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§ 130 
Diarienr: KS-2021/00354 

Upphandling: Nutrition, sondnäring och 

näringsdrycker - Ge fullmakt till Region 

Västerbotten för upphandling av Umeå kommuns 

behov av Nutrition, sondnäring och näringsdrycker 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge fullmakt till Region Västerbotten för upphandling av Umeå 
kommuns behov av Nutrition, sondnäring och näringsdrycker 

 

att delegera underskrift av fullmakt till upphandlingschef 
 

att delegera beslut om leverantör till upphandlingschef. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten genomför en gemensam upphandling för kommuner i 

Västerbotten där Umeå kommun valt att delta. Upphandlingsvolymen för 

Umeå kommun är ca 1 800 000 miljoner kronor per år. Avtalstid är 

planerad till 2 år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Umeå 

kommun väljer att medverka i denna upphandling för att brukare ska få 

samma sorts kosttillskott oavsett om man behandlas i RV eller i 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Fullmakt Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Dick Ekström 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 131 
Diarienr: KS-2021/00361 

Upphandling: Vaktmästeritjänster - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlaget till Vaktmästeritjänster (21034). 

Ärendebeskrivning 

Denna upphandling avser ramavtal för vaktmästeritjänster till följande vård 

och omsorgsboenden: Aktrisen, Eriksdal, Ersboda, Haga äldrecenter, 

Hemgårdens äldrecenter och servicehus, Nordstjänan, Prästsjögården, 

Sjöbacka, Sjöjungfrun, Skräddaren. Tegs äldrecenter, Tomtebo, Solbacken, 

Umeå norra korttidsboende, Holmsunds äldrecenter, Bruksbacken, 

Lundsgård, Solgården och Älvkungen. 

 

Avtalsperioden är initialt på två (2) år med option på ytterligare 1+1 år. 

Utvärdering sker enligt principen ekonomisk mest fördelaktiga i förhållande 

mellan pris och kvalitet. Uppskattat avtalsvärde är på 6.250.000 SEK. 

 

Social dialog finns medtaget i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 132 
Diarienr: KS-2021/00368 

Upphandling: Yrkesutbildning för vuxna på distans - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

Yrkesutbildning för vuxna på distans. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar kommunal vuxenutbildning på distans för 

samtliga kommuner i Västerbottens län och avser kurser på grundläggande 

nivå samt på gymnasial nivå inom samtliga högskole- och 

yrkesförberedande program. 

 

Avtalets värde är ca 4 MSEK per år. Avtalsperioden är 220101-231231 med 

möjlighet till 2 förlängningsperioder om vardera ett år. Utvärderingen 

baseras på bästa pris/kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 133 
Diarienr: KS-2021/00369 

Upphandling: Skolförlagd yrkesutbildning på plats - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling ramavtal 

Skolförlagd yrkesutbildning på plats för vuxna. 

Ärendebeskrivning 

Befintligt utbildningsavtal går ut den 31/12 2021 varför en ny upphandling 

behöver göras. Avtalet omfattar yrkesutbildning för vuxna som ska 

genomföras på plats med schemaförlagd undervisning. Avtalet ska fungera 

som ett komplement till dem kommunala vuxenutbildningen som bedrivs i 

egen regi samt upphandlade distansutbildningar 

 

Avtalets värde är ca 8.5 MSEK per år. Avtalsperioden är 20220101 tom 

20231231 med möjlighet till förlängningsperioder om vardera ett år. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 134 
Diarienr: KS-2021/00370 

Upphandling: Leksaker och tillbehör - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av leksaker och 

tillbehör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar inköp och leverans av uteleksaker, inneleksaker, 

pedagogiskt lärande lekmaterial och spel och pussel till de 

avropsberättigade olika verksamheterna. 

 

Avtalet gäller from 20210901-230831 med möjlighet till två 

förlängningsoptioner på vardera ett år. Avtalet är värt ca 3 MSEK  per år. 

Utvärderingen baseras på bästa pris/kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 135 
Diarienr: KS-2021/00373 

Upphandling: Sanering Norrbyskär -  

Delegering till upphandlingschef att besluta om 

förfrågningsunderlag och antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att i ärendet Upphandling av "Sanering Norrbyskär" delegera till 

upphandlingschef att besluta om förfrågningsunderlag och antagande av 

leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun upphandlar sanering av Norrbyskär. Umeå kommun har 

blivit tilldelade beviljade 79 790 000 kronor i statligt stöd för projektering 

sanering av Norrbyskär fördelat mellan 2020-2023 i enlighet med beslut 

från Länsstyrelsen Västerbotten med ärendenummer 577-271-2014. En 

kompletterande ansökan kommer att skickas in när anbud inkommit om 

medlen inte bedöms vara tillräckliga. Kommunen ska själva bekosta den 

arbetstid i projektet som hör till kostnader för styrning (projektledning 

undantaget) och administration till följd av huvudmannaskapet, exempelvis 

deltagande i styrgrupp, ekonomiadministration, administrerande uppgifter 

i samband med upphandlingar och fastighetsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Detta dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund 
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§ 136 
Diarienr: KS-2021/00371 

Upphandling: Textilslöjdsmaterial och tillbehör - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

Textilslöjdsmaterial och tillbehör. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har ett behov av tillgång till ett tillräckligt brett och 

heltäckande sortiment av textilslöjdsmaterial för undervisning samt 

dagverksamheter inom Kommunen samt leveranser till beställande enhet. 

Upphandlingen avser bland annat tyg, garn och tillbehör. Syftet med 

ramavtalet är att tillgodose Kommunens behov samt att få till ramavtal 

med  leverantörer som har konkurrenskraftiga priser. Beställaren ska kunna 

genomföra successiva avrop av upphandlade varor under avtalstiden.  

 

Värdet är ca 1 MSEK per år. 

 

Avtalsperioden blir 20210901-20230831 med möjlighet till 2 

förlängningsoptioner på vardera 1 år. Utvärderingen baseras på bästa 

pris/kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogad förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 137 
Diarienr: KS-2021/00375 

Upphandling: Taxiresor - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta förfrågningsunderlag för taxiresor. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling taxiresor och transporter av mindre gods i Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Bifogade bilagor. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 138 
Diarienr: KS-2021/00320 

Medfinansiering: Design for longlivity 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Design for longlivity 90 000 kr 2021, 120 000 kr 2022 samt 

200 000 kr 2023, att tas från kommunstyrelsens tillväxtanslag 

 

att beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering beviljas. 

Ärendebeskrivning 

RISE söker medfinansiering från Umeå kommun till projektet Design for 

longlivity för att stärka kulturella och kreativa näringar (KKN) i norra 

Sverige. Projektet ska genomföras med stöd av ”React EU” som är en del av 

EU:s omställningspaket efter covid-19. 

 

EU-kommissionen ser att KKN-sektorn spelar en stor roll i den omställning 

som samhälle och näringsliv måste göra för ett hållbart klimat. Kultur och 

kreativitet spelar en avgörande roll för medborgares välbefinnande och 

sammanhållning, det formar värderingar och är en av nycklarna för att 

säkerställa yttrandefrihet och innovationskraft. EU lägger stort hopp på att 

sektorn ska bidra till en hållbar förändring i en återuppbyggnad av 

samhällen efter pandemin. 

 

RISE vill med projektet Design for longlivity stärka KKN-företag i norra 

Sverige som drabbats hårt av den pågående pandemin. Det övergripande 

syftet är att genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling 

skapa tillväxt hos små och medelstora företag inom KKN i norra Sverige. Ett 

tydligt fokus är att utveckla och implementera designprinciper för lång 

livslängd - design for longlivity – och att i tidiga designfaser göra noga 

överväganden av materialval och designprinciper som utgår från inget 

spill/slöseri och ett varsamt användande av resurser och energi i 

produktionsprocessen. Projektet är uppbyggt utifrån en behovsanalys där 

tillfrågade KKN-företag efterfrågat stöd till nya affärsmodeller, 
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försäljningskanaler för att möta nya kundbeteenden och marknader, samt 

testa nya tekniker och verktyg i design- och produktionsprocesser för att 

snabbt kunna möta samhällsförändringar.  

 

Arbetet genomförs i tre delar: Ett affärsutvecklingsprogram för kreatörer 

och tillverkare inom kulturarv och designprocesser genomförs. Nya 

samarbeten och idéer prövas vid befintliga testbäddar för prototyping, 

produktutveckling med nya material och digital teknik som 3D-printing och 

interaktiv design. Ett produktionsnätverk av producenter i norra Sverige 

etableras tillsammans med Svensk Form (SPOK), som skapar nya 

förutsättningar för kreatörer och producenter att tillhandahålla produkter 

av hållbara material med kortare transporter och därmed mindre 

klimatpåverkan.  

 

Minst 30 företag (kreatörer och producenter) förväntas delta i 

affärsutvecklingsprogrammet och öka sin lönsamhet och resiliens, minst 5 

nya affärsmodeller och samverkansformer för KKN och producenter ska 

utvecklas, företagen rustas med nya kunskaper för att möta pandemins 

effekter genom affärsmodeller, försäljningskanaler, digitala design- och 

produktionsverktyg. 

 

Föreslagen finansiering 

 2021 2022 2023 Totalt 

RISE  100 000 100 000 200 000 

Expression  100 000 100 000 200 000 

Umeå kommun 90 000 120 000 280 000 490 000 

Region 
Västerbotten 

100 000 200 000 280 000 480 000 

Tillväxtverket/ 
React EU (75 %) 

492 628 2 916 531 967 115 4 376 274 

Totalt 682 628 3436 531 1 727 115 5 846 274 

 

Umeås arbete med hållbar stadsutveckling är omfattande, och en stark 

KKN-sektor är en del i utvecklandet av attraktiva livsmiljöer och välmående 

bland medborgare, det ger en breddad arbetsmarknad och skapar städer 

som man vill besöka, bo och leva i.  
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Projektet har ett tydligt näringslivsutvecklingsfokus men är samtidigt en 

strategisk möjlighet för Umeå att bygga kapacitet och långsiktighet inom 

EU:s stora KKN-satsningar. EU avsätter stora resurser till ett kunskaps- och 

innovationsprogram (KIC) för KKN, för innovationskraft och 

återuppbyggande av Europa efter pandemin. ”New European Bauhaus” 

initieras av EU-kommissionen för att skapa tvärdisciplinära designlabs för 

att mobilisera kultur och konst tillsammans med vetenskap och teknik. FN 

tillägnar därtill hela 2021 till KKN för en återuppbyggnad av samhällen. Det 

finns sammantaget resurser och ett stort fokus på KKN-sektorn vilket via 

RISE kan knytas till norra Sverige och Umeå. Vi har ett starkt ekosystem att 

bygga vidare på med världsledande högskolor, inkubatorer, ett starkt 

näringsliv och stöd från nationella myndigheter. 

 

Projektets hållbarhetsinriktning på design for longlivity är en del i 

näringslivets omställning till mer cirkulära arbetssätt och 

produktionsprocesser med minskad klimatpåverkan. En avgörande del av 

en produkts klimatutsläpp bestäms under designfasen, vilket är en 

utgångspunkt för projektet. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-03-31) 

2021     2 645 tkr 

2022     8 094,6 tkr  

2023     12 959,9 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Tillväxtverket 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin, Anna Olofsson 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson, Emmy Sundin 
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§ 139 
Diarienr: KS-2021/00345 

Medfinansiering: North Sweden Stockholm Office 

2021-2024 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja North Sweden Stockholm Office 20 000 kr för 2021 samt 

reservera 100 000 kr/år 2022-2023 och 80 000 kr för 2024, att tas ur 

kommunstyrelsens tillväxtanslag 

 

att beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering beviljas. 

 

Reservation 

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

att avslå förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten är under perioden 2018-2021 projektägare för 

projektet ”Nationell och internationell politisk påverkan” (NIPP) med övriga 

medfinansiärer Region Norrbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, 

Skellefteå kraft och Företagarna Västerbotten. Syftet är att bedriva 

nationellt och internationellt påverkansarbete genom att ha en arena i 

Stockholm. Under 2019-2020 har också Region Norrbotten, Region 

Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen inkluderats som 

projektpartners i NIPP. Syftet har varit att bredda och fördjupa 

påverkansarbetet för hela norra Sverige.  

 

Projektet skrivs nu fram för en fortsättning. Region Västerbotten är 

projektägare och övriga medfinansiärer är Region Norrbotten, Region 

Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland, Företagarna Västerbotten, 

Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun och Umeå kommun.  

 

Projektet syftar till att öka norra Sveriges synlighet i den nationella 

debatten och stärka regionernas roll mot den nationella och internationella 
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nivån. Det vill man göra genom ökad informationsspridning om tillgångar 

och behov i norra Sverige och genom att öka deltagandet i nationella 

debattforum. North Sweden Stockholm office är dessutom ett fysiskt 

kontor i Stockholm som kan användas av aktörer från hela norra Sverige för 

möten och event, samt som tillfällig arbetsplats för anställda hos projektets 

finansiärer.  

 

Pandemin har kraftigt påverkat möjligheterna att mötas fysiskt, varför 

opinionsbildning och insatser inledningsvis kommer att ske utan fysiska 

möten. Det är också sannolikt att preferenser för fysiska och digitala möten 

har förändrats, vilket kommer att påverka användningen av kontoret som 

fysisk plats. Projektet finansierar, utöver lokalkostnader i centrala 

Stockholm, en projektanställd i projektet, som jobbar exekutivt i projektet 

och ansvarar för den dagliga driften av kontoret samt påverkansaktiviteter 

på plats i Stockholm.  

 

Projektet styrs av en styrgrupp bestående av representanter från 

huvudmannen Region Västerbotten. Till stöd finns en arbetsgrupp med 

representanter från övriga projektpartners. 

 

Föreslagen finansiering 

 

 2021 2022 2023 2024 Totalt 

Region 
Västerbotten 

213 478 1 213 478 1 213 478 1 000 000 3 640 434 

Region 
Norrbotten 

50 000 300 000 300 000 250 000 900 000 

Region 
Jämtland 

50 000 300 000 300 000 250 000 900 000 

Region 
Västernorrland 

50 000 300 000 300 000 250 000 900 000 

Skellefteå 
kommun 

20 000 100 000 100 000 80 000 300 000 

Skellefteå kraft 20 000 120 000 120 000 100 000 360 000 

Företagarna 3 000 20 000 20 000 17 000 60 000 

Umeå 
kommun 

20 000 100 000 100 000 80 000 300 000 

Totalt 426 478 2 433 478 2 433 478 2 007 000 7 300 434 
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Trots nya finansiärer av verksamheten tar Västerbotten fortsatt den större 

delen av finansieringen. Region Västerbotten motiverar sin stora andel 

med att de är huvudman för projektet och bär det formella ansvaret för 

projektet och verksamheten. Därutöver tar man också alla formella beslut 

då man utgör styrgruppen. Region Västerbotten har alltså ett påtagligt 

inflytande över verksamheten. Region Västerbotten har också uppmuntrat 

de övriga regionerna att bjuda in t.ex. de större kommunerna eller 

företagarorganisationer i projektet, men det har inte skett. Förhoppningen 

från Region Västerbotten är dock att det kan ske på sikt. Under 2018-2021 

har Umeå kommun medfinansierat kontoret med 25 000 kr för år 2018, 

300 000 kr för 2019 och 2020 vardera, samt 275 000 kr för 2021. 

Kostnaden för Umeå är alltså sänkt vilket är rimligt givet att projektet nu 

också medfinansieras av ytterligare tre regioner. 

 

Ett gemensamt påverkansarbete med andra aktörer i norra Sverige är 

viktigt för Umeå och ett led i ett strategiskt arbete med 

påverkansprocesser som har inverkan på Umeås tillväxt och fortsatta 

utveckling. Projektet North Sweden Stockholm Office, som i realiteten 

finansierar en fysisk lokal och ditresande projektanställd, har ett värde för 

Umeå som del i att tillsammans med andra lyfta frågor på den nationella 

arenan, som är viktiga för Umeå och i förlängningen norra Sverige.  

 

Kontoret i Stockholm har under de senaste tre åren använts ett fåtal 

gånger av någon från Umeå kommun. Kontoret kan därför i sig, som fysisk 

plats, sägas vara av liten nytta för Umeå kommun. Beläggningsgraden är 

dock som helhet relativt hög (undantaget pandemiåret 2020), vilket vittnar 

om att det fyller ett behov hos andra offentliga aktörer och företag i 

regionen.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2021     2 645,0 tkr    

2022     8 094,6 tkr 

2023     12 959,9 tkr    

Beslutsunderlag 

Projektbeskrivning 

Budget 

Erfarenheter från North Sweden Stockholm Office 2018-2021 
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Beredningsansvariga 

Susanne Thurén, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

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

att avslå förslaget. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson, Emmy Sundin  
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§ 140 
Diarienr: KS-2021/00103 

Utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att, för denna första ansökningsomgång under år 2021, bevilja följande 

initiativ för finansiering ur utvecklingsanslaget för digitalisering: 

 

1. Byggnadsnämnden beviljas 650 tkr för initiativet Pilotprojekt för 

digitalisering av befintliga detaljplaner.  

 

2. Kommunstyrelsen beviljas 126 tkr för de tre initiativen RPA avslut 

intermittenta anställningar ("timanställningar"), 

Uppdatering/komplettering av information kundkort samt Utskick 

av påminnelser. 

 

3. Fritidsnämnden beviljas 200 tkr för initiativet Pilot digital 

mötesplats. 

 

4. För- och grundskolenämnden beviljas 63 tkr ur utvecklingsanslaget 

för digitalisering för initiativet Robot skapar tillgänglighet för 

elever med problematisk skolfrånvaro. Beslut om finansiering av 

ansökt belopp för 2022 och framåt fattas av KSNAU under hösten 

2021. 

 

5. Tekniska nämnden beviljas 480 tkr för de två initiativen 

Automatisering av specialkosthantering samt Städrobot – utökad 

pilot. 

 

6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljas 420 tkr för initiativet E-

tjänsteutveckling och automatisering samt utredning av egen 

tillsynsmodul. 
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att följande initiativ, som alla berör principer för förvaltning och 

upphandling kopplat till befintliga IT-system, bereds ytterligare för beslut 

av KSNAU vid en andra ansökningsomgång i juni 2021: 

 

1. Byggnadsnämndens initiativ Förstudie nytt ärendehanterings- och 

diariesystem för byggnadsnämnden. 

 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens initiativ Projektledning 

och utbildningsinsatser vid uppgradering från Procapita till Tieto 

Education (TED) med dess analysverktyg. 

 

3. Individ- och familjenämndens och Äldrenämndens gemensamma 

initiativ Processtöd och planeringsverktyg socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning 

2021 inrättades ett utvecklingsanslag för digitalisering och en 

digitaliseringsreserv som syftar till att kommunens verksamheter, med stöd 

av digitalisering och digital transformation, ska stärka utvecklingsförmågan 

och över tid sänka kommunens driftskostnader. 

Inkomna ansökningar innefattar initiativ kopplat till innovation, förstudier 

och genomföranden. Ansökningarna avser till största delen driftsmedel 

kopplat till utvecklingsanslaget och således inte de investeringsmedel som 

finns i digitaliseringsreserven. Den korta ansökningstiden för 

utvecklingsanslag och reserv bedöms ha påverkat såväl volymen av 

ansökningar som möjligheten till samverkan för att identifiera 

utvecklingsbehov kopplat till flera nämnder/parter. Då en betydande del av 

medlen inte kommer att kunna ianspråktas i denna ansökningsomgång 

kommer ytterligare en ansökningsomgång att genomföras för beslut i juni 

2021. 

Då det är första året som utvecklingsanslag och digitaliseringsreserv finns 

har inkomna ansökningar gett viktiga inspel kring nämndernas behov. 

Beredningsarbetet har också lett till ökade insikter kring behov av principer 

för bedömning och rekommendation till urval. Insikterna ger stöd vid såväl 

bedömning av inkomna ansökningar som för kommande 

ansökningsomgång 2021. De ger också viktig input för förutsättningar för 

ansökan 2022. Då det kan föreligga behov av översyn av kriterier och 

vägledning inför 2022 är rekommendationen att i denna och kommande 
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ansökningsomgång för 2021 endast bevilja medel för innevarande år 

(2021) även om ansökningarna innehåller ansökan om medel för flera år. 

 

Utvecklingsanslaget består av 6 mkr i form av driftsmedel och 18,5 mkr i 

form av investeringsmedel.  

 

Tretton ansökningar har inkommit fördelade på nedanstående nämnder: 

Nämnd 

Sökt summa 

2021 (tkr) 

Sökt summa 

2022 (tkr) 

Sökt summa 

2023 (tkr) 

Byggnadsnämnden 850   

Kommunstyrelsen 126   

Fritidsnämnden 200   

Gymnasie- och 

grundskolenämnden 560 420 213 

För- och grundskolenämnden 63 597 164 

Individ- och familjenämnden 225 450 450 

Tekniska nämnden 480   

Äldrenämnden 225 450 450 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 420   

Total summa ansökt 3 149 1 917 1 277 

Total summa beviljas - enligt 

förslag 1 939 0 0 

Återstår av utvecklingsanslaget 4 061 6 000 6 000 

 

I förslaget till beslut ianspråktas 1,939 mkr av 6 mkr i utvecklingsanslaget 

för 2021 och 0 kr av 18,5 mkr i investeringsmedel för 2021. 

Således finns 4,061 mkr att fördela inom utvecklingsanslaget och 18,5 mkr 

att fördela avseende investeringsmedel i en andra ansökningsomgång med 

beslut i juni 2021. 

 

Den kommungemensamma beredningen har utgått från anslagets kriterier 

som antogs av kommunstyrelsen den 16 mars 2021. Nedan beskrivs de 

inkomna ansökningarna.  

 

Byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden har inkommit med följande två ansökningar: 

Pilotprojekt för digitalisering av befintliga detaljplaner 

Ansökan handlar om att genomföra ett pilotprojekt där fem detaljplaner 

genomgår de tidskrävande och komplexa åtgärder som krävs för att kunna 
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klassas som digitala enligt nationell definition. Pilotprojektet resulterar i 

ökade kunskaper inom projektets alla moment samt metodutveckling och 

strategi för tolkning och digitalisering av resterande befintliga detaljplaner. 

Digitala detaljplaner skulle resultera i stora nyttor för våra medborgare och 

näringsidkare i form av bättre och mer innovativa e-tjänster och 

plattformar. Inom kommunen skulle digitala detaljplaner möjliggöra 

effektivare och mer rättssäker handläggning och dessutom skapa 

möjligheter till nya arbetssätt för bl.a. planering, optimering, analys och 

visualisering. 

 

Insatsen bedöms ge förutsättningar för att på sikt skapa nettonytta och 

stärka verksamhetens utvecklingsförmåga. Ansökan bedöms uppfylla 

kriterierna för utvecklingsanslaget för digitalisering. 

 

Förstudie nytt ärendehanterings- och diariesystem för byggnadsnämnden 

Ansökan handlar om att genomföra en förstudie för att skapa förståelse för 

vilka behov av systemstöd som byggnadsnämnden har i sin dagliga 

verksamhet. Detta för att på sikt kunna köpa in eller utveckla befintligt 

systemstöd för att automatisera och effektivisera handläggningen, samt 

öka den digitala transformationen och se hur medborgarnyttan kan ökas. 

Exakt vilka nyttor och ekonomiska vinster som kommer nås går i dagsläget 

inte att bedöma, utan det ska förstudien visa. 

 

Initiativet berör principer för förvaltning och upphandling kopplat till 

befintliga IT-system. Generella principer för detta i relation till 

utvecklingsanslaget behöver beredas ytterligare och ansökan lyfts för 

beslut av KSNAU i juni. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inkommit med följande tre ansökningar: 

RPA avslut intermittenta anställningar ("timanställningar") 

Ansökan handlar om att inom HR reducera manuell hantering och 
kvalitetssäkra data i personal- och lönesystemet. Insatsen leder till ökad 
kvalitet rörande intermittenta anställningar så att endast personer med 
aktiva timanställningar har aktiva/öppna anställningar i systemet. Enligt 
den inventering av processer lämpliga för RPA (robotic process 
automation) som gjorts inom KF-uppdrag 6 under 2020 är detta identifierat 
som en lämplig process att börja med för att bygga kompetens. Detta 
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bidrar till målet om digitalisering då det reducerar manuellt, repetitivt 
arbete. 
 
Insatsen ger en viss nettonytta och ökad kvalitet samtidigt som den höjer 
kunskapen kring automatisering/RPA. Ansökan bedöms uppfylla kriterierna 
för utvecklingsanslaget digitalisering. 
 
Uppdatering/komplettering av information kundkort 

Ansökan avser att inom Ekonomi automatisera uppdatering av information 
avseende kunder i ekonomisystemet som används vid fakturering. Varje 
månad uppdateras cirka 300 kundkort manuellt och arbetet är repetitivt 
och medför relativt stor risk för mänskliga fel. Momenten är tidskrävande 
och svåra att planera på grund av varierande volymer. Processen är 
regelstyrt vilket gör den lämplig för automatisering. Processen 
identifierades i inverteringen för KF-uppdrag 6 under 2020. 
 
Insatsen bedöms öka kunskapen om automatisering och på sikt kunna 
reducera personalstyrkan allt eftersom flera processer automatiseras. 
Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget digitalisering. 
 

Utskick av påminnelser 

Projektet avser att inom Ekonomi ta fram information från Power BI 

(analys- och rapportverktyg) gällande fakturor som snart förfaller och 

generera automatiskt mejl med påminnelse till användare. Idag skickas 

påminnelser ut en gång per vecka. Med en automatiserad process skulle 

frekvensen kunna utökas vilket leder till en kvalitetshöjning. Det är ett 

repetitivt arbete som medför relativt stor risk för mänskliga fel i den 

manuella hanteringen. Arbetsmomentet är ett proaktivt arbete som 

minskar arbetsbörda och hjälper kommunen att betala fakturor i tid. En 

automatiserad process skulle minska arbetsbelastningen och öka kvalitén. 

Processen identifierades i inventeringen för KF-uppdrag 6 under 2020. 

 

Insatsen bedöms öka kunskapen om automatisering och på sikt kunna 
reducera personalstyrkan allt eftersom flera processer automatiseras. 
Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget digitalisering. 
 

Fritidsnämnden 

Pilot digital mötesplats 

Fritid Unga har under flera år sett behov av att kunna möta målgruppen, 

13-25-åringar i Umeå kommun, digitalt. Bedömningen är att man med ett 
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digitalt alternativ till fysiska mötesplatser skulle nå ut till fler i målgruppen 

som i dag inte tar del av utbudet, exempelvis på grund av 

funktionsnedsättning eller fysiskt avstånd. För dessa skulle en trygg, 

attraktiv digital mötesplats kunna vara ett bra alternativ att bryta isolering 

och få vara en del av ett utvecklande, positivt sammanhang. Under 

pandemin har behovet blivit akut. Piloten, som ska ske i samverkan med 

Uminova och Ignite Public, är ett delprojekt för att lära vilka möjligheter 

som finns för att i framtiden kunna ta beslut om en digital mötesplats kan 

vara ett komplement till en fysisk mötesplats. 

 
Piloten kommer initialt inte att skapa en direkt ekonomisk nytta men ses 
som ett viktigt steg i att utvärdera möjligheten att nå ut till målgruppen på 
ett nytt sätt. Utöver ökad tillgänglighet för målgruppen bedöms digitala 
mötesplatser kunna bli resurs- och kostnadseffektiva alternativ till fysiska 
mötesplatser. Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget 
digitalisering. 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Projektledning och utbildningsinsatser vid uppgradering från Procapita till 

Tieto Education (TED) med dess analysverktyg. 

Inom utbildningsförvaltningens verksamheter är elevregistreringssystemet 

essentiellt och grunden för en mängd processer och beräkningar som görs. 

Idag används Procapita vars funktioner över tid, där allt fler processer görs 

digitalt, har visat sig ha begränsad funktionalitet i förhållande till de behov 

verksamheterna har. Utbildningsförvaltningen initierade därför ett projekt 

för att se över långsiktiga och behovsanpassade alternativ. I 

genomlysningen av detta har det visat sig att en uppgradering till Tieto 

Education (TED) skulle fylla nämndens behov och utöver detta ge analys- 

och utvecklingsmöjligheter som bara funnits på idéstadiet. 

 

Initiativet berör principer för förvaltning och upphandling kopplat till 

befintliga IT-system. Generella principer för detta i relation till 

utvecklingsanslaget behöver beredas ytterligare och ansökan lyfts för 

beslut av KSNAU i juni. 

 

För- och grundskolenämnden 

Robot skapar tillgänglighet för elever med problematisk skolfrånvaro 
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Initiativet innefattar att skapa ett team som ska vidareutveckla och 

utvärdera hur ett digitalt stöd med hjälp av robotar kan skapa en mer 

tillgänglig undervisning och mer tillgängliga klasskamrater för elever med 

problematisk skolfrånvaro. Primär målgrupp för en pilot under 2021 är fem 

elever med problematisk skolfrånvaro med uppskalning utifrån vunna 

erfarenheter under 2022. Eleven ges möjlighet att delta på distans via en 

fysisk robot som finns i klassrummet. Eleverna skulle snabbare kunna 

komma tillbaka i klassrumsundervisning och på så vis minskas behovet av 

resurskrävande insatser i form av enskild undervisning och särskild 

undervisningsgrupp. Det som krävs är en digital transformation där 

traditionella kulturer, processer och kommunikationsformer ifrågasätts. 

 

Initiativet bedöms kunna ge kvalitativa nyttorna i form av högre 

måluppfyllelse för eleverna men också betydande samhällsekonomiska 

nyttor. Kostnaden för insatser i form av enskild undervisning kan minskas 

och ge en positiv nettonytta under projektet. Ansökan bedöms uppfylla 

kriterierna för utvecklingsanslaget digitalisering.  

För- och grundskolenämnden har ansökt om 63 tkr för år 2021, 597 tkr för 

år 2022 samt 164 tkr för 2023. Beslut om finansiering för 2022 och framåt 

fattas vid KSNAU under hösten 2021. 

 

Individ- och familjenämnden 

Processtöd och planeringsverktyg socialtjänsten 

Socialtjänsten inom Umeå kommun har i uppdrag att tillgodose att 

invånarna har tillgång till ett gott stöd avseende sitt behov av vård och 

omsorg. För att utföra och underlätta det dagliga arbetet med 

verksamhetsprocesserna används systemstöd, vilka innefattar hela kedjan 

från invånares ansökan, myndighetsutövning, verkställande av beslut, 

dokumentation av insatser och åtgärder, planering av insatser och 

genomförande till uppföljning. Systemstöden har en stor andel användare, 

interna och externa, inom flera olika yrkesroller och utgör för många av 

dessa det primära systemstödet i det vardagliga arbetet. Umeå kommuns 

verksamheter inom Stöd och Omsorg och Äldreomsorg, har stora behov 

som kan mötas av nya verksamhetssystem i form av processtöd och 

planeringsverktyg. Ett modernt processtöd är en grundförutsättning för 

verksamhetens möjlighet att digitalisera och kan ge goda effekter på både 

ekonomi och arbetsmiljö. Ett planeringsverktyg möjliggör kvalitetssäkring 
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och kan medföra förbättrad arbetsmiljö och effektiviseringar med hjälp av 

en exempelvis mobilitet och automatiserad planering. En förstudie har 

genomförts och presenterar rekommendationer bland annat vad gäller 

upphandling av systemstöd och en rad andra lösningsförslag och 

nödvändiga åtgärder för ett framgångsrikt framtida systemnyttjande. 

Arbete med anskaffning av nytt processtöd och planeringsverktyg är Umeå 

kommuns högst prioriterade IT-relaterade projekt. Ett upphandlingsprojekt 

är nyligen påbörjat med fokus på såväl anskaffning via upphandling som 

förberedelse och planering av olika förutsättningar för ett införande. 

Arbetet är resurskrävande och nuvarande resurser inom projektet är 

begränsade. Initiativet avser att med utökade resurser förbättra 

möjligheterna att säkerställa god kvalitet i arbetet samt optimera 

förutsättningarna för att uppnå projektets effektmål. 

 

Initiativet berör principer för förvaltning och upphandling kopplat till 

befintliga IT-system. Generella principer för detta i relation till 

utvecklingsanslaget behöver beredas ytterligare och ansökan lyfts för 

beslut av KSNAU i juni. 

 

Äldrenämnden 

Processtöd och planeringsverktyg socialtjänsten 

Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden har skickar in identiska 

ansökningar. Se beskrivning ovan.  

 

Initiativet berör principer för förvaltning och upphandling kopplat till 

befintliga IT-system. Generella principer för detta i relation till 

utvecklingsanslaget behöver beredas ytterligare och ansökan lyfts för 

beslut av KSNAU i juni. 

 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har inkommit med följande två ansökningar: 

Automatisering av specialkosthantering 

Projektet vill med hjälp av RPA automatisera processerna kopplat till 

specialkosthantering. I dag är det väldigt många manuella moment i 

hanteringen av de som har rätt till specialkost. Allt från ansökan, planering 

och produktion av specialkost. Projektet syftar till att minimera manuell 
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hantering för att öka kvaliteten, frigöra tid samt uppfylla kraven för GDPR. 

Processen identifierades i inventeringen för KF-uppdrag 6 under 2020. 

 

Insatsen bedöms öka kunskapen om automatisering och på sikt kunna 

reducera personalstyrkan samt minska matsvinnet. Ansökan bedöms 

uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget digitalisering. 

 

Städrobot – utökad pilot 

Initiativet avser att genomföra en utökad pilot inom städ- och 

verksamhetsservice där man med hjälp av en städrobot utvärderar 

möjligheten att frigöra tid samt öka kvalitén och få nöjdare kunder. En 

minskning av tunga arbetsmomenten som moppning/dammsugning av 

idrottshallar bedöms kunna bidra till minskade rehab-kostnader och 

sjukfrånvaro. Med teknik som en del i vardagen kan statusen höjas på 

rollen som lokalvårdare, möjligheten till kompetensväxling öka, bättre 

förutsättningar att behålla personal skapas och att intresset vid framtida 

rekryteringar ökas. 

 

Insatsen bedöms vid uppskalning kunna skapa nettonytta samtidigt som 

arbetsmiljön och förutsättningar för rekrytering förbättras. Ansökan 

bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget digitalisering. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

E-tjänsteutveckling och automatisering samt utredning av egen 

tillsynsmodul 

Ansökan avser ett pilotprojekt för att vidareutveckla miljö- och hälsoskydds 

e-blanketter med hjälp av tjänstedesign till behovsstyrda och 

användarvänliga e-tjänster. Målet är att erbjuda invånare och 

verksamhetsutövare i Umeå kommun smarta och användarvänliga e-

tjänster som förenklar, kvalitetssäkrar och förkortar handläggningen samt 

att minska administrativt dubbelarbete för handläggare genom utveckling 

av digitalt tillsynsstöd. 

 

Insatsen bedöms ge förutsättningar för att på sikt skapa nettonytta och 

stärka utvecklingsförmågan. Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för 

utvecklingsanslaget för digitalisering. 
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Beslutsunderlag 

Respektive ansökning från: 

Byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Fritidsnämnden 

Gymnasie- och grundskolenämnden 

För- och grundskolenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Tekniska nämnden 

Äldrenämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Beredningsansvariga 

Tomas Molén 

Johan Gammelgård 

Urban Blomdal 

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Fritidsnämnden 

Gymnasie- och grundskolenämnden 

För- och grundskolenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Tekniska nämnden 

Äldrenämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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§ 141 
Diarienr: KS-2020/00844 

Stöd (arrangemangsbidrag) till Svenska rallyt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov som ett 

arrangemangsbidrag ersätta Svenska Rallyt (Svenska Rallyt AB) med  

5 000 000 kr för 2021 (2022 års Rally), 5 750 000 kr för 2022 (2023 års 

Rally) samt 6 500 000 för 2023 (2024 års Rally). 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Ärendebeskrivning 

Svenska Rallyt AB arrangerar årligen i februari Svenska Rallyt som ingår 

som deltävling i FIA World Rally Championship. Tävlingen har VM Status. 

Svenska Rallyt är en av Sveriges Största årligen återkommande evenemang 

med i nuläget 200 000 besökare på plats och över 100 miljoner tittare runt 

världen. Tävlingen har under lång tid arrangerats i Värmland men pga 

snöbrist har det internationella Bilsportförbundet FIA och WRC Promotorn 

ställt krav på flytt för att Sverige skall få behålla Rallyt.  

 

Frågan om intresse för att vara arrangör (Hosting City) ställdes till ett antal 

platser runt om i Sverige i början på 2020 och under perioden har 

fördjupade diskussioner och utvärderingar genomförts med 3-4 

kommuner/regioner som alla ställt sig positiva till både arrangemanget och 

villkoren. Svenska Rallyt har efter omfattande utvärdering förordat Umeå 

och valt att gå in i slutförhandling kring detaljer och avtal. Ett antal faktorer 

har lyfts som närhet mellan urban miljö och skogsområden, förutsättningar 

för bansträckning, hotell och restaurangkapacitet, logistik, närhet till 

Finland, en ung stad med stark tillväxt, starkt lokalt näringsliv samt 

engagerat föreningsliv och professionell hantering av den kommunala 

organisationen har varit viktiga för arrangörens val. Vidare har man 

bedömt att platsen Umeå och rallyt kan utvecklas gemensamt bla utifrån 
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arrangörens höga ambitioner inom miljöområdet där hybriddrift är 

beslutat redan till kommande år. Avtal skrivs på tre år men är beroende av 

att det internationella förbundet fortsatt väljer Sverige. 

 

Umeå har en stark besöks och arrangemangsprofil och detta är det enda av 

de riktigt stora evenemangen som har varit möjlig att flytta. 

Arrangemanget kommer att innebära mycket för det lokala näringslivet 

men kommer även att innebära att Umeå nu tar plats som en plats för 

riktigt stora evenemang och rallyt kan därmed fungera som katalysator och 

plattform för ytterligare arrangemang. Vidare kommer eventet att fungera 

som en start efter den pandemi som haft stor påverkan på Umeås viktiga 

besöksnäring där Umeå beräknas ha ca 2 000 hotellrum färdiga till 

innevarande årsskifte.  

 

Den turistekonomiska effekten uppskattas till 108 000 000 kr årligen 

baserat på 100 000 besökare (35 000 unika) och nuvarande mix av 

nationella och internationella besökare. Detta är beräknat lågt utifrån 

pandemin och ett första år. 

 

Under hösten och vintern har Umeå kommun näringsliv samordnat ett 

antal möten mellan Svenska Rallyt och det lokala näringslivet utifrån att 

utröna intresset för samarbeten. Även detta har utfallit väl med ett stort 

lokalt engagemang.  

 

Under processen har det varit viktigt för Svenska Rallyt AB att ha en tydlig 

ingång i varje region varför Umeå kommun varit motpart i förhandlingen. 

Samtal har dock  förts inom ramen för Umeåregionens kommunsamarbete 

samt med våra grannstäder. Detta är ett stort event som kommer att 

påverka hela regionen och inte minst Vasa där närheten till den finska 

marknaden varit viktig för beslutet. 

 

Det ekonomiska åtagandet avseende arrangemangsbidrag delas mellan 

Umeå Kommun och Umeå Kommunföretag och motsvarande beslut om 

sponsring/bidrag kommer att fattas i Umeå Kommunföretags styrelse. 
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Beredningsansvariga 
Peter Juneblad, näringslivschef 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – att ärendet återremitteras och underlaget för beslut 

kompletteras med en beskrivning av det avtal som kommunen ämnar 

teckna med Svenska Rallyt AB, information om lokala samebyns syn på 

rallyt, samt en preliminär uppskattning av framtida kostnader/intäkter för 

Umeå kommun kopplat till Rallyt.  

 

I andra hand yrkar jag avslag med motivering enligt följande: Det finns 

mycket som en kommun kan lägga 10 000 000 kr per år på, och Svenska 

Rallyt skulle kunna vara en sådan sak, men före ett sådant beslut ska fattas 

menar vi att det är en demokratisk nödvändighet att veta vad det är Umeå 

kommun förbinder sig till. Detta avtal sker mellan kommunen och en privat 

näringsidkare, som antagligen inte bryter mot EG: regler om statligt stöd, 

men som bör ställas i relation till kommunmedborgarnas nytta, och i 

relation till andra satsningar i samma storleksordning.  Det framgår inte 

någonstans av underlaget huruvida samebyn deltagit i processen med 

framtagandet av detta avtal. Kommer evenemanget att störa, eller skada, 

rennäringen eller naturen? Kommer Umeå kommun att genomföra en 

miljökonsekvensbeskrivning av evenemanget under dem tre åren avtalet 

gäller för att kunna se hur det påverkar miljömålen? Vi begär åtminstone 

att få se avtalet som i och med detta beslut, kommer att tecknas. Vad 

förbinder sig Umeå kommun till? Vad förbinder sig Svenska Rallyt AB till?  

Det finns många frågetecken och få svar. Underlaget är bristfälligt. Tio 

miljoner kronor per år i minst tre års tid. 

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

Ärendet ska avgöras idag mot att ärendet ska återremitteras. Ordföranden 

finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Beslutet ska skickas till 
Peter Juneblad för vidarebefordran till berörda   
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§ 142 
Diarienr: KS-2021/00374 

Försäljning av fastigheten Umeå Sävar 12:17 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till Mark och exploatering att utreda fastigheten Umeå Sävar 

12:17 (Äldre bostadshus och ladugård) för försäljning. Om 

försäljningssumman understiger 3 000 000 kr säljs fastigheten på 

delegation, annars ska ärendet åter upp i arbetsutskottet innan 

försäljning kan genomföras. 

Ärendebeskrivning 

Rubricerad fastighet förvärvades av Umeå kommun 2018. Då Umeå Sävar 

12:12. År 2020 styckades bostadshus och ladugård av och bildade Sävar 

12:17. Sävar 12:12 förvärvades med anledning av FÖP Sävar för att 

kommunen ska kunna uppfylla intentionerna med planen. Fastighet har 

fått frågan om någon kommunal verksamhet kan nyttja byggnaderna. Efter 

utredning har det konstaterats att byggnadernas skick och placering gör att 

ingen kommunal verksamhet kan nyttja byggnaderna. Mot bakgrund av att 

Umeå kommun tidigare beslutat att sälja de fastigheter som inte längre 

behövs för kommunal verksamhet vill Mark och exploatering nu utreda 

förutsättningarna för försäljning och har för avsikt att sälja fastigheten via 

mäklare. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 (karta) 

Bilaga 2 (utdrag ur förslag till fördjupad översiktsplan för Sävar) 

Beredningsansvariga 

Johan Sandberg, Helen Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Johan Sandberg, Mark och exploatering 

Fastighet 
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§ 143 

Diarienr: KS-2021/00140 

Svar på remiss: Kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge yttrande i enlighet med bifogad skrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått promemorian ”Kompletterande bestämmelser till 

EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken” på remiss. 

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att 

skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt inom EU. Regionala 

prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett 

framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. 

 

Sammanfattning av promemoria 

Inom EU finns omfattande regelverk på området för 

sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken regleras genom ett 

antal förordningar som upprättas för sjuårsperioder. EU-kommissionen har 

för kommande programperiod 2021-2027 lagt fram förslag till ett flertal 

EU-förordningar. I promemorian föreslås ändringar i svensk lagstiftning 

med anledning av vissa av de föreslagna förordningarna.   

 

Yttrande till Näringsdepartementet 

Umeå kommuns yttrande överensstämmer med de synpunkter som 

lämnats av Region Västerbotten. Sammantaget anser Umeå kommun att: 

 

• Svensk lagstiftning bör harmonisera med EU:s sammanhållningspolitiks 
förslag genom att skapa möjlighet att genom territoriella verktyg som 
ITI:s stärka kapaciteten för innovation, näringslivsutveckling och 
hållbarhet och lärande i hela landet. Regioner med regionalt 
utvecklingsansvar eller funktionella regioner/kommunsamarbeten 
som Umeåregionen bör kunna vara förvaltande myndighet. 
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• I den nya Fonden för rättvis omställning ska nationellt samordnade 
organisation, Tillväxtverket, ansvara för genomförandet. För att 
satsningen ska få önskad effekt förutsätter det ett nära samarbete 
mellan nationell, regional och lokal nivå där styrning och kan 
säkerhetsställas genom Strukturfondspartnerskapen för Europeiska 
regionalfonden och Europeiska Socialfonden+. 

• Umeå kommun anser att det ska vara möjligt att kombinera insatser 
i flera program, så kallad fondsamordning. Genom att skapa 
fondsynergier skulle detta även underlätta för ökade 
medfinansieringskrav på kommuner och regioner under kommande 
programperiod 2021-2027.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Promemoria 

Remissmissiv 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm 
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§ 144 
Diarienr: KS-2021/00118 

Svar på remiss: Uppdrag om översyn av 

lagstiftningen om flyttning av fordon m.m., Ds 

2020:20 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge svar på remissen enligt tekniska nämndens förslag nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen 

kring Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Utredarens 

huvuduppdrag har varit göra en fullständig översyn av 

lagstiftningen om flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om 

flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordningen (1982:198) 

om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Syftet med utredningen har 

varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna 

samt att minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon. 

 

Tekniska nämnden har 2021-03-25 lämnat följande yttrande. 

 

Yttrande 

Umeå kommun välkomnar översynen av lagstiftningen. 

Allt som kan förenkla och underlätta för myndigheter är välkommet. Idag 

lägger kommunen ner mycket utredningstid och stora belopp på flytt av 

fordon. Om lagstiftningen kan minska myndigheternas utrednings- och 

bevisbörda beträffande vem som är fordonets ägare är det väldigt positivt. 

Om lagstiftningen dessutom kan möjliggöra att myndigheterna i större 

utsträckning kan få betalt av ansvarig fordonsägare genom att 

omfattningen av den registrerade fordonsägarens ersättningsskyldighet 

utökas är det också väldigt positivt. 
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När det gäller de två alternativa förslagen i 6.6 och 6.7 förordar Umeå 

kommun förslaget i 6.7, Alternativet med ett ägarbundet 

användningsförbud, då förslaget i 6.6 kan komma att innebära allt för stora 

nackdelar för privatpersoner och näringsidkare. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2021-03-25, § 42. 

Remissen. 

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet senast 26/4. 
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§ 145 
Diarienr: KS-2021/00021 

Kurser och konferenser 2021-04-13 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de i utskottet som önskar delta anmäler sig själva med kopia till 

sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Regioner - Modellkommuner 

 

Sveriges Kommuner och Regioner - Kostnadsfri Utbildning angående hot 
och hat mot förtroendevalda   
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§ 146 
Diarienr: KS-2015/00974 

Motion 48/2015: Policy rasism och 

främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 

att anse Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet 

besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 

yrkar Nasser Mosleh, (MP) att Umeå kommun beslutar utarbeta en aktiv 

policy mot rasism och främlingsfientliga krafter.  

 

Arbete mot rasism och främlingsfientlighet pågår inom en rad olika 

verksamheter. Diskrimineringslagen ställer krav på arbete med aktiva 

åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande 

för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och 

möjligheter. Inom förskolan och skolan ska aktiva åtgärder förebygga 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell 

och strukturell nivå. Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att 

åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att 

förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får 

begränsade möjligheter. Varje skola ska enligt skollagen årligen upprätta en 

plan mot kränkande behandling. Den av Umeå kommunfullmäktige 

beslutade Integrationsstrategin visar på att om Umeå ska nå sitt tillväxtmål 

om 200 000 invånare senast 2050 så är invandring en möjlighet som kan 

vara avgörande för att nå detta övergripande mål. Att vara en attraktiv 

kommun med goda livsvillkor krävs att alla medborgare känner sig trygga 

och respekterade. Alla former av rasism och främlingsfientlighet ska 

bemötas och motsägas.  

 

Umeå kommuns gemensamma verksamhetsidé lyder: "Med gemensamma 

krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger 
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goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur. Ett gott liv innebär 

frihet från kränkningar och i utbildningsmaterialet kopplat till Umeå 

kommuns värdegrund MÖTS (medborgarnytta, öppenhet, tillit, ständiga 

förbättringar) finns möjlighet att öka kunskapen och öva på att bemöta 

främlingsfientliga och rasistiska åsikter.  

 

I skolans läroplan står att: Skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 

sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans 

måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

 

2015 inlämnades en motion om en policy mot främlingsfientlighet och 

rasism. Denna återremitterades med motivet att samla pågående arbete 

mot rasism och motionens yrkanden samt lägga till handlingsplan och 

tidplan. Sedan återremittering har en strategi för integration antagits och 

kommissionen för social hållbarhet arbetar för ökad samverkan och 

samordning i frågor som rör barns uppväxtvillkor, boende och 

bebyggelsemiljö och arbete och försörjning. Arbete med social hållbarhet 

inkluderar självklart arbete för att motverka rasism och 

främlingsfientlighet. Inom ramen för dessa arbeten, de tidigare nämnda 

arbete som pågår samt förslag till antagande av policy mot rasism och 

främlingsfientlighet anses motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion 48/2015 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017 §111 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 

 

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

motionen besvarad). 
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Beslutet ska skickas till 
Motionären  
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§ 147 
Diarienr: KS-2019/00913 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att 

skolinspektionen stänger förskolan Bilaal nu; Maria 

Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall; (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att i enlighet med för- och grundskolenämndens yttrande avslå motion 

30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu.   

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019 

yrkar Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall (SD): 

 

• att Umeå kommun begär att skolinspektionen stänger förskolan Bilaal 

• att Umeå kommun arbetar för borttagande av personer som sprider 
anti- demokratiska budskap i skolan 

• att Umeå kommun senare tar hänsyn till Skolverkets pågående översyn 
av religiösa friskolor 

 

För- och grundskolenämnden föreslår i sitt yttrande att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 30/2019: Umeå kommun skall begära att skolinspektionen stänger 

förskolan Bilaal nu 

Yttrande för- och grundskolenämnden 2020 §18 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Anders Ågren (M) – att motionens att-sats 2 och 3 anses besvarade och att 
motionens att-sats 1 avslås.  
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Anders Ågrens (M) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

om att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

motionärerna   
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§ 148 
Diarienr: KS-2021/00063 

Svar på remiss: Mer mat från Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande i enlighet med bifogad skrivelse. 

 

Reservation 

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

ändringsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har skickat ut ett förslag till regional 

livsmedelsstrategi för Västerbottens län 2021-2030, Mer mat från 

Västerbotten. Umeå kommun har inbjudits att ge synpunkter. Yttrandet har 

beretts av tjänstepersoner från olika verksamheter i Umeå kommun och 

har samordnats av Umeå kommun Näringsliv. 

 

Umeå kommun välkomnar förslaget till regional livsmedelsstrategi och 

anser överlag att strategin belyser många viktiga delar. Strategin har fått en 

tydligare indelning än tidigare utkast men upplevs fortfarande som ett 

långt och tidskrävande dokument att ta sig igenom.  

 

Strategin beskriver förutsättningarna för ökad produktion och förädling av 

livsmedel i Västerbotten för att nå en ökad självförsörjningsgrad. Umeå 

kommun har högt satta miljö- och klimatmål och ökad självförsörjningsgrad 

av livsmedel är en viktig del. Ju mer vi kan producera och konsumera här, 

desto mindre klimatpåverkan. Ökad självförsörjningsgrad främjar även det 

lokala näringslivet och stärker vår förmåga att hantera eventuella kriser 

orsakade av klimatförändringar och pandemier. Livsmedelsnäringen skapar 

jobb och tillväxt och vi har goda förutsättningar till ökad förädling och 

innovation. 

 

Umeå kommun vill med yttrandet särskilt lyfta fram: 
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• Den gemensamma strategin ska vara ett avstamp till ett ökat regionalt 

ledarskap. Övergripande samordning av frågor som rör exempelvis 

kompetensbehov, regelförenklingar och finansieringslösningar behövs i 

Västerbotten. Utpekade ansvar hos de regionala aktörerna är ett steg 

på vägen, men arbetet måste också tydligt resurssättas. 

• Strategins målbilder är väldigt generella och svåra att följa upp då 

indikatorer saknas. Det vore intressant med en beskrivning och en 

jämförelse av nuläget för målbilderna. Är vi på god väg, hur ser gapet 

mellan nuläget och målen ut?  

• Umeå kommun har ett lokalt miljömål om att öka ekologiska livsmedel 
och detta finns även i den nationella livsmedelsstrategin.  
Förutsättningarna för ekologiskt jordbruk i Västerbotten lyfts i ett 

separat avsnitt i strategin men behöver lyftas på fler ställen. 

• Strategin behöver tydliggöra hur Västerbotten tar sig an den 
konfliktfyllda frågan om hur en hållbar jordbruksverksamhet i länet kan 
se ut i framtiden, anpassad till såväl biologisk mångfald och 
lokalproducerat som klimatförändringar och klimatomställning. 

• För att klara av livsmedelsförsörjning i krissituationer måste frågan om 
regionala eller nationella beredskapslager hanteras av regional nivå. 
Kommunal planering kan genomföras först då vi har beredskapslager på 
plats och en lagstiftning som styr upp kommunernas mandat för 
distribution av livsnödvändiga varor under kris och krig. Detta behöver 
tydliggöras i strategin. 

• I avsnittet om kompetensförsörjning inom branschen bör strategin 
beskriva utmaningen tydligare, inte minst kopplat till 
jämställdhet/inkludering, och vikten av att höja attraktiviteten för 
utbildningar. 

 

Sammanfattning av remissen 

Arbetet med livsmedelsstrategin har samordnats av Region Västerbotten 

tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten.  

Strategin föreslår fyra strategiska områden: 

1. Mat för framtida generationer 
2. Hållbar produktion och försörjning 
3. Företagens villkor, förutsättningar och verklighet 
4. Forskning, innovation och kunskap 

 

För varje strategiskt område anges målbilder och beskrivningar av 

Västerbottens nulägen, utmaningar, möjligheter och potentialer.  



Sida 45 av 50 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-04-13 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande från Umeå kommun 

Region Västerbottens förslag till regional livsmedelsstrategi 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin, Katarina Radloff, Marlene Olsson, Jennie Bergvall-Kalén, 

Cathrin Backman-Löfgren 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Mattias Larsson (C) –  
Ändringsyrkande på sid 2 i förslaget till yttrande att meningarna kopplade 
till ekologiska livsmedel utgår, såväl under rubriken ”Mer 
Västerbottensmat på tallriken” som ”Mer närproducerat i de offentliga 
köken”.  
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 m.fl. ändringsyrkande. Ordföranden finner att 

utskottet avslår ändringsyrkandet. 

 

Reservation 

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

ändringsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten: regionalutveckling@regionvasterbotten.se 

 

  

mailto:regionalutveckling@regionvasterbotten.se


Sida 46 av 50 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-04-13 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 149 
Diarienr: KS-2021/00135 

Svar på remiss av promemoria Ordning och reda på 

avfallet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remissen enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag 

nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått en remiss av promemoria Ordning och reda på 

avfallet. Syftet med promemorian är att förbättra avfallshanteringen och 

att alla led i en illegal hantering ska vara sanktionerade på ett tydligt sätt.  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2021-03-18 lämnat följande 

synpunkter. 

 

Yttrande 

De nya regeländringar som föreslås är i korthet: 

 

• Avfall ska inte kunna lagras längre tid än vad som är motiverat. 
• Anmälnings- och tillståndsplikt ändras så att det tydligare framgår 

vilka avfallsslag som kan hanteras genom en anmälan respektive 

tillstånd gällandemekanisk bearbetning och sortering av icke-farligt 

avfall och lagring av icke-farligt avfall. 

• Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt föreslås för vissa icke 
förorenade schaktmassor och andra naturligt förekommande 
material som ska användas igen i anslutning till samma plats. 

• Anmälan om behandling av avfall ska innehålla uppgifter om de 
mängder avfall som ska lagras inför och efter behandlingen. 

• Föreläggande om försiktighetsmåttmed anledning av en sådan 
anmälan ska innehålla motsvarande uppgifter. 

• Krav på ekonomisk säkerhet ska kunna ställas på 
anmälningspliktiga verksamheter. 
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• Ändring i bestämmelsen om skyldighet för tillsynsmyndigheten att 
anmäla misstankar om brott. Överträdelse mot miljöbalken ska 

hanteras skyndsamt och så snart det finns anledning att anta att ett 

brott har begåtts. 

• Utvidgning av befintlig straffbestämmelse som innebär att straff 
ska kunna utdömas när någon lämnar ifrån sig avfall till någon som 

inte har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för 

avfallshanteringen. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2021-03-18, § 30. 

Remissen. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet senast 14/5. 
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§ 150 
Diarienr: KS-2021/00149 

Svar på remiss: SOU 2020:79 delbetänkandet 

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva 

åtgärder och det skollagsreglerade området 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Regeringen har Utredningen om vissa frågor i 
diskrimineringslagen framkommit med ett delbetänkande, Effektivare 
tillsyn över diskrimineringslagen. Utredningens första del handlar om att 
analysera nuvarande bestämmelser om tillsyn i diskrimineringslagen (DL). 
Utifrån analysen lämnas förslag som kan säkerställa att DL:s bestämmelser 
om aktiva åtgärder följs. Den andra delen av uppdraget innebär att 
utredningen analyserar hur tillsynen över bestämmelserna i DL när det 
gäller det skollagsreglerade området i sin helhet kan flyttas från 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Statens skolinspektion 
(Skolinspektionen). Utgångspunkten är således att en överflyttning ska ske. 
Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 

materialet i betänkandet. 

Yttrande (gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 

Umeå kommun vill inledningsvis understryka betydelsen av ändamålsenliga 

åtgärder för en effektivare efterlevnad av lagen och vikten av en översyn 

och analys av detta. Precis som det framgår i direktivet är det angeläget att 

aktiva åtgärder följs upp för att vara effektiva medel för att nå lika 

rättigheter inom såväl arbetslivsområdet som utbildningsområdet. Inte 

minst därför gör Umeå kommun samma bedömning som utredningen att 

uttrycket ”att förmå enskilda individer att frivilligt följa lagen” ska utgå. 

 

Utredningen belyser efterfrågan av stödmaterial trots att det redan idag 

finns information, checklistor och annat material på DO:s webbplats och 
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arbetstagarorganisationer. Ett medskick Umeå kommun vill göra är att ett 

väl utarbetat stödmaterial kring arbetet med de sju 

diskrimineringsgrunderna skulle underlätta för skolorna att på ett 

verkningsfullt sätt arbeta med dessa frågor och ställer sig således bakom 

det som utredningen konstaterat, behovet av ett ökat stöd kring vad lagen 

konkret innebär. 

 

Umeå kommun anser i enlighet med delbetänkandet att tillsynen över 

skollagsrelaterade bestämmelserna i DL med fördel kan göras av 

Skolinspektionen. För att underlätta detta uppdrag har Umeå kommun 

önskemål om att Skolinspektionen reviderar sina elevenkäter för att följa 

upp diskrimineringsgrunderna och elevernas upplevelse av dessa. Detta 

gäller såväl elev- föräldra- som personalenkäter. Det skulle vara ett 

värdefullt verktyg för rektor och huvudmän då många skolor följer 

Skolinspektionens enkäter vilket möjliggör nationella jämförelser och är en 

viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Yttrande (jämställdhetsutskottet) Förslag. Sammanträder 15 

april 

Umeå kommun vill inledningsvis understryka betydelsen av ändamålsenliga 

åtgärder för en effektivare efterlevnad av lagen och vikten av en översyn 

och analys av detta. Precis som det framgår i direktivet är det angeläget att 

aktiva åtgärder följs upp för att vara effektiva medel för att nå lika 

rättigheter inom såväl arbetslivsområdet som utbildningsområdet. Inte 

minst därför gör Umeå kommun samma bedömning som utredningen att 

uttrycket ”att förmå enskilda individer att frivilligt följa lagen” ska utgå. 

 

Utredningen belyser efterfrågan av stödmaterial trots att det redan idag 

finns information, checklistor och annat material på DO:s webbplats och 

arbetstagarorganisationer. Där ser Umeå kommun positivt på utredningens 

förslag om ett bemyndigande av DO, samt Skolverket för det 

skollagsreglerade området, att kunna förtydliga och fylla ut de 

övergripande bestämmelserna i lagen genom rätten att meddela 

föreskrifter avseende reglerna om aktiva åtgärder. 

 

Syftet med en överflyttning av tillsynsansvaret från DO till Skolinspektionen 

är enligt direktiven att effektivisera tillsynen och öka regelefterlevnaden. 
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Barn och elever skulle därmed få ett förbättrat skydd mot diskriminering, 

då en och samma myndighet har tillsyn och talerätt avseende såväl 

diskriminering som kränkande behandling. Umeå kommun välkomnar detta 

och delar utredningens bild av att det idag är otillfredsställande att det är 

svårare att bedriva tillsyn eller att få ersättning för diskriminering i 

allmänhet än för kränkande behandling inom det skollagsreglerade 

området, trots att diskriminering ofta bottnar i strukturella orättvisor och 

det förtryck som vissa grupper kan utsättas för. 

Beslutsunderlag 

Remissen. 

GVN 2021-03-24, § 37 

JUSK 2021-04-15 (kompletteras inför KS). 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast 3/5. 
 

 


