
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-11 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 11 januari 2022 kl. 13:15-14:40 

Plats: Stadshuset och distans 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Anders Ågren 
(M), distans 
Janet Ågren (S), distans 
Tomas Wennström (S), distans 
Bore Sköld (V), distans 
Mattias Larsson (C), distans 
Peder Westerberg (L), distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Elmer Eriksson 

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 1-19 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur 

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur 

 Elmer Eriksson 

  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-01-11 

 

Anslaget har satts upp: 2022-01-14 

 

Anslaget tas ner: 2022-02-05 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur 
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 1-4 

Kerstin Rörsch, processledare UmeBrå, § 9 

Isabella Forsgren, infrastrukturstrateg, § 13 
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§ 1 

 

Diarienr: KS-2021/01139 

Upphandling: Digitala lås ordinärt boende – 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling 21271. 

 

Reservation 

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

att remittera förfrågningsunderlaget för granskning och godkännande av 

äldrenämnden, individ- och familjenämnden och den fackliga 

samverkansgruppen. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett leverans-, support- och underhållsavtal 

innehållande, produkter, tjänster, utbildning, installation, driftsättning 

samt löpande service, drift och support, underhåll och vidareutveckling av 

Digitala lås ordinärt boende för Umeå kommun. Umeå kommun inklusive 

LoV utförare har i dag ca 2200 brukare som är hemmaboende och i behov 

av insatser inom ramen för äldreomsorg och HSL.  

 

Avtalet avses innehålla följande produkter och tjänster för att säkerställa 

trygg och säker in- och utpassage hos brukar inom ordinärt boende. 

 

• Digitalt lås (hårdvara) 

• Digitalt lås för entrédörr (hårdvara) 

• Nyckelgömma 

• Funktion för tidsmarkering 

• Funktion för insatsregistrering 

• System för administration av digitala lås  

• Mobilapplikation 
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• Support och service  

• Möjlighet att köpa tillbehör/batterier 

• Tjänst för leverantörsdrift  

• På platssupport 

• Införandeprojekt inklusive installation 
 

Upphandlingen omfattar inte:  

• Mobiltelefoner 
 

Avtalet är tänkt att tillgodose det löpandet behovet av ovan för Umeå 

kommun. 

 

Avtalstid  

Troligt avtalstecknande 2022-04-27 med en avtalstid på 4 år med möjlighet 

till 2+1+1 års förlängning.  

 

Utvärderingen  

Umeå kommun kommer tilldela kontrakt enligt tilldelningsgrunden bäst 

förhållande mellan pris och kvalitet, och utvärdera leverantörernas 

förmåga och/eller kapacitet för att ge Umeå kvalitativa samt effektiva 

leveranser.  

 

Värde  

Uppskattat estimat för inköpsvolymen har satts av projektgruppen för 

Digitala lås utifrån den bästa förmågan och i dag möjliga tillgängliga 

underlag.  

 

Beräkningen är ca 12 500 000kr under avtalstiden. 

Med en högre investeringskostnad som sedan blir lägre efter införandet då 

Drift, Support och Underhållsavtalet startas.  

Beslutsunderlag 

Bilagor som inkluderas till KSNAU:  

• Anbudsinbjudan 

• Bilaga 1 Prisformulär 

• Bilaga 2 Kravspecifikation 

• Bilaga 3 Föremål för upphandling och anbudsförutsättningar 

• Bilaga 8 Användbarhetsutvärdering 



Sida 5 av 45 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Bilagor som ej bifogas men som tillhör upphandlingen: 

• Bilaga 4 Avtal 

• Bilaga 5 Servicenivå och viten 

• Bilaga 6 PuB-avtal 

• Bilaga 7 Teknisk bilaga 

• Bilaga 9 Dokumentation ledningssystem – vägledning och krav 

 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh, Upphandlingsbyrån  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – att remittera förfrågningsunderlaget för granskning och 
godkännande av äldrenämnden, individ- och familjenämnden och den 
fackliga samverkansgruppen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot att remitteras enligt Skölds förslag. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att 

ärendet ska avgöras idag. 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

att remittera förfrågningsunderlaget för granskning och godkännande av 

äldrenämnden, individ- och familjenämnden och den fackliga 

samverkansgruppen. 

 

Beslutet ska skickas till  

Upphandlingsbyrån   
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§ 2 

 

Diarienr: KS-2021/01166 

Upphandling: Hälsokontroll Brandpersonal - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för 

lagstadgade hälsokontroller av brandpersonal. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop. Avtalet avser utförande 

av lagstadgade och riktade hälsokontroller för brandmän och 

dagtidspersonal. Kontrollerna syftar till att bedöma personalens möjlighet 

och lämplighet att utföra det arbete som ingår i räddningstjänstens 

uppdrag. 

 

Avtalstid från 2022-05-01 till 2024-04-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropsberättigade är Umeå kommun, Bjurholms kommun, 

Vindelns kommun, Robertsfors kommun och Vännäs kommun.  

 

Krav på arbete efter dokumenterat kvalitetsledningssystem ISO 9001 eller 

liknande ställs i upphandlingen. Utvärdering sker enligt bästa förhållande 

mellan pris och kvalitet. Uppskattad avtalsvolym är ca 550 000 sek per år. 

Beslutsunderlag 

Samtliga upphandlingsdokument 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm & Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 3 

 

Diarienr: KS-2021/01167 

Upphandling: Mottagning och deponi av förorenade 

massor - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling ”Mottagning och 

deponi av förorenade massor”. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet omfattar mottagning av massor för behandling och/eller deponi. 

 

Avropsberättigade:  

Kvarkenhamnar Org nr:556975-9037 

Vakin AB, Org nr: 559028-8899 

Umeå Vatten och Avfall AB, 556492-0287 

Vindeln Vatten och Avfall AB, 559026-4718 

Nordmaling Vatten och Avfall AB, 559271-6939 

AB Bostaden, 556500-2408 

 

Avtalets värde:  

27 300 000 SEK. 

 

Avtalsperiod:  

2022-06-01-2024-05-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. 

Beslutsunderlag 

Samtliga upphandlingsdokument. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 



Sida 8 av 45 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 4 

 

Diarienr: KS-2021/00976 

Upphandling: Brandbil stor tankbil - antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Floby Rescue AB som leverantör i upphandlingen Brandbil stor 

tankbil. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av brandbil stor tankbil till Umeå kommuns brandförsvar. 

Utvärderingen är gjord utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet 

där kvalitetsparametrarna var: 

Serviceorganisation, kvalitet på referensbyggnationer, reservdelshållning. 

 

1 anbud: 

Floby Rescue AB 4.225.000:- 

Beslutsunderlag 

Bilaga beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll samt 

anbudssammanställning. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 5 

 

Diarienr: KS-2018/00639 

Medfinansiering: North Sweden Cleantech - 

Framtidens klimatsmarta innovationsplats, 

förlängning 2022-2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta 

innovationsplats, förlängning 400 000 kr 2023, att tas från 

kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

 

Reservation 

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

avslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun medfinansierar under 2019-2022 UKF/Umeå 

kompetensspridnings projekt North Sweden Cleantech – Framtidens 

klimatsmarta innovationsplats (Ksnau 2019-02-19). Denna satsning pågår 

och har som mål att öka innovationskraften i små och medelstora 

cleantechföretag samt att stärka tillgängligheten till innovationsstödjande 

system och miljöer. 

 

UKF/Umeå kompetensspridning söker nu medel till ett års förlängning av 

pågående projekt. Detta möjliggör fortsatt stöd under 2023 till: 

● utveckling av bransch- och innovationskluster och testbäddar inom 
bioraffinaderi, trädbränslen, elektrifiering inklusive elflyg och e-
mobilitet, vätgas, vindkraft samt till andra industrikluster kopplade till 
den hållbara och framtida cirkulära industriutveckling som sker i Norra 
Sverige. Det inbegriper utökat samarbete med akademin. 

● genomförande av fysiska och digitala konferenser och möten inom de 
prioriterade områdena bioekonomi, energi och smarta, hållbara 
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städer. 
● stöd till utveckling av gröna innovationer för start ups och SMF och 

stöd för utveckling av samarbeten och affärer mellan SMF och nya 
hållbara industrietableringar och investeringar. 

● stöd till utvecklade internationella innovationssamarbeten och 
innovationsbesök. 

● stöd till kommunikation avseende hållbara företag och gröna 
innovationer i syfte att marknadsföra dem som en del av framtidens 
klimatsmarta innovationsplats. 

En förlängning gör att ännu fler företag får stöd för att introducera nya 

produkter på marknaden, men även att projektet höjer ambitionsnivån 

med att stödja bolagen att arbeta med hållbarhet som hävstång. 

 

Föreslagen finansiering, förlängning 2022-2023 

Umeå kommun 400 000 

Umeå energi, Vakin, Bostaden, UKF 1 100 000 

Skellefteå kommun 1 000 000 

Skellefteå kraft 500 000 

Region Västerbotten 634 894 

Örnsköldsviks kommun 360 000 

Region Västernorrland 360 000 

Övriga bidrag 156 250 

Tillväxtverket/Regionala fonden 3 434 205 

TOTALT 7 945 349 kr 

 

North Sweden Cleantech är en innovations- och exportplattform för grön 

teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbottens län och 

Örnsköldsviks kommun. Det har de senaste åren utvecklats till ett starkt 

partnerskap där Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik stärker sina positioner 

inom områdena bioekonomi, energi och smarta hållbara städer. 

Partnerskapet kopplar också tydligt till samarbetet med energiklustret i 

Vasa/Österbotten.  

 

Det förlängda projektet väntas bidra till att små och medelstora företag i 

Umeå fortsatt får stöd i sitt kommersialiseringsarbete så att, på sikt, fler 

arbetstillfällen kan skapas i Umeå. Företagen utvecklar lösningar på 

klimatutmaningar, och projektet kan på så sätt även bidra till pågående 

arbete med klimatfärdplan 2030. Det blir en del i att engagera Umeås 
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näringsliv och öka takten med konkreta aktiviteter för att minska 

klimatpåverkan av koldioxidutsläpp. Umeå kommun Näringsliv finns 

fortsatt med i styrgruppen. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-12-17) 

2023     7 259,9 tkr 

Handlingar 

Ansökan från Kompetensspridning i Umeå AB 

Beredningsansvariga 

Åsa Fällman, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – att avslå medfinansieringen och skicka med vår synpunkt 
gällande Dubairesan. Ifall North Sweden Cleantech skippar Dubairesan är vi 
villig att stödja projektet då det innehåller en del framåtsyftande delar. 
 
Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Janet Ågren (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 

avslag. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 

   
 

 

  



Sida 13 av 45 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 6 

 

Diarienr: KS-2019/00123 

Företagsdriven Skogsinnovation, förlängning 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Företagsdriven skogsinnovation, förlängning 210 000 kr 2023, 

att tas från kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun medfinansierar under 2019-2022 Skogstekniska klustrets 

projekt Företagsdriven skogsinnovation (Ksnau 2019-02-19). Projektet 

kopplar ihop små och stora företag inom den skogliga värdekedjan för att 

driva innovationsutveckling och möta utmaningar gemensamt. 

Skogstekniska klustret söker nu medel till ett års förlängning av pågående 

projekt. Detta möjliggör dels att projektet kan utöka pågående verksamhet 

och nå ännu mer resultat - nå fler företag, skapa fler samarbeten och 

innovationer som kommer ut på marknaden. Dessutom kan ett utökat 

analysarbete av projektets möjligheter att minska klimatavtrycket 

genomföras. Klimatberäkningar enligt Green House Gas Protocol kommer 

att inledas, där analysen ska visa inom vilka områden som 

testbäddsprojekten kan minimera skogsbrukets klimatavtryck. Både skogs- 

och klimatdebatten de senaste åren har resulterat i att hårdare krav ställs 

på tillverkningsindustrin och på innovationers bidrag till klimatarbetet, 

såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Detta blir ett än viktigare 

delområde i det förlängda projektet. 

 

Föreslagen finansiering, förlängning 2023 

Umeå kommun 210 000 

Region Västerbotten 510 378 

SLU 400 000 

Luleå Tekniska Universitet 80 00 

Privata bolag, kontanta medel 300 733 
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Tillväxtverket/regionala fonden 306 792 

TOTALT 1 807 902 

 

I regionen finns världsledande forskning, maskintillverkare och en väl 

utbyggd skogsindustri som ger projektet bra stöttning och förankring. 

Medlemmarna i Skogstekniska klustret bidrar i projektet med både 

arbetstid och kontanta medel. Projektet har hittills visat på goda resultat 

och har i samarbete med företag utarbetat testbäddar som vidareutvecklas 

för lansering. Några exempel är innovation inom energieffektiviserande 

kranstyrning, precisionsskogsbruk och digitala modeller för 

positionsbaserad gödsling. Såväl projektledning, styrgrupp och finansiärer 

har en önskan om att accelerera utvecklingen i projektet för att nå ännu 

bättre resultat. Förlängningen möjliggör också att Skogstekniska klustret 

ännu tydligare kan arbeta med skogsinnovationers bidrag till 

klimatomställningen, vilket kan bli en mycket viktig del i genomförandet av 

Umeå klimatfärdplan 2030.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-12-17) 

2023     7 259,9 tkr 

Handlingar 

Ansökan från Skogstekniska klustret 

Beredningsansvariga 

Agneta Filén, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 7 

 

Diarienr: KS-2021/01134 

Medfinansiering: Cirkulära flöden och 

klimatcoachning i företag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Cirkulära flöden och klimatcoachning i företag 191 375 kr 2022 

och 130 675 kr 2023, att tas från kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora, 

koordinerade åtgärder för att minska klimatutsläppen måste genomföras 

snabbt av alla aktörer. Från pågående projekt som Klimatneutrala Umeå 

och Den koldioxidsnåla platsen 2.0 har tydliga behov av utökat stöd till 

energi- och klimatinventering i företag i Umeåregionen identifierats, dvs att 

hjälpa företag att ta fram nuläge över företagets klimatpåverkan och 

energianvändning, och ge åtgärdsförslag och stöd i hur företagen kan 

minska sina utsläpp. Det finns därtill behov av att genomföra en 

kartläggning av restflöden inom industrin, för att i ett andra steg kunna 

arbeta med matchning, nya affärer och möjlig symbios.  

 

Umeå kommun söker därför medel från Tillväxtverket/EU:s regionala fond. 

Målsättningen är att genom kartläggning av restflöden och ökad coachning 

identifiera potentiella åtgärder att minska både energi- och 

resursanvändningen och därmed växthusgasutsläppen hos 30 av 

Umeåregionens företag. Arbetet delas upp i två arbetspaket: 1, 

Implementera modell för arbete med klimatcoachning för företag. 2, Öka 

kunskap genom kartläggning och matchning av restflöden hos 

industriföretag i Umeåregionen, och fånga upp intresse hos företagen för 

fortsatt arbete. Projektet väntas resultera i ett utvecklat arbete med 

matchning av restflöden hos industriföretag i Umeåregionen, baserat på de 

nya kunskapsunderlag som tagits fram. Vi förväntar oss nya möjligheter till 
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affärer där behovs- och lösningsägare lättare hittar varandra. En 

metod/modell för att arbeta med klimatcoachning för företag kommer att 

implementeras, med tydlig koppling till strategier på regional, nationell och 

EU-nivå. 

 

Föreslagen finansiering 2022-2023 

 2022 2023 Totalt 

Umeå kommun, kontanta 
medel 

191 375 130 675 322 050 

Umeå kommun, arbetstid 
Miljö och Hälsoskydd 

50 000 50 000 100 000 

Region Västerbotten 241 375 180 675 422 050 

Tillväxtverket/regionala 
fonden 

482 750 361 350 844 100 

TOTALT 965 500 722 700 1 688 200 

 

Projektet möjliggör finansiering av viktiga insatser för en klimatneutral stad 

och föregångare inom cirkulär ekonomi. Det bygger dels vidare på arbetet i 

Den koldioxidsnåla platsen 2.0 som fokuserar på offentlig sektor, men där 

verktyget Climate View tydligt visat att det behövs ett ökat fokus på 

företagens utsläpp. Kunskapsnivån om energieffektivisering och 

koldioxidutsläpp i Umeås ca 14 000 företag varierar stort, och projektet 

möjliggör stärkt coachning under kommande två år. Vidare möjliggör 

projektet ett stärkt arbete med cirkulära affärsmodeller inom industrin. Ett 

exempel är att det utifrån Northvolts kommande restflöden kommer att 

etableras företag som utvinner fosfor och tillverkar konstgödsel. Bland 

Umeåregionens företag finns stora mängder restflöden och möjligheter att 

kartlägga och ta vidare, vilket detta projekt lägger grunden för. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-12-17) 

2022     6 482,1 tkr 

2023     7 259,9 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Tillväxtverket 

Beredningsansvariga 

Liv Öberg, Erik Eklund, Johan Sandström, Emmy Sundin 
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Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 

 

   
 

 

  



Sida 18 av 45 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 8 

 

Diarienr: KS-2021/01135 

Medfinansiering: RE Start Umeå 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja RE Start Umeå 200 000 kr/år 2022-2023, att tas från 

kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

Coompanion Västerbotten söker medel från Umeå kommun till projektet 

RE Start Umeå. Medel söks även från React-EU som är EU’s program för att 

stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter 

coronapandemin. 

 

Cirkulär ekonomi och minskad resursanvändning är ett av många viktiga 

steg i omställningen efter pandemin och en återhämtning av ekonomin. 

Projektet RE Start Umeå fokuserar på affärsutveckling och digitalisering och 

ska bidra till ett mer hållbart, innovativt och jämlikt näringsliv i 

Umeåregionen. Primär målgrupp är mikroföretag (1-9 anställda) och 

samhällsentreprenörer som vill påbörja eller öka takten i sin gröna 

omställning och leverera tjänster, produkter och processer på ett cirkulärt 

och hållbart sätt, exempelvis genom återanvändning, reparation och 

delningstjänster. I projektet ska minst 60 mikroföretag ges stöd, 20 

befintliga företag ska ha ställt om sin affärsmodell och 10 nya affärsprojekt 

med grön och/eller digital affärsmodell ska initieras. 

 

Många av nuvarande initiativ och företag med cirkulära 

affärsmodeller/produkter har svårt att skapa ekonomisk 

hållbarhet. De har oftast inte har den ekonomi som behövs för att vara 

konkurrenskraftiga. De är inte heller lokaliserade på fördelaktiga centrala 

platser med tillgång till en stor marknad, de saknar ekonomiska resurser 
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och kunskap för att bedriva en effektiv e-handel. Detta blir sammantaget 

en ond cirkel där traditionella marknadsmekanismer hindrar den cirkulära 

ekonomins utveckling.  

 

Föreslagen finansiering 2022-2023 

Umeå kommun 400 000 

Vakin 400 000 

Coompanion 1 420 000 

Tillväxtverket/React-EU (75 %) 6 601 931 

Totalt 8 821 931 kr 

 

Projektet kommer att möjliggöra stöd och rådgivning till mikroföretag som 

har återbruk, reparation eller delning som affärsidé, vilket blir ett 

välkommet tillskott i Umeås företagsfrämjarsystem. Projektet blir också ett 

sätta att fortsätta det samarbete mellan Umeå kommun Näringsliv, Vakin, 

DIÖS Fastigheter AB och Coompanion som under det senaste året gått 

under namnet RE Umeå och där aktörerna undersöker möjligheter att 

etablera en återbruksgalleria i MVG i centrala Umeå. Viljan och 

ambitionerna med ett fortsatt arbete är stort och projektet RE Start Umeå 

möjliggör ett nästa steg under 2022-2023. Ökad återvinning och minskade 

avfallsmängder bidrar till genomförandet av Umeå kommuns avfallsplan 

samt miljö- och klimatmål. Både Umeå kommun och Vakin deltar i 

projektet som samverkanspartners. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-12-17) 

2022     6 482,1 tkr 

2023     7 259,9 tkr 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Coompanion Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Liv Öberg, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin   
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§ 9 

 

Diarienr: KS-2021/01093 

Utvecklingsanslag social hållbarhet 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att individ och familjenämnden och för- och grundskolenämnden beviljas 

3 913 tkr. 

 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljas 550 tkr. 

 

att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 915 tkr. 

 

att tekniska nämndens beviljas 200 tkr för delansökan 2. ”Kvarnlunden 

Lekotop”. 

 

att resterande del av utvecklingsanslaget på 472 tkr delegeras till 

stadsdirektör för att handlägga ansökningar ur anslaget direkt från 

förvaltningarna. 

Ärendebeskrivning 

Gällande utvecklingsanslaget för social hållbarhet har fyra ansökningar 

kommit in: en gemensam ansökan från för- och grundskolenämnden och 

individ och familjenämnden, en från miljö- och hälsoskyddsnämnden, en 

från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och en från tekniska 

nämnden med tre delansökningar. Anlaget har 6 mkr att fördela och 

ansökningarna uppgår till 5,94 mkr.  

Nämnd Sökt summa 2022 Förslag 2022 

Individ och familjenämnden/ 
För- och grundskolenämnden 

3 913 000 3 913 000 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 500 000 500 000 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

915 000 915 000 
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Den kommungemensamma bredningen har utgått från anslagets kriterier 

som antogs av kommunstyrelsen den 9 februari 2021. Styrgruppen för 

Umeå växer-tryggt och säkert har ställt sig bakom förslaget i 

tjänsteskrivelsen på styrgruppsmötet 2021-11-09. 

Gemensam ansökan från för- och grundskolenämnden och individ och 

familjenämnden  

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet.  

Projektet går ut på att fortsätta med det operativt förebyggande teamet 

riktat mot barn i mellanstadieåldern, samt att fortsätta med en 

vidareutveckling av Ungdomsteam/SSPF (socialtjänst, skola, polis och 

fritid). En tredje del innebär fortsatt arbete och implementering av Social 

insatsgrupp (SIG) riktat mot unga som debuterat i kriminalitet. 

Ansökan riktar sig till insatser som gynnar barn och ungdomar samt deras 

föräldrar. Åtgärderna som föreslås i ansökan bedöms motverka framväxten 

utsatta områden samt segregation och kommer att bedrivas i samarbete 

mellan olika samhällsaktörer. Det bygger på en evidensbaserad praktik 

utifrån bästa möjliga kunskap. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet.  

Projektet går ut på att fortsätta utreda och utveckla nya innovativa 

arbetssätt för att nå fram till individer och familjer som är överskuldsatta. 

Projektet riktar sig till tre målgrupper: den primära målgruppen i projektet 

är barn (upp till 18 år) och unga vuxna som lever i hushåll med ansträngda 

ekonomiska förhållanden, till exempel de hushåll där barnfattigdom, 

överskuldsättning och avhysning riskeras eller redan är förekommande. En 

annan primär målgrupp är de föräldrar vars ekonomiska kunskaper och 

prioriteringar brister. Den tredje målgruppen är hushåll där ekonomiskt 

våld förekommer, framför allt i hushåll med barn. 

Tekniska nämnden 615 000 200 000 

Summa 5943000 5 528 000 
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Projektet riktar sig till barn och ungdomar samt deras familjer, har fokus på 

att motverka framväxten av utsatta områden, minska barnfattigdom och 

segregation. Projektet bedrivs i samarbete och medfinansieras.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet.  

Projektet handlar om att säkerställa en process och insatser som 

förbereder elever som hoppar av gymnasiet 16–17 år för fortsatta studier 

trots att dessa inte är inskrivna i gymnasieskolan. Det kommunala 

aktivitetsansvaret arbetar proaktivt med insatser för att stärka elevernas 

motivation och förhindra att elevgruppen riskerar att bli hemmasittande. 

En annan målgrupp är ungdomar mellan 18–19 som behöver beredas 

större möjligheter för dispens via vuxenutbildning. Detta skulle medföra en 

större möjlighet att läsa en eller flera distanskurser men med strukturerad 

hjälp och handledning. 

Projektet gynnar ungdomar och bedöms motverka framväxten av 

segregation och kriminalitet. Det är ett nytt arbetssätt i kommunen som 

utgår ifrån evidens och bästa möjliga kunskap. 

 

Tekniska nämnden 

 

Delansökan 1. Böleshomarna 

 

Ansökan bedöms inte uppfylla kriterierna för anslaget.  

 

Projektet utgår från en antagen utvecklingsplan för Bölesholmarna. 

Projektet vill höja ambitionen med den befintliga planen och göra 

åtgärderna mer robustare och stå emot ökat slitage. 

 

I och med att projektet utgår från ett redan påbörjat arbete enligt 

upprättad utvecklingsplan bedöms det vara ett ordinarie arbete. Projektet 

riktar sig inte specifikt till barn och unga samt deras familjer, målgruppen 

är alla som bor i närheten av Bölesholmarna. I ansökan finns inga åtgärder 
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som rimligtvis kan förhindra framväxten av utsatta områden, 

barnfattigdom eller utanförskap.  

 

Delansökan 2. Kvarnlunden Lekotop 

 

Ansökan bedöms uppfylla kriterierna för utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet.  

 

Projektet handlar om att utveckla en ny typ av lekplats som förbättrar både 

lek, rörelse, återbruk och ekologi. Det handlar om att utveckla metoder för 

att arbeta med lekotoper i hela Umeå. Projektet ska pröva metoder för 

barns deltagande i planeringsprocessen med hjälp av arkitekter, konstnärer 

och pedagoger. 

 

Projektet riktar sig till barn och vill utveckla en ny metod för kommunen 

som är tänkt att sprida sig till hela Umeå. Det bidrar till en hållbar och 

attraktiv kommun med god livsmiljö. 

 

Delansökan 3. Städning skogsmark 

 

Ansökan bedöms inte uppfylla kriterierna för anslaget.  

 

I närheten av till exempel återvinningsstationer, snöupplag eller 

byggarbetsplatser hamnar ofta skräp i skogsmark vilket stör 

naturupplevelsen för umeåborna. I ansökan beskrivs det att Tekniska 

nämnden har inte avsatt budget för att städa skogsmark. 

 

Utvecklingsanslaget för social hållbarhet är inte inrättat för att täcka upp 

kostnader som inte kommunfullmäktige tilldelat nämnden, utan utgår från 

ansökningskriterier som Kommunstyrelsen beslutat om. Ansökan bedöms 

inte uppnå dessa kriterier.  

Resterande del av utvecklingsanslaget 

Det har inkommit fyra ansökningar under ansökningstiden varav fyra 

föreslås beviljas, därefter återstår 472 tkr. Att genomgå en 

ansökningsprocess genom nämnd och sedan beviljas av KSNAU är relativt 

omfattande. För mindre projekt som skulle kunna sökas ur resterande 
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utvecklingsanslag föreslås en enklare handläggning. För att kunna stimulera 

verksamheterna inom kommunen, men också gärna i samarbeten med 

civilsamhälle eller näringslivsaktörer, skulle resterande del av 

utvecklingsanslaget kunna delegeras till stadsdirektör för direkt 

handläggning. Beviljade/avslagna ansökningar anmäls som 

delegationsbeslut till KSNAU. 

Beslutsunderlag 

Utvecklingsanslag social hållbarhet 2022. Bedömningsmall. 

Beredningsansvariga 

Kerstin Rörsch, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fritidsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

För- och grundskolenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 10 

 

Diarienr: KS-2021/01160 

Teknisk ramjustering förvaltningsspecifika 

stödfunktioner 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja en teknisk ramjustering 2022 om 8 457 687 kr från 

äldrenämnden till individ- och familjenämnden för förvaltningsspecifika 

stödfunktioner inom socialtjänsten. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden och individ- och familjenämndens har beslutat föreslå en 

teknisk ramjustering med anledning av att socialtjänstens gemensamma 

stödfunktioner, ekonomi, HR, Enheten för stöd och utveckling samt 

Digitaliseringsenheten ska delas upp och bli förvaltningsspecifika 

stödfunktioner från årsskiftet 2021/22. Förändringen ger möjlighet att 

fokusera på respektive förvaltningars uppdrag, behov och utmaningar 

framåt och uppnå högre grad av verksamhetsspecialisering med uppdrag 

koncentrerade mot en förvaltning. Bedömningen är att det blir enklare att 

hålla ihop respektive förvaltning om alla perspektiv är en del av respektive 

organisation/ledningsstruktur. 

 

Utifrån delning av ekonomienheten föreslås 3 453 344 kr, motsvarande 4,5 

årsarbetare, ramjusteras från individ- och familjenämnden till 

äldrenämnden. 

 

Utifrån delning av HR-enheten föreslås 5 597 389 kr, motsvarande 7,75 

årsarbetare, ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 

familjenämnden. 

 

Utifrån delning av Enheten för stöd och utveckling samt Digitaliserings-

enheten föreslås 6 313 642 kr, motsvarande 8,0 årsarbetare samt 
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driftsbudget, ramjusteras från äldrenämnden till individ- och 

familjenämnden. 

 

Totalt sett föreslås 3 453 344 kr ramjusteras från individ- och 

familjenämnden till äldrenämnden och 11 911 031 kr ramjusteras från 

äldrenämnden till individ- och familjenämnden. Nettot av dessa två 

ramjusteringar gör att 8 457 687 kr föreslås ramjusteras från 

äldrenämnden till individ- och familjenämnden. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens protokoll 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden  

Individ- och familjenämnden   
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§ 11 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärende 2022-01-11 

Remisser 

 

Livsmedelsverket - Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och 

ändring av LIVSFS 2008:13 Dnr 2020/00702 (livsmedelsverket.se). VAKIN 

och Informationssäkerhetssamordnare för eget yttrande till 

Livsmedelsverket. Sista dag för att besvara remissen är 1 februari 2022 

 

Socialdepartementet - Från delar till helhet - En reform för samordnade, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 

samsjuklighet, SOU 2021:93. Individ – och familjenämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till 

Socialdepartementet. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 

30 april 2022. IFN 2022-03-23, KSNAU 2022-04-05, KS 2022-04-12 

 

Socialstyrelsen - Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i 

nära relationer. Individ - och familjenämnden för eget yttrande. Sista dag 

att besvara remissen är 21 februari 2022 

 

Region Västerbotten - Regional Innovationsstrategi. Näringsliv/ Emmy 

Sundin för handläggning till Kommunstyrelsen. Sista dag att besvara 

remissen är 11 mars 2022. KSNAU 2022-02-08, KS 2022-02-15 

 

Myndigheten för digital förvaltning - Rekommendation för upphandling av 

information med inbyggd öppenhet. Innovation/Maria Söderlind 

handlägger remissen till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att 

besvara remissen är 28 februari 2022. KSNAU 2022-02-08, KS 2022-02-15 

 

Länsstyrelsen - Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till tävling 

på väg - Rally Sweden. Miljö - och hälsoskydd, Tekniska nämnden, Mark – 

och exploatering, Upab och Umeåregionens brandförsvar för enskilt 
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yttrande till Länsstyrelsen innan den 2022-01-19. Fredrik Lundberg har 

också fått remissen och får avgöra vilka bolag utöver Upab som ska svara 

på remissen 

 

Övrigt 

Kommittén Demokratin 100 år - Konferens om demokratin 100 år, 15 mars 

2022 

 

Sveriges Kommuner och Regioner - Seminarieserie i fyra delar 
- Framgångsrik samhällsutveckling genom ökad samverkan och fler affärer 
med sociala företag, 30 mars, 18 maj och 22 november 2022 
 

   
 

 

  



Sida 29 av 45 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 12 

 

Diarienr: KS-2021/00867 

Rekommendation: Politiska möten 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att rekommendera kommunstyrelsen, nämnder och bolag att genomföra 

politiska möten (nämndsmöten, styrelsemöten, utskottsmöten, 

ordförandeberedning, presidieberedning eller motsvarande) med 

förtroendevalda och tjänstepersoner medverkande på distans 

 

att rekommendationerna gäller till och med 31 mars 2022. 

Ärendebeskrivning 

Efter jul- och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt. 

Folkhälsomyndigheten och Regeringen vidtar nu åtgärder för att minska 

smittspridningen.  

 

Vad gäller för politiska möten generellt? 

Huvudregeln för politiska sammanträden är att de hålls fysiskt. 

Kommunfullmäktige har dock i sitt reglemente öppnat upp för styrelser och 

nämnder att de, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Ordföranden avgör om  

närvaro får ske på distans. 

 

Rekommendationer under pandemin 

I inledningen av pandemin i Umeå (cirka mars 2020-december 2020) 

testades många olika varianter av sammanträdesformer i 

kommunstyrelsen och nämnderna och dess utskott, beredningar m.m. 

Exempelvis: 

- Ordförande eller presidiet på plats fysiskt och övriga på distans.  

- Ledamöter på plats fysiskt och ersättare på distans.  

- Stor möteslokal och alla på plats fysiskt. 
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I december 2020 rekommenderades kommunstyrelsen och nämnderna, 

utifrån smittläget, att genomföra alla möten med förtroendevalda och 

tjänstemän deltagande på distans även fast distansdeltagande bygger på 

frivillighet och att ordföranden avgör om så får ske. Huvuddelen av alla 

politiska möten har därefter genomförts som distansmöten. 

 

Efter 28 september 2021 

I takt med att allt fler är fullvaccinerade och att Folkhälsomyndigheten tar 

bort allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 den 

29 september 2021 men samtidigt också mot bakgrund av att det finns nya 

allmänna råd som framför allt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig 

rekommenderar näringslivs- och arbetsutskottet att kommunstyrelsen och 

nämnder successivt återgår till arbetsformerna av kommunfullmäktige 

reglerade i reglementet. Återgången föreslås se ut enligt nedan: 

 

Beslutsmöten (kommunstyrelse- och nämndsmöten) bör ske fysiskt, 

anpassa lokal för att kunna hålla avstånd. 

 

Utskottsmöten/ordförandeberedning/presidieberedning eller motsvarande 

kan med fördel  fortsätta hållas med förtroendevalda och tjänstepersoner 

medverkande på distans. 

 

Efter 11 januari 2022 

Näringslivs- och arbetsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen, 

nämnder och bolag att genomföra politiska möten (nämndsmöten, 

styrelsemöten, utskottsmöten, ordförandeberedning, presidieberedning 

eller motsvarande) med förtroendevalda och tjänstepersoner 

medverkande på distans och att rekommendationerna gäller till och med 

31 mars 2022. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

om att lägga till att även bolagen ska få samma rekommendation. 
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Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
Bolagen   
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§ 13 

 

Diarienr: KS-2016/00488 

Genomförande- och medfinansieringsavtal för 

Norrbotniabanan, sträckan Dåva-Gryssjön 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna med Trafikverket upprättade genomförande- och 

medfinansieringsavtal.  

Ärendebeskrivning 

Järnvägsplanen för sträckan Dåva-Gryssjön är inne för fastställelse med 

ambitionen att den vinner laga kraft under tertial 3, 2022. Arbetet med 

järnvägsplanen har i stort flutit på bra.  

 

Parallellt med järnvägsplanearbetet ska genomförande- och 

medfinansieringsavtal tecknas mellan Trafikverket och de parter som 

kommer att medfinansiera projektet med anslutande infrastruktur eller 

standardhöjande åtgärder. Normalt tecknas genomförande- och 

medfinansieringsavtal tidigare i planeringsprocessen men frågan om vilken 

part som ska finansiera stationsläget i Sävar (i huvudsak plattform och 

plattformsförbindelse) har medfört att avtalsprocessen i detta fall blivit 

fördröjd. Innan årsskiftet 2021 meddelade Trafikverket att de kommer att 

finansiera stationen i Sävar i likhet med stationslägena i bl a Bureå och 

Byske. Beslutet fattade Trafikverket med stöd av resultaten från en 

Ändamålsanalys för Norrbotniabanan som Trafikverket låtit revidera.  

 

Genomförandeavtalet följer de fördelningsprinciper som Trafikverket 

tillämpar där kommunerna bland annat svarar för kostnaderna att upphäva 

och göra nya detaljplaner i anslutning till järnvägsplanen. I 

genomförandeavtalet framgår möjligheten att ansluta ett industrispår till 

framtida verksamhetsområde i Sävar och Sävar Såg. Utöver detta kvarstår 
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ett antal utformningsfrågor att diskutera med Trafikverket, en process som 

kommer att fortlöpa under detaljprojekteringsskedet. Det gäller bland 

annat slutlig utformning av den nya gång- och cykelbro som ska byggas 

över E4 och järnväg, anpassningar till resecentrum samt eventuell 

kulvertering av Öxbäcken. 

 

Medfinansieringsavtalet avser en kostnadspost som uppkommer av 

kommunens önskan att framtidssäkra järnvägspassagen över 

Tomternavägen. Åtgärden innebär en breddning av passagen under 

järnvägen där Trafikverket står för passagen av befintlig väg på 7 m och 

kommunen står för kostnaden att bredda passagen med 4 meter för 

möjligheten att rymma en gång- och cykelbana. Kommunens kostnad för 

breddningen är uppskattad till 16,585 mkr. Totala kostnaden för 

anläggningen är kostnadsberäknad till drygt 46 mkr. Trafikverket ansvarar 

för projektering och genomförande, kostnader fördelas proportionellt 

mellan Kommunen och Trafikverket. 

 

Särskilda avtal håller på att tecknas med berörda ledningsägare. Därtill 

kommer med stöd av fastställd järnvägsplan, särskilda avtal att tecknas 

gällande bland annat tillfälligt nyttjande av kommunal mark.  

 

Planeringsprocessen och framtagandet av genomförande- och 

medfinansieringsavtal har skett i bred samverkan med representanter från 

berörda verksamheter inom Umeå kommun samt berörda kommunala 

bolag. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förslag till genomförandeavtal 

Bilaga 2 Översiktskarta över genomförandeavtalets omfattning 

Bilaga 3 Karta lokalisering av parternas åtagande 

Bilaga 4 Broar och portar 

Bilaga 5 Principutformning slänter stationsområde 

Bilaga 6 Översiktlig sammanställning av parternas ansvar för åtaganden 

Bilaga 7 Förslag till medfinansieringsavtal 

Beredningsansvariga 

Isabella Forsgren 
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Mikael Salomonsson 

Olle Norqvist 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket 

INAB 

MEX 

Gator och Parker   
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§ 14 

 

Diarienr: KS-2022/00038 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Umeå kommun 

enligt tekniska nämndens förslag i bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar de lokala 

ordningsföreskrifterna för torghandeln med syfte att underlätta för de 

sökande och för nämnden, genom att avtal som kräver dispens inte 

behöver beslutas om på nämndens sammanträden. Stycket som reglerar 

dispensen har tagits bort då det finns en existerande delegation som 

innebär att förvaltningen kan ta beslut. I samband med detta har även 

övrig text i ordningsföreskrifterna setts över och anpassats till de 

förhållanden som råder i dag. Ett stycke om renhållning och 

avfallshantering har lagts till, en del grammatiska ändringar är utförda och 

en del ord har bytts ut. 

 

Områden och platser där kommunen upplåter vissa ytor som 

torghandelsplatser har inte reviderats. För detta skulle en 

detaljplaneändring krävas. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2021-12-16, § 147. 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 15 

 

Diarienr: KS-2021/00571 

Yttrande över granskningsrapport avseende 

kommunens planeringsberedskap 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att yttra sig enligt följande:  
 

Kommunstyrelsen ser positivt på den konstruktiva kritik som 
kommunrevisionen lämnat och rekommendationerna kommer att 
implementeras i verksamheterna i enlighet med tjänsteskrivelsen  
 
Kommunstyrelsen bedömer att framtagande av en strategi för 
markförvärv inte är nödvändig.  

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit KPMG i uppdrag 

att genomföra en granskning av kommunens planeringsberedskap. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Granskningens syfte är att 

bedöma om kommunstyrelsen och byggnadsnämnden har säkerställt en 

ändamålsenlig planeringsberedskap.  

 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden inte fullt 

ut säkerställt en ändamålsenlig planeringsberedskap. Revisorerna bedömer 

att det råder obalans på bostadsmarknaden i Umeå och det saknas 

bostäder; kommunens mål för bostadsbyggande uppnås inte och 

kommunens planberedskap är inte god.  

 

Granskningen visar att översiktsplanen och dess tillhörande delar samt 

bostadsförsörjningsprogrammet bland annat utgör grunden för 

kommunens planeringsberedskap. Revisorerna anser att framtagna 

styrdokument i hög grad harmoniserar med varandra. I översiktsplanens 

olika delar kan det förekomma motstridigheter, men detta har 
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kommunicerats i översiktsplanen där kommunen också gett viss vägledning 

kring vad som bör väga tyngst om så sker.  

 

Revisorerna skriver att strategin för markförvärv utgörs primärt av 

översiktsplanen som övergripande beskriver användningen av kommunens 

mark och vatten och hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt 

perspektiv. Men att det däremot inte finns någon särskild strategi för 

markförvärv (såsom riktlinjer för aktivt markägande eller riktlinjer för 

förvärv och försäljning av mark.)  

 

Revisorerna anser att roller och ansvar i hög grad är säkerställt, men att det 

finns utrymme till att stärka vissa delar i olika skeden av 

planeringsprocessen. Revisorerna bedömer att det finns behov av att 

stärka vissa delar av organisationen kopplat till ansvar inom till exempel 

arbetsgrupp för detaljplan, samverkan och när olika processer möter 

varandra inom planeringsberedskapen i Umeå kommun. Det framgår i 

granskningen att planeringen emellanåt fastnar på detaljplanenivå och det 

uttrycks att det finns interna intressekonflikter inom kommunen. 

Förvaltningens underlag för yttrande 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att 
säkerställa att kontinuerlig utbildning och introduktion av översiktsplanen 
och dess delar genomförs för de som är involverade i planeringsprocessen, 
samt förtydliga eventuella intressekonflikter inom planen. Detta 
omhändertas genom att införa en årligt återkommande översiktsplanedag 
för alla medarbetare som arbetar i samhällsbyggnadsprocessen. Även 
introduktionen till nyanställda har vidareutvecklats för att omhänderta 
denna rekommendation. 
 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att 
säkerställa stärkta rutiner/ansvarsbeskrivningar kring övergångar i 
processen och att säkerställa samverkan mellan olika aktörer i 
planeringsprocessen. Detta omhändertas bland annat i handlingsplanen för 
ökat bostadsbyggande. Arbetet fortsätter också med att ytterligare 
tydliggöra roller och ansvar i översiktsplanens framtagande och även i 
genomförandet av översiktsplanen.  
 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att 

identifiera och i högre grad eliminera intressekonflikter inom kommunens 
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verksamheter genom att skapa en tydligare gemensam målbild till exempel 

vad gäller hållbarhet i planläggning kontra ekonomiska intressen för olika 

verksamheter. Samhällsplanering handlar i grunden om att väga olika 

intressen mellan varandra för att göra avvägningar för den långsiktiga 

mark- och vattenanvändningen. Att eliminera intressekonflikter är väldigt 

svårt. Däremot är det viktigt att ha ett arbetssätt och tydliga metoder för 

att hantera och synliggöra olika intressen. Detta ansvar ligger på 

kommunstyrelsen att arbeta vidare med. Detta genom att tillsammans 

inom Umeå kommunkoncern samlas kring en gemensam målbild och 

synliggöra olika intressen tidigt och vilka avvägningar som behövs för att nå 

Umeås mål om hållbar tillväxt med 200 000 invånare till år 2050. 

 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att se över om det finns 

behov av att ta fram riktlinjer för aktivt markägande och/eller riktlinjer för 

förvärv och försäljning av mark som anknyter till översiktsplan. Mark- och 

exploateringsavdelningen har idag ett tydligt arbetssätt för markförvärv där 

översiktsplanen utgör grunden. Förvärv inom utpekade 

utbyggnadsområden prioriteras och rangordnas utifrån behoven av olika 

typer av byggbar mark och utifrån förutsättningarna för genomförande. 

Markförvärv sker dock i princip alltid genom frivilliga överenskommelser 

och kan ta lång tid att genomföra. Med tanke på Umeås tillväxttakt bör det 

övervägas om ansträngningarna att förvärva strategiskt belägen mark kan 

ökas genom omfördelning av personalresurser. Att ta fram särskilda 

riktlinjer för förvärv bedöms inte kunna förenkla eller skynda på processen. 

Riktlinjer för försäljning av mark finns, se Policy och riktlinjer för 

markanvisning, Umeå kommun.  

 

Granskningsrapporten har stort fokus på planering för fler bostäder, 

medan Umeås tillväxtmål innebär ett betydligt bredare behov av 

planeringsberedskap. Revisorernas förslag på förbättringar kan dock 

appliceras på hela samhällsbyggnadsprocessen, inte enbart de delar som 

avser bostadsbyggandet.  

 

I rapporten görs till viss del också sammanblandningar mellan begreppen 

markberedskap och planberedskap. Markberedskap är den mark 

kommunen äger och som i översiktsplanen är avsedd för byggande, 

markreserven. Planberedskap är de lagakraftvunna detaljplaner som 
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innebär byggrätter och det är planberedskapen som har störst betydelse 

för takten i bostadsbyggandet. 

 

Sammantaget delar förvaltningen revisionens bedömningar och 

rekommendationer gällande processen och behov av förtydliganden, men 

menar att ytterligare riktlinjer för markförvärv inte behövs.  

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport – Granskning av kommunens planeringsberedskap 

BN-2021/02356-3 Byggnadsnämndens yttrande över rapporten 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson 

Malin Lagervall 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen   
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§ 16 

 

Diarienr: KS-2021/01069 

Svar på remiss: Återstartsutredningens betänkande 

Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 

2021:77) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss ”Återstartsutredningens betänkande Från kris till 

kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)” enligt kulturnämndens 

yttrande, d.v.s. att Umeå kommun ställer sig bakom betänkandet av 

utredningen. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i 

uppdrag att dels sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin 

inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn, dels analysera vilka 

lärdomar som kan dras av dessa. Syftet är att bidra till att skapa goda 

förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra 

ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av Sverige. 

Representanter för kulturförvaltningen har träffat regeringens särskilde 

utredare, Linda Zackrisson. Till detta har kulturnämnden fattat beslut om 

hur Umeå lokalt kan stödja det lokala kulturlivets återstart. 

 

Yttrande 

Kulturnämnden har 2021-12-08 yttrat sig och föreslår: 

 

att Umeå kommun ställer sig bakom betänkandet av utredningen. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 2021-1208, § 66. 

Remissen. 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet   
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§ 17 

 

Diarienr: KS-2021/01163 

Anvisning för nämndernas rapportering till KS för 

perioden jan-apr 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 

för perioden januari-april 2021. 

Ärendebeskrivning 
För att ge kommunfullmäktige insyn och möjlighet att hantera avvikelser 

sker rapportering från kommunstyrelse, nämnder och bolag till 

kommunfullmäktige via Förenklad rapport för perioden januari-april, 

Delårsrapport för perioden januari-augusti samt Årsredovisning för hela 

föregående verksamhetsår. 

 

Den anvisning som enligt förslag nu överlämnas till nämnderna behandlar 

tidplan, innehåll och utformning av respektive nämnds rapport till 

Kommunstyrelsen. De rapporter som nämnderna avger utifrån denna 

anvisning sammanställs och ligger till grund för den förenklade rapport 

kommunstyrelsen överlämnar till Kommunfullmäktige för perioden januari-

april 2022.  Den förenklade rapporten behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni. 

 

Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till nämndernas 

personalförhållanden samt ekonomisk ställning och prognos för 

kommunens nämnder och bolag. Observera att den förenklade rapporten 

ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej innefattar ett konsoliderat 

bokslut.  

 

Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med 

intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis rapportera 
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status i arbetet med intern kontroll och styrning. Den anvisning som nu 

upprättats innefattar även beskrivning av hur denna rapportering ska ske. 

Beslutsunderlag 

Anvisning för nämndernas rapportering till KS för perioden januari-april 

2022. 

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom 

Urban Blomdal 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
 

 

  



Sida 44 av 45 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 18 

 

Diarienr: KS-2021/01140 

Nämndernas internkontrollplaner 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att styrelsen tagit del av handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av riskanalys och internkontrollplan 2021 för styrelse och 

nämnder. 

 

För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden beslutar om internkontrollplan i februari. Anmälan av dessa 

nämnders internkontrollplaner kommer därför att ske i mars. 

Beslutsunderlag 

Styrelse och nämnders riskanalyser och internkontrollplaner 2021. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin   
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§ 19 

 

Diarienr: KS-2021/00350 

Ekonomisk rapport januari-oktober och januari-

november 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-01-11 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om ekonomin per 31 oktober respektive 30 november 2021. 

 

Summa prognos för styrelse och nämnder per 31 oktober är 287 mnkr. 

Summa prognos för styrelse och nämnder per 30 november är 105 mnkr. 

 

Kommunstyrelsen har försämrat prognosen med 200 mnkr med anledning 

av fullmäktigebeslutet 2021-11-29 om pensionsinlösen. 

 

   
 

 

 


