
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-19 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13:15-14:35 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren 

 

Sekreterare:        §§ 157-168 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Hans Lindberg 

 

Justerare:      

 Anders Ågren   

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-05-19 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef § 157–161 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 167 

Susanne Thurén, omvärldsstrateg, § 167 

Emmy Sundin, utvecklingsstrateg, § 167 
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§ 157 
Diarienr: KS-2019/00932 

Upphandling: Resebyrå – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna antagandet av Företagsresor som leverantör i upphandling 

19153 Resebyrå. 

Ärendebeskrivning 
Uppdraget omfattar att ombesörja Umeå kommuns tjänste- och klientresor i 
Sverige och utomlands, dvs bokningar av tåg, flyg, båt, logi, marktransporter, 
gruppresor samt övriga resebyråtjänster. 
 
Avtalstid  
2020-10-01 – 2022-09-30 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  
 
Värde  
60 000 000 SEK  
 
Utvärdering  
40 % pris, 60 % kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett tilldelningsbeslut. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 158 
Diarienr: KS-2020/00227 

Upphandling: Skolskjutsar särskolan - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Björkstaden Beställningscentral AB som leverantör. Ersätter 

Cabonline Region Norr AB som är nuvarande leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling: Skolskjutsar särskolan. 

Utifrån statistik från 2019 års resande: 

Nuvarande avtal: 

Specialfordon 5.540.710 kr 

Personbil 6.037.277 kr 

Nytt avtal: 

Specialfordon 3.844.060 kr 

Personbil 5.234.340 kr 

 

Specialfordon - 30.62% lägre pris i nytt avtal (-1.696.650 kr) 

Personbil – 13% lägre pris i nytt avtal (-802937 kr) 

 

Total besparing per år beräknat på 2019 års resande: 2.499.587 kr 

Total besparing under avtalstiden (4 år) beräknat på 2019 års resande: 

9.998.348 kr. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer: Anbudssammanställning, Utvärderingsprotokoll, 

Beslutsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom  

Pia Wangbergh 
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Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 159 
Diarienr: KS-2020/00389 

Upphandling: Järnhandelsvaror inklusive 

skyddsutrustning 2018, SKL Kommentus 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Ahlsell Ab som leverantör av järnhandelsvaror. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avropar vi gentemot SKR och gäller främst handverktyg och 

tillbehör verktyg samt fästteknik via E-handel (Proceedo). 

 

Avtalets värde är ca 3 miljoner per år. 

Avtalsperioden är 2020-04-25 – 2022-03-31 +1+1 år. 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn i detta avtal. 

Beslutsunderlag 

Har inte tillgång till dessa dokument så vi avropar mot SKL:s avtal 

Bifogar ramavtalet 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 160 
Diarienr: KS-2020/00412 

Upphandling: Färdtjänst med specialfordon - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Björkstaden Beställningscentral AB som leverantör i upphandling 

Färdtjänst med specialfordon. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser transporttjänster för färdtjänstberättigade som är beviljade 

att transporteras i fordon med rullstolsplats. Avtalstiden är 4 år. 

 

Inkomna anbud Björkstaden beställningscentral AB 

Cabonline Region Norr AB 

 

Pris vinnande anbud  

Enhetspris 297,99 kr, nuvarande enhetspris 369,06 kr. Förutsättningar är i 

viss mån justerade i avtalet vilket gör att en direkt jämförelse med tidigare 

pris inte kan göras. Bedömningen är dock att nya priset gör att tjänsten blir 

betydligt billigare än nuvarande pris. 

Beslutsunderlag 

Bilaga utvärderingsprotokoll, anbudssammanställning och beslutsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 161 
Diarienr: KS-2020/00332 

Upphandling: Kyld portionsmat produktion och 

leverans - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande kyld portionsmat produktion 

och leverans Dnr: 20090. 

 

Reservation 

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

ändringsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtal med löpande avrop av kyld portionsmat till Umeå kommuns 

verksamheter inom Stöd och omsorg, funktionshinderomsorgen SOL och 

LSS boenden.  

 

Upphandling sker genom förenklat förfarande. Upphandlingen ställer även 

krav på att maten även ska innehålla en viss mängd ekologiska produkter.  

Upphandlingen har även med social hänsyn. 

 

Avtalets värde totalt är ca 4 100 000 kr/år  

Avtalsperiod 2020-10-01–2022-09-30 med option på 1 år + 1 år 

 

Utvärdering 

Utvärderingsform är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Utvärdering kvalitet bygger på menyns innehåll, smaktest av fyra (4) 

maträtter samt två (2) referenter som säljare ska ange. Referenterna 

kommer att kontaktas med angiven frågeställning. Umeå kommun har 

utsett en smakpanel som ska utföra smaktesterna och menyinnehåll. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Ändringsyrkande om att krav på ekologiska produkter 
ska utgå. 
Ulrika Edman (V) – Avslag till Anders Ågrens ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Ågrens ändringsyrkande. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet avslår ändringsyrkandet. 

 

Reservation 

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

ändringsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 162 
Diarienr: KS-2020/00401 

Kommunala klimatledare inom offentlig 

upphandling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att Umeå kommun tackar ja till inbjudan att delta i Fossilfritt Sveriges 

projekt Kommunala klimatledare inom offentlig upphandling. 

Ärendebeskrivning 

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ för att påskynda omställningen till 

ett fossilfritt samhälle. Inom ramen för initiativet har 21 färdplaner för 

fossilfri konkurrenskraft tagits fram tillsammans 21 näringslivsbranscher. I 

färdplansarbetet framkom att flera av branscherna efterfrågar skarpare 

klimatkrav inom offentlig upphandling som en förutsättning för att kunna 

uppnå fossilfri konkurrenskraft.  

 

Umeå kommun har sedan tidigare beslutat att stödja regeringens initiativ 

Fossilfritt Sverige (2016) samt skrivit under att anta Fossilfritt Sveriges 

transportsutmaning (2019).  

 

Projektet Kommunala klimatledare inom offentlig upphandling har som 

mål att utveckla kommunernas arbete med att använda offentlig 

upphandling mer strategiskt i klimatomställningen och därigenom bidra till 

att stärka de företag som vill ställa om till att leverera fossilfria produkter 

och tjänster.  

 

Umeå är en av fem kommuner som fått en inbjudan till att delta i projektet. 

Kommunerna som deltar förväntas fungera som förebild och inspiration för 

omkringliggande kommuner, andra offentliga beställare i regionen och för 

riket i stort.  

 

Konkret ämnar projektet att: 

- Skapa en plattform för att lära och inspireras av varandra 
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- Utveckla mer samordnade regionala klimatkrav  
- Utöka dialog och kunskapsutbyte mellan kommuner och det 

regionala och lokala näringslivet 
- Stärka kommunernas exponering och kommunikation om arbetet 

med klimatkrav inom offentlig upphandling 
- Hitta och utveckla metoder för värdering och finansiering av 

klimatkrav 
- Hjälpa att undanröja eventuella nationella hinder samt hitta 

kostnadseffektiva lösningar för klimatkrav i upphandlingar 
 

Att medverka i projektet innebär att kommunen:  

- Tar ett politiskt beslut som ger kommunens representanter mandat 
att delta konstruktivt i projektet 

- Arbetar för en effektiv och strategisk organisation för 
upphandlingsprocessen 

- Stärker sin dialog och kunskapsutbyte med leverantörer 
- Verkar för och inspirerar sin region eller sitt närområde till mer 

samordnade klimatkrav i upphandlingar 
- Har långsiktiga klimatmål som upphandlingsprocessen ska verka för 

att uppnå 
- Utvecklar sitt arbete med uppföljning och utvärdering av 

upphandlingsprocessen 
 

Genomförande 

Deltagande i projektet blir två upphandlare från Upphandlingsbyrån, 

hållbarhetskompetens från Miljöutveckling vid Miljö- och hälsoskydd samt 

en frekvent kravställare vid upphandlingar från någon av verksamheterna. 

 

Eventuella kostnader för workshops, resor och logi kommer kunna tas från 

klimatprojekten som drivs på Miljö- och hälsoskydd.  

 

Tidsplan 2020:  

Maj – officiellt startskott med gemensam debattartikel om projektet där 

kommunalråd från de medverkande kommunerna tillsammans med 

Fossilfritt Sverige skriver under 

Juni – november – Arbetsprocess för kunskapsöverföring av arbetssätt och 

samverkan genom workshops med övriga deltagare i projektet samt med 

lokala näringslivet 

December – utvärdering och beslut om nästa steg  



Sida 12 av 18 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-05-19 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan.  

Beredningsansvariga 

Märta Streijffert 

Beslutet ska skickas till 
Upphandling 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Märta Streijffert   
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§ 163 
Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokal 

ledd utveckling på Umeå Landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor. 

 

Sörfors intresse- och bygdegårdsförening har beviljats 35 000 kr från Stöd 

till lokalt ledd utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. 

Beviljat medel ska användas för att förbättra den lokala badplatsen och 

göra den mer tillgänglig och attraktiv för badgäster. I detta arbete ingår 

b.la. tillgänglighetsanpassning av parkeringen, nya planteringar samt 

informationsskyltning över området och närliggande utflyktsmål. I 

skyltningen ingår även att skapa medvetenhet om föreningens arbete samt 

möjliggöra frivilliga donationer från badgäster i syfte att skapa långsiktighet 

i den fortsatta driften av badplatsen.  
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§ 164 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden  

Cirkulär 

 

Cirkulär 20:18 - 2020 års ekonomiska vårproposition och 

Vårändringsbudgeten för år 2020  

 

Cirkulär 20:20 - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023  
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§ 165 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av kurser och 

konferenser. 

Ärendebeskrivning 

Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 

• Datum: 10 juni 14.00-15.00 

• Plats: Webbsänt 

• Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med 

säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda 

• Kostnad: 250 kronor per länk 

• Anmälan: Anmäl dig nedan senast måndag 1 juni på länk i bifogad fil. 

Beslutsunderlag 

Webbinarium 

Beredningsansvariga 

Beslutet ska skickas till 
Vanessa Holmlund   
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§ 166 
Diarienr: KS-2020/00022 

Finans- och kraftrapport april 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport april 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 april 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson   
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§ 167 
Diarienr: KS-2020/00344 

Information om remiss Regional utvecklingsstrategi 

för Västerbottens län 2020-2030  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör omvärldsstrateg Susanne Thurén för remissen. 

Umeå kommuns yttrande behandlas på näringslivs- och arbetsutskottets 

möte 29 maj 2020 och på kommunstyrelsens möte 2 juni 2020. 
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§ 168 
Diarienr: KS-2020/00274 

Information om kommunens ekonomi med 

anledning av Corona 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson för 

ekonomin med anledning av Corona.   

 

 

 


