Bäckström och Gudrun Nordborg (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå besvarad i 

enlighet med personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-05-25 yrkar Vänsterpartiet: 

 

• att personalnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur 
omfattande den lönemässiga värdediskrimineringen är i Umeå kommun 

• att personalnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda 
fackförbund, arbeta fram en strategi för att komma tillrätta med denna 
värdediskriminering inom kommunen 

• att de två utredningsuppdragen ingår som en angelägen del i det vi 
kallat för Gender budgeting. 

 

Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. (se protokollsutdrag 2020-

09-15, § 24.) 

Beslutsunderlag 

Personalnämnden protokoll 2020-09-15, § 24. 

Motionen. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad mot Skölds 

(V) förslag om bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 268 
Diarienr: KS-2020/00493 

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; 

Anders Norqvist (L)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet i enlighet med 

tekniska nämndens yttrande. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen.  

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-06-15 yrkar Anders Norqvist 

(L):  

 

- att en utredning tillsätts för att identifiera vilka delar av IT - funktionen 
som kan läggas ut på extern utförare 

 

- att de ekonomiska konsekvenserna av en sådan åtgärd redovisas 
 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår förslaget (se protokollsutdrag 2020-09-24, § 92). 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-24, § 92. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

 

Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
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Propositionsordning som godkänns 

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig till förmån för 

eget förslag om bifall till motionen.  

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Motionären   
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§ 269 
Diarienr: KS-2020/00523 

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; 

Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid i enlighet med 

personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-31 förslår Igor Jonsson (M) 

och Elmer Eriksson (M) att Umeå kommun inför möjligheten för samtliga 

kommunanställda att lämna blod på arbetstid. 

 

Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen (se protokollsutdrag 2020-09-15, § 

25). 

Beslutsunderlag 

Personalnämndens protokoll 2020-09-15, § 25. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Bore Sköld (V) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att bifalla motionen). 
 
Hans Lindberg (S) och Tomas Wennström (S) – Återremiss för att 
komplettera ärendet med en kostnadskalkyl. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att 

ärendet ska återremitteras. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för att återremittera ärendet. 
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Nej-röst för att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S), ordförande X   

Anders Ågren (M)  X  

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Mattias Larsson (C)  X  

Peder Westerberg (L)  X  

Bore Sköld (V)  X  

Summa 3 4  

 

Med tre ja-röster mot fyra nej-röster beslutar näringslivs- och 

arbetsutskottet att ärendet ska avgöras idag. 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen (att bifalla motionen). Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 270 
Diarienr: KS-2020/00562 

Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat; 

Anders Norqvist (L)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat i enlighet med för- 

och grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

yttranden. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-30 yrkar Anders Norqvist 

(L): 

 

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa resultat från Umeås 

kommunala skolor på samma detaljnivå som Skolverkets tidigare 

information. 

 

att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att genom dialog inbjuda 

friskolorna i Umeå kommun att göra detsamma. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2020-09-24, § 66 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-22, § 59 

Motionen. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
FGN 

GVN 

Motionären    
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§ 271 
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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År Kapitalinsats (kr/inv.)  Kapitalinsats (kr/inv.) 

(kommun)   (region) 

2020 900  180 

2021 1 000  200 

2022 1 100  220 

2023 1 200  240 

2024 1 300  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. 

Beslutet ska skickas till 
Lena Höök Gustafsson 

Olof Jansson 

Anna Westergren   
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§ 272 
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 

Beredningsansvariga 

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

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden   
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§ 273 
Diarienr: KS-2020/00018 

Redovisning av motioner 2020, delrapport 2 

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 
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Redovisning av motioner. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 274 
Diarienr: KS-2020/00634 

Riktlinjer för inköp och användning av fordon 

Förslag till 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. 
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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. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
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§ 275 
Diarienr: KS-2020/00711 

Färdriktning 2020-2025 (Umeå växer tryggt och 

säkert) 

Förslag till 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 2020-

2025. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringar och 

tilägg. 

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 



Sida 42 av 46 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-06 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

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 
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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. 
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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 åtärder). Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet avslår de tre tilläggen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet att avslå hans ändringar och 

tilägg. 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin Rörsch för vb till berörda   
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§ 276 
Diarienr: KS-2020/00541 

Svar på remiss: Grundpension – Några anslutande 

frågor (SOU 2020:32)  

Förslag till 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 2020-09-

15). 

Beslutsunderlag 

Personalnämndens protokoll 2020-09-15, § 27.  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Socialdepartementet   
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§ 277 
Diarienr: KS-2020/00586 

Svar på remiss: Idrottsutbildningar i gymnasie- och 

gymnasiesärskolan U2020/04134/GV 

Förslag till 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 2020-09-

22, § 60. 

Beslutsunderlag 

GVN-protokoll 2020-09-22, § 66. 

Remissen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Utbildningsdepartementet 

GVN   
 

 

 


