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Övriga deltagare 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 
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Fredrik Strinnholm, näringslivsservice § 215 

Åsa Fällman, näringslivsservice § 215 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 199 
Diarienr: KS-2022/00115 

Upphandling: Arbetskläder Vård och omsorg - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Procurator som leverantör av: Arbetskläder Vård och omsorg, 

Ordinärt boende och särskilt boende. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet avser upphandling för personal inom vård och omsorg 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där 2 anbud inkom. 

Utvärderingen baserades på bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

 

Avtalets värde är ca 5 miljoner per med möjlighet till två års förlängning. 

 

Avtalsperiod är 2022-12-01- 2024-11-31  

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven 

tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson, upphandlingsbyrån  
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§ 200 
Diarienr: KS-2022/00117 

Upphandling: Arbetskläder Gator och parker med 

mera - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende: Arbetskläder till Fastighet, 

Byggservice, Gator och Parker, Städ och verksamhetsservice samt 

måltidsservice.  

Ärendebeskrivning 

Befintligt avtal löper ut 2022-11-30 och kvarstår och en ny upphandling 

måste därför genomföras. 

 

Avtalets värde är ca: 20 MSEK. Avtalsperiod 2022-12-01 tom 2024-11-30 

med möjlighet till två års förlängning. Utvärdering baseras på bästa pris och 

kvalitet. Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven 

tillsammans med verksamheten i.  

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson, upphandlingsbyrån   
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§ 201 
Diarienr: KS-2022/00118 

Upphandling: Arbetskläder Förskola, fritids med 

mera - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling ovan. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsklädergällande Förskola, fritids och särskola. Badet. Drift, värme och 

ventilation. Avtalet är ett delat anbud vilket innebär att leverantörerna kan 

välja att lämna på 1 produktflik eller flera. 

 

Avtalets värde är ca 4 MSEK per år. Avtalsperiod är 2022-12-01-2024-11-30 

med möjlighet till två års förlängning. Utvärdering baseras på bästa pris och 

kvalitet. Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven  

tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson, upphandlingsbyrån    
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§ 202 
Diarienr: KS-2022/00119 

Upphandling: Förskolemöbler – Antagande av 

leverantörer 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta angivna leverantörer i beslutsprotokoll som leverantörer av 

förskolemöbler under perioden 2022-08-01 – 2024-07-31 med möjlighet 

till ytterligare två års förlängning. 

Ärendebeskrivning 

En upphandling gällande förskole möbler har genomförts, fem anbud har 

inkommit. Upphandlingen har varit uppdelad i 23 olika kategorier. I en 

kategori har inget anbud inkommit, ny upphandling för denna kategori 

kommer att genomföras 

Utvärdering har varit ekonomiskt mest fördelaktiga med fokus på pris, 

funktion och estetik. Värdet på upphandlingen/år är ca 17 miljoner. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Pia Wangbergh, upphandlingsbyrån  
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§ 203 
Diarienr: KS-2022/00315 

Upphandling: Skolmattransporter - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta PostNord Sverige AB som leverantör av tjänsten. 

Ärendebeskrivning 

Skolmattransporter från produktionskök till mottagningskök samt 
returtransporter av tomgods. 100% av bränsleanvändningen ska vara 
fossilfri. Månatlig justering av bränslepriset. 
 

Två inkomna anbud. Priserna i paritet med nuvarande priser.  
Utvärdering på pris. Krav på en praktikplats under avtalsperioden. 

Avtalstid 2 + 1 +1 år. 

Beslutsunderlag 

Bilagorna Beslutsprotokoll, Utvärderingsprotokoll och 

Anbudsammanställning. 

Priset i utvärderingsprotokollet avser samtliga tur- och returtransporter per 

dag. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 204 
Diarienr: KS-2022/00466 

Upphandling: Redskapsbärare - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge upphandlingscheferna delegation att besluta om leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Tilldelning behöver ske under tiden då kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott har sommaruppehåll för sammanträden. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 205 
Diarienr: KS-2022/00467 

Upphandling: Lastmaskin - Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge upphandlingscheferna delegation att besluta om leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Tilldelning behöver ske under tiden då kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott har sommaruppehåll för sammanträden. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 206 
Diarienr: KS-2022/00496 

Upphandling: Godkännande av 

förfrågningsunderlag för Ramavtal 

Byggentreprenader 3 – 7 Mkr. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal 

Byggentreprenader 3 - 7 Mkr. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun upphandlar Byggentreprenader 3 - 7 Mkr i egenskap av 

inköpscentral. Befintligt ramavtal löper ut 2022-11-30 och behöver därför 

upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde är ca 35 MSEK per år.  
Avtalsperiod 2022-12-01 till 2024-11-30  
 
Avtalet tecknas för två år med möjlighet att förlänga upp till ytterligare två 
år. Utvärdering sker enligt lägsta pris. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund, upphandlingsbyrån    
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§ 207 
Diarienr: KS-2022/00536 

Upphandling: Leasing och fakturakontroll - 

Förfrågningsunderlag samt att tilldelning av 

leverantör delegeras till upphandlingschef 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag. 

 

att delegera till upphandlingschef tilldelningsbeslut vinnande leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet avser köp av tjänster inom leasing och fakturakontroll enligt 

kommunala redovisning (RKR, R5). Finansiell hyra leasing ska bokföras och 

redovisas i kommunens legala rapportering. Revisionen genomförde under 

2021 en granskning av finansiell leasing i ett urval av kommunens avtal där 

revisionen rekommenderade kommunen att prioritera och säkerställa att 

resurser tillförs arbetet med RKR R5 under 2022 så att kommunen når en 

efterlevnad av rekommendationerna från RKR fullt ut. 

 

Avtalstiden löper from 2022-09-01 – 2024-03-31 med möjlighet till 

förlängning om max 4 år. Avtalets totala värde uppgår till ca 2 800 000 kr   

 

Delegation att fatta tilldelningsbeslut. 

Pga av pressat tidschema. Annons 2022-06-14, sista anbudsdag 2022-08-11 

och tilldelning 2022-08-19. Avtalet börjar gälla from 2022-09-01. 

 

Målet är att under 2022 identifiera, klassificera, beräkna och redovisa 

kommunens hyres- och leasingavtal som finansiell respektive operationell 

leasing enligt detta regelverk. Bedömningen är att arbetet behöver initieras 

snarast efter att upphandlingen är genomförd för att åtminstone hinna 

klassificera och redovisa kommunens hyresavtal för lokaler i årsbokslutet 
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för 2022, vilket bedöms vara den värdemässigt största posten för 

kommunen.  

 

Därför föreslås upphandlingschef att få delegation att fatta 

tilldelningsbeslut. 

 

Utvärdering  

Utvärderingen sker enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.   

Beslutsunderlag 

Se bilagor 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 208 
Diarienr: KS-2022/00554 

Upphandling: Erosionsskydd Södra Ön - beslut 

förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Objektet avser anläggande av ca 11 700 m2 erosionsskydd utmed östra och 

västra strandkanten av Södra Ön i Umeälven, Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 209 
Diarienr: KS-2022/00554 

Upphandling: Erosionsskydd södra ön - Delegering 

antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge upphandlingscheferna delegation att besluta om leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Arbeten som orsakar grumling i älven får inte genomföras under tiden den 

1 maj–30 juni samt september. Arbeten som kan störa häckning för 

häckande fågelarter får inte utföras under tiden den 15 mars–15 juli.  

 

Tilldelning behöver ske under tiden då kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott har sommaruppehåll för sammanträden. Annars kommer 

inte projektet kunna påbörjas i tid och tillståndet givet av mark- och 

miljödomstolen riskerar att löpa ut. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 210 
Diarienr: KS-2022/00481 

Överenskommelse om fastighetsreglering - del av 

fastigheten Umeå Sävar 19:1 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna den för 

förvärvet upprättade ”Överenskommelse om fastighetsreglering” under 

förutsättning att det godkänns av Luleå stifts prästlönetillgångar-Svenska 

kyrkan i behörig ordning.  

Ärendebeskrivning 

Förvärv av del av fastigheten Sävar 19:1 i enlighet med de intentioner som 

beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Sävar, V3-Västra 

verksamhetsområdet. Förvärvet ingår i MEX uppdrag att säkra kommunens 

markförsörjning så att det finns kommunal mark för Umeås nuvarande och 

framtida tillväxt. 

Beslutsunderlag 

Se bifogad ”Överenskommelse om fastighetsreglering” 

Beredningsansvariga 
Helen Nilsson, Anders Ottosson 

Beslutet ska skickas till 
Helen Nilsson, Anders Ottosson 
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§ 211 
Diarienr: KS-2021/00433 

Utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv 2022, ansökningsomgång 2 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja följande initiativ för finansiering ur utvecklingsanslaget för 

digitalisering 2022: 

 

1. Äldrenämnden beviljas 7 000 tkr i investeringsmedel för initiativet 

Införande av trygghetsskapande teknik på vård- och 

omsorgsboende. 

2. Tekniska nämnden beviljas 600 tkr i investeringsmedel för 

initiativet Effektivisering och förbättring av arbetsmiljö på 

parkdriften samt 700 tkr i investeringsmedel för initiativet Smart 

stad - Test av sensorer i offentliga rum. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2021 finns ett utvecklingsanslag för digitalisering som syftar till att 

kommunens verksamheter, med stöd av digitalisering och digital 

transformation, ska stärka utvecklingsförmågan och över tid sänka 

kommunens driftskostnader. Utvecklingsanslaget består 2022 av 6 000 tkr i 

form av driftsmedel och 19 500 tkr i form av investeringsmedel. 

Ansökningsomgången för 2022 öppnade den 22 juni 2021 och den 9 

november 2021 tog KSNAU beslut om vilka initiativ som skulle beviljas 

medel. Utifrån beslutet är samtliga driftsmedel (6 000 tkr) ianspråktagna 

medan enbart 7 752 tkr av totalt 19 500 tkr är ianspråktagna av 

investeringsmedlen. 

I april 2022 gjordes en förfrågan via kommunens Digitaliseringsråd 

avseende behov och intresse att ansöka om kvarvarande investeringsmedel 

(11 748 tkr). Äldreomsorgen och Teknik och fastighetsförvaltningen 

anmälde intresse varpå de erhöll aktuella ansökningshandlingar. 
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Äldrenämnden har inkommit med en ansökan och Tekniska nämnden med 

två ansökningar enligt nedan. 

I följande tabeller finns de belopp som respektive nämnd beviljades av 

KSNAU den 9 november 2021. Tabellen Investeringsmedel är kompletterad 

med beloppen för Äldrenämndens och Tekniska nämndens nya 

ansökningar. 

Driftsmedel 

 
Nämnd 2022 (tkr) 2023 (tkr) 

 

Ansökt Beviljat 

2021-11-09 

Ansökt Beviljat 

(förslag) 

Byggnadsnämnden 500 500   

Kommunstyrelsen 2 564 2 364   

Fritidsnämnden 550 550   

Individ- och 

familjenämnden 
500 500   

Tekniska nämnden 975 553 125 0 

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 
672 672   

Tidigare beviljat* 1 041 861   

Total summa 6 802 6 000 125 0 

Återstår av 

utvecklingsanslaget 

(driftsmedel) 

 0  6 000 

 

*Vid beslutsomgång 2021 beviljades medel ur 2022 års anslag enligt nedan: 

- För- och grundskolenämnden: Robot skapar tillgänglighet för elever med problematisk 

skolfrånvaro, 681 tkr. 

- Kommunstyrelsen: Ökad digital kompetens i samverkan med projektet DIGILO, 360 tkr. 

På grund av ökad extern finansiering minskas ansökta medel för 2022 till 180 tkr. 
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Investeringsmedel 

 
Nämnd 2022 (tkr) 2023 (tkr) 

 

Ansökt Beviljat 

2021-11-09 

Ansökt Beviljat 

(förslag) 

Kommunstyrelsen 500 500   

Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 
52 52   

Äldrenämnden 7 200 7 200   

Total summa 7 752 7 752   

Återstår av 

utvecklingsanslaget 

(investeringsmedel) 

efter beslut 2021-11-09 

 11 748  19 500 

     

 

Ansökt Beviljat 

(förslag) 
  

Äldrenämnden 

Ny ansökan maj 2022 
7 000 7 000   

Tekniska nämnden 

Nya ansökningar maj 

2022 

1 300 1 300   

Total summa 8 300 8 300   

Återstår av 

utvecklingsanslaget 

efter beslut 2022-06-14 

(enligt förslag) 

 3 448  19 500 

 

 

Den kommungemensamma beredningen har utgått från anslagets kriterier 

som antogs av kommunstyrelsen den 16 mars 2021. Nedan beskrivs 

aktuella ansökningar.  

 

Äldrenämnden 

Införande av trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden 

Ansökan avser ett genomförandeinitiativ avseende införande och 

användning av ny modern trygghetsskapande teknik på vård- och 

omsorgsboenden inom äldreomsorgen. Trygghetsskapande teknik avser ny 

teknik för att utan dröjsmål uppmärksamma om en boende behöver hjälp 

och stöd. Det omfattar exempelvis trygghetslarm, bildlarm, rörelselarm, 

positioneringslarm och autonom sensor/3D-sensor/trygghetssensor. 
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Initiativet avser en kompletterande ansökan till det tidigare beviljade 

initiativet ”Trygghetsskapande teknik” som KSNAU beslutade om 2021-11-

09. Initiativet beviljades 7 200 tkr i investeringsmedel ur 

utvecklingsanslaget 2022. Anledningen till denna kompletterande ansökan 

är att resultatet av upphandlingen av trygghetsskapande teknik blev 

mycket mer kostsamt än vad förstudien beräknat. Orsaken till detta är att 

förstudien genomförde en kostnadsanalys med hjälp av övergripande 

funktionella krav i en RFI till relevanta leverantörer. Under 

upphandlingsprojektet omarbetades de övergripande kraven till mer 

detaljerade funktionella krav vars fokus var på de effektmål upphandlad 

lösning ämnade att möta, och som förstudien identifierat. Effektmålen i 

förstudien baserades på nuvarande standard för trygghetsskapande teknik, 

inte den teknik som verksamheten har idag. Dagens system når inte upp till 

satta effektmål på grund av föråldrad och begränsad teknik. Verksamheten 

står nu inför valet att skala av funktioner som möjliggör effektmålen för att 

hålla sig inom budget och därmed fortsätta arbeta med begränsad teknik 

och de negativa konsekvenser det innebär, eller att hitta vägar för 

finansiering av alla tillgängliga funktioner i det redan upphandlade 

systemet och därmed sträva efter att nå uppsatta effektmål. 

Sökt investeringsbelopp: 7 000 tkr 

Bedömning: Initiativet bedöms liksom tidigare beviljad ansökan ge 

förutsättningar för att på sikt skapa nettonytta, ge förbättrade 

förutsättningar att klara framtida kompetensförsörjning samt skapa nya 

effektiva sätt för hur välfärdstjänster levereras. Ansökan bedöms också 

uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för digitalisering. 

Bifogad kostnads- och nyttokalkyl visar på stora kvalitativa nyttor avseende 

exempelvis minskade kvalitetsbrister, ökad integritet och tillgänglighet 

samt ökad frihet och möjlighet till rörlighet för boende. Avseende 

kostnader och ekonomiska nyttor visar dock kalkylen på negativ nettonytta 

under den period (6 år) som kalkylen avser. Kompletterande underlag har 

begärts in och Äldreomsorgen har inkommit med en utförligare beskrivning 

av effekterna av såväl ett uteblivet införande som de positiva effekter ett 

fullskaligt införande bedöms få. Avseende den negativa ekonomiska 

nettonyttan motiveras det med att nyttan av nuvarande larmlösningar, 

som kommer att ersättas och överträffas i och med den nya tekniken, är 

exkluderad. I och med detta ges inte en fullvärdig bild av den nya 
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trygghetsskapande teknikens nyttor. Det nya larmet utgör också ett stöd 

för att kunna möta de alltmer komplexa vårdbehoven. Denna omställning 

kommer att kräva tid och resultatet av den kommer att synliggöras 

succesivt, varpå bifogad nyttokalkyl kan uppfattas återhållsam. 

Sammanfattningsvis bedöms initiativet skapa stora kvalitativa nyttor och 

på sikt även ekonomisk nettonytta samtidigt som alternativen att inte 

investera i föreslagen tekniklösning inte bedöms vara realistiskt ur 

perspektiven arbetsmiljö, kompetensförsörjning, säkerhet och trygghet. 

Initiativ av denna omfattning bör dock framledes hanteras i ordinarie 

budgetprocess. Detta kommer att belysas i utvärderingen av den nya 

planeringsprocessen där budget- och investeringsprocessen ingår. 

Ansökan föreslås att beviljas. 

Tekniska nämnden 

Effektivisering och förbättring av arbetsmiljö på parkdriften 

Ansökan avser ett genomförandeinitiativ där man inom kommunens 

parkdrift vill effektivisera gräsklippning i närheten av högtrafikerade vägar 

och samtidigt öka säkerheten för personalen då de slipper arbeta i slänt- 

och trafikmiljöer. Manuell gräsklippning i närhet av högtrafikerade vägar 

innebär en olägenhet för både personal och trafikanter. Trafik måste ledas 

om och personal befinner sig i en utsatt position i trafikmiljö. Med hjälp av 

gräsklippningsrobotar löses båda dessa problem, även i miljöhänsyn blir 

det positiva effekter i och med övergången till eldrivna fordon. 

Robotgräsklippare kommer att placeras ut efter högtrafikerade vägar, i ett 

första steg längs Östermalmsleden. Detta för att det tidigare har funnits 

problem med gräsklippning just vid denna trafikled.  

Sökt investeringsbelopp: 600 tkr 

Bedömning: Insatsen bedöms ge ökad kunskap om automatiserad parkdrift 

samtidigt som det skapar en säkrare arbetsmiljö för parkpersonalen och en 

minskad driftkostnad. Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för 

utvecklingsanslaget för digitalisering. 

Ansökan föreslås att beviljas. 

Smart stad -Test av sensorer i offentliga rum 

Ansökan avser ett innovationsinitiativ där Teknik och fastighet vill 

utvärdera möjligheten att med hjälp av teknik och sensorer skapa 
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förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Dagens städer har allt större 

förutsättningar att vara hållbara genom att nyttja den teknik som finns 

tillgänglig. En smart stad är en uppkopplad stad och med dagens teknik 

finns stora möjligheter att bli ännu mer hållbar, vi vet dock inte exakt hur. 

Teknik och fastighet har startat en Smart stad-grupp som tillsammans tittar 

på vilka möjligheter som finns och hur de bäst ska nyttjas. Med hjälp av 

sensorer går det att samla in stora mängder data som sedan kan analyseras 

och skapa nya smarta tjänster, både för medborgare och för alla som är 

intresserade. Genom att installera sensorer och samla in data som sedan 

presenteras i kommunens plattform för öppna data skapas möjligheter för 

alla intresserade att ta del av dessa och tillsammans utveckla staden i en 

hållbar riktning. 

Sökt investeringsbelopp: 700 tkr 

Bedömning: Insatsen bedöms ge förutsättningar att öka kunskapen om hur 

sensorer och teknik kan bidra till en hållbar stadsutveckling samt lärdomar 

om vilken sensordata som är relevant och hur den ska presenteras på bästa 

sätt. Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för 

digitalisering. 

Ansökan föreslås att beviljas. 

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar från: 

Tekniska nämnden 

Äldrenämnden 

Beredningsansvariga 

Thomas Molén, CDO 

Johan Gammelgård, direktör Administration och innovation 

Urban Blomdal, budgetchef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Äldrenämnden 
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§ 212 

Diarienr: KS-2022/00562 

Kvarkenrådets 50-årsjubileum 18 juni 2022 

(Kvarken talks och Kvarkenfest) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna deltagande i Kvarkenrådets 50-årsjubileum 18 juni 2022 

(Kvarken talks och Kvarkenfest) för Hans Lindberg (S), Tomas Wennström 

(S) och Mattias Larsson (C) 

Ärendebeskrivning 

2022 fyller Kvarkenrådet och därmed det officiella samarbetet över 

Kvarken 50 år. Kvarkenrådet har valt att uppmärksamma detta genom 

att ställa till med en stor folkfest för alla invånare i regionen – Kvarkenfest, 

en konsert på Elisa Stadion i Vasa 18 juni 2022. 

 

Tidigare samma dag, lördag 18 juni 2022, arrangeras KvarkenTalks - Ett 

forum där Kvarkenrådet tillsammans med aktörer från regionens kultur- 

och näringsliv inleder återupplivningen av det folkliga och kulturella 

samarbetet både efter pandemin och då vi står inför en ny tid med ny färja, 

stora industrisatsningar och alla förutsättningar till ökat samarbete. Teman 

för dagen är regional attraktionskraft, framtidsutsikterna i fråga om 

utbildning och affärsmöjligheter samt hur EU kan hjälpa oss vidare. 

Beslutsunderlag 

Program. 

Beslutet ska skickas till 
Maria Sandberg   
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§ 213 
Diarienr: KS-2022/00561 

Regionresa till Österbotten, Finland, 27–30 

september 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna att kommunalråd, oppositionsråd och stadsdirektör får 

delta i regionresan till Österbotten 27-30 september 2022. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten bjuder in kommunalråd, oppositionsråd och 

stadsdirektör i länets kommuner att delta i Regionresan 2022, som i år går 

till vår grannregion i öst, Österbotten, Finland. 

 

Regionresan genomförs för sjätte gången i syfte att främja samverkan 

mellan beslutsfattare i Västerbotten och öka kunskapen kring regionala 

utvecklingsfrågor. På regionresan inbjuds kommunalråd och oppositionsråd 

i länets kommuner, presidierna i Regionala utvecklingsnämnden, Hälso- 

och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen samt ledande tjänstemän från 

kommunerna (kommunchef/kommundirektör/stadsdirektör) och regionen. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan. 

Beslutet ska skickas till 
Maria Sandberg   
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§ 214 
Diarienr: KS-2022/00563 

Medfinansiering: Kreativ hubb 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 600 000 kr för arbete med Kreativ hubb 2022, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt 

Ärendebeskrivning 

Umeå har under lång tid satsat på kultur och innovation vilket tillsammans 

med universitetets tillkomst har legat till grund för platsens exceptionella 

tillväxt. Kombinationen av gemensam innovationskraft, satsningen på 

kultur och ett designtänkande i samhällsplanering och stadsutveckling har 

bland annat gjort att Umeå idag är den största staden i Sverige utan utsatta 

områden. Fokus på attraktiva bostäder och väl gestaltade livsmiljöer, där 

arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ingår, är viktigt för en 

långsiktigt hållbar rekrytering av kompetens och har bidragit till Umeås 

starka industriella utveckling. 

 

För att ta nästa steg och fortsätta på den redan inslagna vägen etableras en 

hubb i Umeå för arkitektur, konst, design, kultur och innovation. Den 

kreativa hubben kommer att verka för branschutveckling för bolag och 

entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn. Den kommer att 

fungera som en innovationshubb med användarupplevelsen i fokus för 

aktörer att ”labba och testa” nya lösningar för såväl affärsmässiga, som 

samhälleliga, utmaningar. Hubben kommer att ha internationella och 

nationella kopplingar och fungera som brobyggare flera aktörer med olika 

uppdrag t.ex. regering och myndigheter, universitet, 

branschorganisationer, civilsamhälle och näringslivets aktörer. Hubben har 

sin plats i Umeå men kommer att verka för spridning av kunskap och 

kompetens i hela (norra) Sverige, genom att den också fungerar som ett 

kompetens/resurscenter för kommuner i arbetet med hållbar stads- och 

platsutveckling.  
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Bakgrunden till etableringen kan ses utifrån flera perspektiv. De kulturella 

och kreativa företagen är viktiga för svensk konkurrenskraft och export, 

varför det finns stort behov av att kraftsamla kring deras fortsatta tillväxt. 

De utmanar affärsmodeller och samarbeten och driver på 

hållbarhetsarbetet då de ofta är värderingsdrivna och tidiga användare av 

ny teknik, inte minst etisk AI. De tar sig an framtidsfrågor och har förmågor 

att leda i komplexitet, varför det är viktigt att ta tillvara innovationskraften 

inom branschen – den ger ringar på vatten till platsens utveckling och 

näringsliv, inkl. innovation inom industrin. En korsbefruktning av olika 

kompetenser stärker kreativitet och innovation och hubben kommer därför 

spela en viktig och branschöverskridande roll i såväl den gröna som den 

digitala omställningen. Umeå har en hög densitet av kreativa och 

innovativa krafter på liten yta – genom att sammanföra dem på en plats 

med etablerad design-metodik och innovationslabb, kan hubben också 

bidra till Umeå och norra Sveriges utmaningar kring tillskapandet av 

attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer - där arkitektur, form, design, konst 

och kulturmiljö ingår.  

 

Under våren 2022 har satsningen diskuterats och förankrats med delar av 

näringslivet i Umeå – både i KKN-sektorn och traditionell industri, med 

aktörer i innovationsstödsystemet som Expression och RISE samt med 

institutioner som Arkitekthögskolan, Designhögskolan och Bildmuseet. 

Sammanfattningsvis finns ett stort intresse för en satsning på en hubb som 

befäster och stärker Umeås position inom kultur, konst och design. För att 

vidareutveckla satsningen ges Umeå kommun Näringsliv i uppdrag att ta 

fram en plan för hur verksamheten ska organiseras. Avsatta medel 2022 

ska bland annat gå till koordinering av arbetet, nätverksbyggande lokalt, 

regionalt och nationellt, framtagande av underlag, inköp av expertis, 

workshops med mera. Ytterligare information ges vid näringslivs- och 

arbetsutskottets möte. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-06-08) 

2022     3 001,1 tkr 

Beredningsansvariga 

Susanne Thurén, Agneta Filén, Emmy Sundin 
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Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 215 
Diarienr: KS-2022/00557 

Umeå kommuns företagspris 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Umeå kommuns företagspris 2022 tilldelas SCA Obbola AB 

 

Reservation 

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

avslag. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivs- och arbetsutskottet har att utse vem som ska tilldelas Umeå 

kommuns företagspris för år 2022. Vid sammanträdet 2022-06-14 

presenterar etableringschef Fredrik Strinnholm förslag till beslut. 

 

Motivering: Umeå kommuns företagspris delas ut till ett företag som gjort 

särskilt goda insatser för sitt företag och för Umeå. Årets vinnare är ett 

företag med en lång historia i Umeå och som utgör en viktig del i 

kommunens och regionens utveckling. Företagets stora investeringar är av 

stor betydelse för Umeå och säkrar arbetstillfällen i hela regionen. 

Hållbarhet är ett ledord för företaget och genom stora investeringar som är 

direkt kopplade till hållbarhet, blir företaget världens första fossilfria 

tillverkare i sin produktkategori. Vinnare av Umeå Kommuns företagspris 

2022 är SCA Obbola AB. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Strinnholm, näringslivsservice 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Avslag till juryns förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till juryns förslag. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till juryns förslag. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller juryns förslag att Umeå kommuns företagspris 2022 

tilldelas SCA Obbola AB. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet: 

Utifrån rådande situation på SCA i Obbola med omorganisation och annat, 

tycker Vänsterpartiet att det är fel läge att prisa SCA. Vad säger facket om 

att priset ska tilldelas SCA? 

Beslutet ska skickas till 
Näringsliv   
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§ 216 
Diarienr: KS-2022/00020 

Ny förbundsordning: Samordningsförbundet 

Umeåregionen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 2023 

 

att säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 

förbundsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till det nya förslaget på förbundsordning är att jurister på 

Försäkringskassan upptäckt att samordningsförbunden har fått felaktig 

rådgivning gällande att alla kommuner inte behöver utse en ordinarie och 

en ersättare till förbundsstyrelsen. Oklarheten som uppdagats är att part 

och medlem inte betyder samma sak i Finsamlagen. Med part menas i 

Finsamlagen vara kommuner, Regioner, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Medlem är detsamma plus att varje kommun räknas 

som en medlem. Detta har betydelse vad gäller medlemsavgifter då 

kommunerna räknas som en part och delar på 25 % av finansieringen. 

Tidigare har det tolkats som att det räcker att varje part är representerad i 

styrelsen men det är alltså felaktigt då varje medlem ska vara 

representerat av en ordinarie ledamot och en ersättare. 

 

Med detta som bakgrund har tre paragrafer förändras och det är paragraf 5 

som beskriver styrelsen sammansättning och styrelsens tillträde efter val, 

ändrat är antalet ledamöter och ersättare samt att tillträdesdatum för ny 

styrelse är 1 april efter val. Paragraf 6 som beskriver styrelsen 

beslutsordning, tillagt är att det krävs kvalificerad majoritet om ¾ vid beslut 

om budget och verksamhetsplan. Paragraf 18 har också ändrats gällande 

ersättning till ersättare. I övrigt har Västerbottens läns landsting bytts ut till 

Region Västerbotten. Inga övriga ändringar har gjorts. 
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Nationella rådet rekommenderar Samordningsförbunden att verka för att 

medlemmarna beslutar om den nya förbundsordningen innan höstens val. 

Samordningsförbundets styrelse rekommenderar därmed sina 

medlemsorganisationer följande förslag till beslut: 

 

- att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 2023 

 

- att säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 

förbundsordningen 

Beslutsunderlag 

Ny förbundsordning 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet   
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§ 217 
Diarienr: KS-2022/00504 

Anvisning för nämndernas och bolagens 

verksamhetsplanering inför 2023 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

att fastställa Anvisning för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 

för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av införandet av ny planeringsprocess finns behov av att 

lämna anvisning till kommunens nämnder och bolag för hur 

verksamhetsplanering för 2023 ska upprättas.   

 

Den anvisning som upprättats utgår från de förhållningsätt och krav som 

framgår i kommunfullmäktiges riktlinjer för: 

 

 Riktlinjer för budget- och investeringsprocess (KF 2020-12-21) 

 Riktlinjer för aktiverande styrning (KF 2021-03-29) 

 Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021-03-29)  

 Riktlinjer för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av 
externa utförare (KF 2021-10-25) 

 Riktlinjer för Intern styrning och kontroll (KF 2011-05-28) 
 

Anvisningen tar hänsyn till de olika förutsättningar och villkor som gäller 

för kommunens egna nämnder, gemensamma nämnder, helägda bolag och 

delägda bolag.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2023 

Beredningsansvariga 

Urban Blomdahl 

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

Beslut och anvisning ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Umeå kommunföretag 
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§ 218 
Diarienr: KS-2022/00548 

Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel 

och miljö- och hälsoskydd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och miljö- 

och hälsoskydd – tillsyn och kontroll enligt bilaga samt att tidigare 

samarbetsavtal med ärendenummer 2002-457 upphävs. 

Ärendebeskrivning 

Avtalssamverkan inom tillsyn och kontroll syftar till att möjliggöra 

samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas skyldigheter och 

arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. 

Avtalet möjliggör för personal att utföra arbete i de kommuner som 

omfattas av avtalet. Detta för att uppnå sam nyttjande av personalresurser 

och underlätta genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. 

Det kan tillexempel underlätta vid semestrar eller krislägen då det behövs 

backup från närliggande kommuner. 

 

Förvaltningarnas organisationer ser olika ut i de olika kommunerna. Flera 

kommuner har handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen 

och lag om handel med vissa receptfria läkemedel på de enheter som även 

utför tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Förslaget till 

samverkansavtal inbegriper även dessa lagstiftningar och varje nämnd 

beslutar själv hur och i vilken omfattning samverkan ska ske. 

 

Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser jämfört 

med det tidigare avtalet. De krav på ersättningar eller annan ekonomisk 

reglering som kan uppkomma mellan parterna till följd av avtalet ska 

baseras på självkostnadsprincipen. I detta fall kostnader för personal, resor 

och material. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2022-05-19, § 55. 

Förslag till avtal:  Avtalssamverkan - kommunal samverkan inom 

livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet 2022-04-10. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Beslutet ska skickas till 
torsten.Lindqvist@nordmaling.se 

veronica.t.bylund@bjurholm.se 

moa.hammar@vindeln.se 

sylvia.jonsson@robertsfors.se 

malin.holmlund@vannas.se   
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 219 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport maj 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport maj 2022. 

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 maj 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag 
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