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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-10-20 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén

§ 287 Omedelbar justering 



Sida 2 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Jenny Wallin, enhetschef 

Urban Helmersson, upphandlingschef 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 
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§ 282 
Diarienr: KS-2020/00749 

Information: Uppdrag gällande lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-10-20 informerar Jenny Wallin, chef för 

livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd om lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen.   
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§ 283 
Diarienr: KS-2019/00178 

Umeå 400 år, 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-10-20 informerar projektledare Dan Vähä om 
Umeå 400 år. Ärendet är under beredning och kommer upp för beslut före 
årsskiftet.  
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§ 284 
Diarienr: KS-2020/00764 

Avstämning/samråd om kontrollområden, risker 

och riskvärdering  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-10-20 sker avstämning/samråd om 

kontrollområden, risker och riskvärdering. Ärendet är under beredning och 

återkommer för beslut i november.   
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§ 285 
Diarienr: KS-2020/00378 

Upphandling: Tryckeritjänster – 

Förfrågningsunderlag 
 

Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling 20146 

Tryckeritjänster.  

 
Ärendebeskrivning  
Upphandlingen avser olika typer av tryckeritjänster. 

Avtalstid  

2021-03-01 – 2023-02-28, med möjlighet till 2 års förlängning. 

Värde  

Ca 2 Mkr/år  

Utvärdering 

Pris 

 

Beslutsunderlag  
Bifogat komplett förfrågningsunderlag.  

 

Beredningsansvariga  
Pia Wangbergh  

Martin Deverud  

 

 

  



Sida 7 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 286 
Diarienr: KS-2020/00380 

Upphandling: Hotell – Förfrågningsunderlag 
 

Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling 20241 Hotell.  

 
Ärendebeskrivning  
Upphandlingen avser rikstäckande hotellkedjor. 

Avtalstid  

2021-04-01 – 2023-03-31, med möjlighet till 2 års förlängning  

Värde  

Ca 2 Mkr/år  

Utvärdering  

Pris 

 

Beslutsunderlag  
Bifogat komplett förfrågningsunderlag.  

 

Beredningsansvariga  
Pia Wangbergh 

Martin Deverud 
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§ 287 
Diarienr: KS-2020/00278 

Tack till kommunanställda som arbetat under 

Coronapandemin  
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att som tack till kommunanställda som arbetat under Coronapandemin 

överlämna en gåva i form av ett presentkort, Umeå C, för ett värde av 400 

kronor till alla medarbetare som arbetat någon gång under perioden 1 

mars till 31 augusti 2020 

 

att kostnaden för gåvan, ca 5,3 mnkr, finansieras via kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda utgifter, övrigtanslaget.  

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

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

avslag.  

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar såväl globalt som lokalt.  

Det finns goda skäl att Umeå kommun som arbetsgivare visar uppskattning 

till medarbetare för deras arbete under vår och sommar pga 

Coronapandemin.  Det är svårt att avgränsa till någon enskild 

förvaltning/verksamhet. Alla verksamheter och medarbetare har varit 

berörda av Coronapandemin med den arbetsinsats som utförts för att 

undvika smittspridning och de anpassningar som gjorts i verksamheten 

såväl på arbetsplatser som för distansarbetet. 

 

Skatteverket har beslutat om tillfälliga regler under 2020 pga 

Coronapandemin. De anställda kan från den 1 juni och året ut ta emot 
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gåvor från sin arbetsgivare till ett värde upp till 1 000 kronor utan att gåvan 

förmånsbeskattas.  

 

En omvärldsbevakning visar att många kommuner valt att visa extra 

uppskattning för sin personal utifrån Coronapandemin. Flera kommuner 

däribland Luleå, Skellefteå, Uppsala, Norrköping och Nacka har valt att 

lämna en gåva i form av ett presentkort kopplat till utbudet i centrum. 

Någon kommun har valt att utöka sitt friskvårdserbjudande.   

 

Stadsledningskontorets bedömning, utifrån dialog med förvaltningschefer 

är att presentkort är det alternativ som kommer att uppskattas mest och 

som är möjligt att genomföras innan årsskiftet. 

 

Presentkortet Umeå C kan användas på ett stort antal butiker, 

restauranger, frisörer och hudsalonger mm i Umeås Centrum. Eftersom 

utbudet av näringsidkare (drygt 90 ) som är knutna till Umeå C presentkort 

representerar många olika branscher bör de anställda kunna nyttja kortet 

till något som passar deras personliga val. Det blir inte heller någon 

styrning till specifik butik, restaurang eller dylikt vilket innebär att det inte 

blir ett företagsstöd till någon enskild näringsidkare samtidigt som det 

främjar ett levande centrum. 

 

Ett presentkort innebär inte heller någon större administrativ insats och 

kommer inte bli föremål för någon upphandling.  

 

Alla medarbetare som haft anställning och arbetat i kommunen någon 

gång under perioden 1 mars till 31 augusti 2020 omfattas av beslutet, totalt  

13 140 personer.  

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg  

Lena Höök Gustafsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag med motiveringen: Vi 

ser inte att det Umeå kommuns anställda behöver är ett presentkort för 
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handel i centrum för totalt 5,3 mkr i ett läge där kommunen är i ekonomisk 

kris. Ifall ett ekonomiskt stöd skulle vara aktuellt borde det rikta sig till de 

arbetsgrupper som faktiskt har varit särskilt utsatta under de mest kritiska 

tiderna, såsom exempelvis personalen inom äldreomsorgen, och då i form 

av en satsning på deras arbetsförhållanden. 

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

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

avslag.  

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
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§ 288 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser  
 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de ledamöter som vill delta i webbkonferensen anmäler in det till 

sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Barnombudsmannen - Webbkonferens: Hur fungerar barnkonventionen i 

svensk lag? Digitalt möte den 17 november 2020 
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§ 289 
Diarienr: KS-2020/00266 

Medfinansiering av projekt: Mobilitetstjänster 

Mariehem (pilotprojekt) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att bevilja medfinansiering till projektet Mobilitetstjänster Mariehem 

med 14 000 kronor per månad under maximalt 18 månader, maximalt 

252 000 kronor. Medel tas från Övergripande planerings budget.  

 

att delegera till chef Övergripande planering att underteckna 

samverkansavtal. 

Ärendebeskrivning 

Esam AB har ansökt om medfinansiering från Umeå kommun på 250 000 kr 

för deltagande i projektet ”Mobilitetstjänster på Mariehem”. 

 

Målet med projektet är att erbjuda ett enklare hållbart vardagsresande för 

hushåll genom att integrera utvalda transportmedel, såsom bilpool, till en 

tjänst. Tjänsten är inom det område som kallas Mobility as a Service (MaaS) 

eller kombinerad mobilitet på svenska. En digital plattform används för att 

underlätta användarnas tillgång till olika transportmedel. Projektet ska 

bedrivas som ett pilotprojekt, som efteråt ska utvärderas för att som nästa 

steg även kunna dra lärdomar till nya stadsutvecklingsprojekt samt till 

andra befintliga bostadsområden i Umeå. 

 

Projektet planeras pågå under tiden 2020-02-25 tom 2021-10-31. 

Tidplanen kan förskjutas p.g.a. rådande omständigheter med Covid -19. 

Deltagande partners i projektet är HSB, Heimstaden, Riksbyggen, Rikshem. 

Dessa fyra samt Umeå kommun är projektägare. Projektledare är Esam AB. 

Övriga projektpartners är Balticgruppen, Umeå Energi, Ultra samt 

Länstrafiken i Västerbotten. Leverantör av mobilitetstjänsten är Ubigo 

Innovation AB (556985-8268, säte i Göteborg). 
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Projektet har ambitionen att starta mobilitetstjänsten på Mariehem under 

hösten 2020 men exakt tidpunkt är kopplat till utvecklingen av Covid -19.  

Beslutsunderlag 

Närmare beskrivning av projektets syfte och upplägg finns i Projektplan. 

Beredningsansvariga 

Anna Gemzell och Lucas Röhlinger, Övergripande planering 

Beslutet ska skickas till 
Esam AB 

Michael Jalmby 

Nygatan 14 

903 28 Umeå 
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§ 290 
Diarienr: KS-2017/00140 

Motion 7/2017 - Bygg Socialtjänstens Hus; Ulrika 

Edman (V) och Lasse Jacobson (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens hus.  

 

Reservation 

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

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2017 

yrkar Vänsterpartiet: 

 

• att kvarteret Siv behålls i kommunal ägo och vigs till ett 
Socialtjänstens Hus/Samverkanshus. 

• att utreda möjligheterna för ett centrumnära Socialtjänstens Hus. 
 

Sedan motionen väcktes har näringslivs- och planeringsutskottet 2018-01-
09 beslutat att fastigheten Siv 1 ska behållas i kommunal ägo för 
utbildningsverksamhet. Den markanvisningsprocess av fastigheten som 
pågick avbröts därmed. Det är ett beslut som alltså går i linje med en del av 
motionens avsikt. 
 
För närvarande pågår det en process för hyra mer yta för Socialtjänstens 

hus i kvarteret Vale utifrån verksamhetens behov. En ansökan om en ny 

detaljplan för ändrad användning av lokalerna i en del av fastigheten har 

inkommit från fastighetsägaren. 

 
Individ- och familjenämnden har yttrat sig i samråd med fastighet 2017. 

Beslutsunderlag 

Motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens hus 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden §164 2017 
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Yttrande individ- och familjenämnden § 164 2017 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Åsa Zackrisson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till att-sats 2. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

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

om bifall till att-sats 2. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

Beslutet ska skickas till 
motionärerna 

individ- och familjenämnden  
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§ 291 
Diarienr: KS-2020/00499 

Motion 15/2020: Upphandla Städ - och 

verksamhetsservice; Anders Norqvist (L)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice enligt 

tekniska nämndens yttrande. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Anders Norqvist 

(L):  

 
att städverksamheten inom Umeå kommun ska konkurrensutsättas för att 
ge extern utförare möjlighet att bedriva den verksamheten.  
 
att verksamhetsservice inklusive driften av restaurang Översten och 

Ryttmästarens konferens ska konkurrensutsättas för att ge extern utförare 

möjlighet att bedriva den verksamheten. 

 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår 2020-09-24, 

§ 91 att kommunfullmäktige avslår motionen (se tekniska nämndens 

protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-24, § 91. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Bore Sköld (V) och 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 tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Tekniska nämnden   
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§ 292 
Diarienr: KS-2020/00524 

Motion 20/2020: Krav på sommarjobb; Madelene 

Nord (M)   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslår Motion 20/2020: Krav på sommarjobb enligt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Madelene 

Nord (M): 

 

att Umeå kommun inför som krav att ungdomar ska söka minst ett 

sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden för att få söka 

sommarjobb/ferieprao hos Umeå kommun. 

 

att Umeå kommun inför som krav att CV och personligt brev ska bifogas 

med ansökan när ungdomar söker sommarjobb/ferieprao hos Umeå 

kommun. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår 2020-

09-22, § 63 att kommunfullmäktige avslår motionen (se gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens protokollsutdrag).  

Beslutsunderlag 

Motionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2020-09-22, § 63. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
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Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) och 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 tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Motionären   
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§ 293 
Diarienr: KS-2020/00535 

Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå 

kommun; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), 

Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun enligt 

miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. 

 

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 i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Anders Ågren 

(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att införa Rättviksmodellen i Umeå 

kommun. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått motionen för yttrande och 

föreslår 2020-09-24, § 95 att kommunfullmäktige avslår motionen. (Se 

MHN protokollsutdrag) 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-09-24, § 95 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall 
till motionen. 
 



Sida 21 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-10-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Bore Sköld (V) och 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 tjänsteskrivelsen. 

 

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 
Motionärerna  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 294 
Diarienr: KS-2020/00022 

Finans- och kraftrapport september 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport september 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 september 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson 

 

 

 


