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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2020-05-25 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 114 

Diarienr: KS-2019/00782 

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i 

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

Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå besvarad 

genom det arbete som idag bedrivs med konkurrensprövning, dialoger 

med näringslivet samt bransch- och företagarråd enligt Umeå kommun 

Näringslivs yttrande nedan. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica 

Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att 

bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I motion väckt i kommunfullmäktige 2019-10-28 yrkar Anders Ågren (M), 

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

 

Att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all 

kommunal verksamhet såväl inom förvaltningarna som de kommunala 

bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. 

 

Att kommunen skyndsamt ska ge förslag för att åtgärda eventuell 

förekomst av osund konkurrens.  

 

Umeå kommun Näringslivs yttrande 

Det är riktigt att i den attitydmätning som Svenskt Näringsliv genomför så 

finns en uppfattning bland de företag som besvarar enkäten att Umeå 

Kommun konkurrerar med privata aktörer i en hög utsträckning. 
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Umeå kommun har genom Umeå kommun Näringsliv under 2019 

tillsammans med organisationen företagarna och i dialog med Svenskt 

Näringsliv arbetat för ökad förståelse och dialog mellan företagen och 

kommunen avseende kommunal konkurrens och tjänster där företag gör 

bedömningen att konkurrensen är antingen osund eller att privata 

aktörer kan utföra tjänsten på ett bättre eller kostnadseffektivare sätt.  

 

Umeå kommun Näringsliv har därför inrättat en tjänst där företag (och 

andra) har möjlighet att anmäla om anmälaren uppfattar att kommunen 

bedriver konkurrerande verksamhet. Umeå kommun Näringsliv utreder 

omständigheterna bakom och inleder en dialog med utförande 

kommunal organisation om orsak och bakgrund. Ärendet återrapporteras 

även till det 2018 bildade företagarrådet. Om det inte går att lösa via 

dialog lyfts ärendet till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.  

Under 2019 har två ärenden inkommit och är föremål för utredning.  

Under 2020 kommer Umeå kommun Näringsliv komplettera och utveckla 

konkurrensprövningen med en utmaningsrätt där företag och andra har 

möjlighet att i ett arbetssätt liknande osund konkurrens anmäla och 

utmana kommunen när man anser det finns bättre sätt att utföra en 

tjänst.  

 

Bedömning är därför att ett fortsatt arbete med att öppna möjligheten 

för det lokala näringslivet att i dialogform föra en diskussion med Umeå 

Kommun om kommunal konkurrens är det bästa och effektivaste sättet 

att motverka osund konkurrens. Genom detta arbetssätt får det lokala 

näringslivet själva lyfta och vara med och påverka Umeå Kommun i frågan 

om kommunal konkurrens, vilket i sin tur förstärker samverkan och 

dialogen mellan Umeå Kommun och det lokala näringslivet. Utöver 

företagarrådet har även det även bildats ett antal branschråd som 

möjliggör dialog om konkurrens. 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsens förslag) 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå besvarad 

genom det arbete som idag bedrivs med konkurrensprövning, dialoger 

med näringslivet samt bransch- och företagarråd enligt Umeå kommun 

Näringslivs yttrande nedan. 
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, näringslivschef 

Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, företagsklimat 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Elmer Eriksson (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Ulrika Edman (V) – Avslag till motionen. 
Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut.  

 

Huvudförslag: Ordföranden utser tjänsteskrivelsens förslag (anse 

motionen besvarad) till huvudförslag. 

Motförslag: Avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner att 

utskottet beslutar att motförslag till huvudförslaget ska vara bifall till 

motionen. 

 

Därefter ställer ordföranden att anse motionen besvarad mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att utskottet beslutar att anse motionen 

besvarad. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för att anse motionen besvarad. 

Nej-röst för att bifalla motionen. 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Elmer Eriksson (M), 
ordförande (ålderspresident) 

 X  

Janet Ågren (S) X   

Tomas Wennström (S) X   

Andreas Lundgren (S) X   

Ulrika Edman (V)   X 

Maja Westling (C)  X  
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Peder Westerberg (L)  X  

Summa 3 3 1 

Med tre ja-röster, tre nej-röster och en som avstår från att rösta beslutar 

utskottet att bifalla motionen (ordförande har utslagsröst). 

 
Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om att avslå motionen. 

 

Janet Ågren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

att anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) med instämmande av Bore Sköld (V) och Nils Seye 

Larsen (MP) – enligt tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen 

besvarad 

 

Anders Ågren (M) – enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

bifalla motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer förslaget att anse motionen besvarad mot bifall till 

motionen. Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad. 

Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för att anse motionen besvarad 

Nej-röst för att bifalla motionen 

 

Omröstningsresultat 

Namn Ja Nej Avstår 

Hans Lindberg (S) x   

Anders Ågren (M)  x  

Janet Ågren (S) x   

Moa Brydsten (S) x   

Tomas Wennström (S) x   

Mikael Berglund (S) x   

Lena Riedl (M)  x  
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Igor Jonsson (M)  x  

Åsa Bäckström (V) x   

Bore Sköld (V) x   

Mattias Larsson (C)  x  

Peder Westerberg (L)  x  

Nils Seye Larsen (MP) x   

Lena Karlsson Engman (S) x   

Veronica Kerr (KD)  x  

Summa 9 6 0 

 
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 
Följande yttrar sig: Anders Ågren, Hans Lindberg, Mattias Larsson, Peder 
Westerberg, Veronica Kerr, Ulrika Edman, Jan-Olov Carlsson och Patrik 
Brännberg. 
 
Yrkanden 
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och 
Veronica Kerr (KD) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (att anse 
motionen besvarad). 
 
Ulrika Edman (V) – I första hand avslå motionen och i andra hand 
besvarad. 
 
Patrik Brännberg (AP) – Avslå motionen. 
 
Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen mot avslag till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Votering begärs. 
 
Huvudförslag: Kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
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Motförslag: Bifall till motionen mot avslag till motionen. Ordföranden 
finner att motförslag till huvudförslaget ska vara bifall till motionen. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till motionen. 
Nej-röst för avslag till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 25 ja-röster mot 7 nej-röster, 3 som avstår från att rösta och 30 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att som motförslag till 
huvudförslaget utse bifall till motionen.  Voteringslista. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
Nej-röst för bifall till motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Med 19 ja-röster mot 15 nej-röster, 1 som avstår från att rösta och 30 
frånvarande beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag att anse motionen besvarad.  Voteringslista. 
 
Reservation 
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica 

Kerr (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att 

bifalla motionen. 

  

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
Näringsliv   
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