
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-05 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 5 april 2022 kl. 13:15-15:10 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Janet Ågren (S) 
Tomas Wennström (S) 
Bore Sköld (V) 
Mattias Larsson (C) 
Peder Westerberg (L), ej § 127 p.g.a. jäv. 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur    §§ 111-128 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur    

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-05 

 

Anslaget har satts upp: 2022-04-14 

 

Anslaget tas ner: 2022-05-06 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signatur 
 Therese Stellén



Sida 2 av 43 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-04-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, distans, § 112-118 

Malin Westerberg Blom, redovisningschef, distans § 121 

Peter Juneblad, näringslivschef, distans, § 127 

 

Sammanträdet inleds med en kort presentation av Pernilla Lilja Wrenman 

deltagande på distans, som nyligt utsetts till biträdande 

säkerhetsskyddschef utöver sin roll som säkerhetssamordnare.  
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§ 111 

 

Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-04-05 informerar stadsdirektör Margaretha 

Alfredsson om aktuella frågor kopplade till det säkerhetspolitiska läget och 

eventuellt flyktingmottagande från Ukraina. Sverige har i nuläget tagit 

emot cirka 26000 flyktingar, varav ett mindre antal befinner sig i Umeå i 

eget boende. Umeå kommun iordningställer platser, samverkar med 

civilsamhället och ser också över befintliga skyddsrum.  
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Beslutsärenden 
 

§ 112 

 

Diarienr: KS-2021/00827 

Upphandling: Konsulentstödda familjehem, barn 

och unga - Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta leverantörer enligt bilagor i upphandling 21205 Konsulentstödda 

familjehem, barn och unga. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför tillsammans med Bjurholm, Robertsfors, 
Nordmaling, Vindeln och Vännäs kommuner en upphandling av 
konsulentstödda familjehem för barn och ungdomar 0-20 år. 
 
Avtalstid  
2022-05-01 – 2024-04-30 
Med möjlighet till 2 års förlängning. 
Värde  
65 000 000 SEK/år  
Utvärdering  
30 % pris, 70 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogade bilagor. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 113 

 

Diarienr: KS-2021/00828 

Upphandling: Bemanningstjänster administration - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta leverantörer enligt bilaga ”Utvärderingsprotokoll” i upphandling 

21243 Bemanningstjänster administration. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av bemanningstjänster inom administration för främst kortare 
uppdrag men även längre är möjliga. Bostaden, Bjurholms kommun, 
Robertsfors kommun, Umeå Energi och Vakin deltar i upphandlingen. 
 
Avtalstid  
2022-05-01 – 2024-04-30 
Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 
Värde  
10 MSEK/år (Umeå kommun ca 1,2 MSEK/år) 
Utvärdering  
100 % kvalitet, priserna konkurrensutsätts med förnyad 

konkurrensutsättning. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade bilagor. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 114 

 

Diarienr: KS-2021/01024 

Upphandling: Trädgårdsmöbler – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Inredningshuset Kontorscenter Västerbotten AB (556853-8739) 

som leverantör av trädgårdsmöbler. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av trädgårdsmöbler.  
Detta avtal ska tillgodose det löpandet behovet för Umeå kommun och 
övriga avropsberättigade, (Vakin och Nordmalings kommun). 
 

Avtalsperioden löper från 2022-05-01 till 2023-04-30 med möjlighet att 

förlänga som maximalt till 2026-04-30. 

Uppskattad inköpsvolym för Umeå kommun är ca 880 000 kr/år. 

Utvärderingen skedde enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

 

Totalt inkom två anbud: 

Inredningshuset Kontorscenter Västerbotten AB (556853-8739) 

Input interiör Nord Aktiebolag (556504-9060) 

Beslutsunderlag 

För detaljer se bilagor: 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beslutsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 
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Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson 
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§ 115 

 

Diarienr: KS-2021/01167 

Upphandling: Mottagning och deponi av förorenade 

massor – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

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

Det har inkommit 3 anbud vilka har utvärderats i enlighet med principen 

pris. 

 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

att godkänna föreslagen leverantör som vinnande i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Bifogat dokument ”Tilldelning” där beslutsprotokoll, 

anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll återfinns. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet enas om att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde. 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   

  



Sida 9 av 43 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-04-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 116 

 

Diarienr: KS-2022/00115 

Upphandling: 21312 Arbetskläder Vård &  omsorg - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

arbetskläder vård och omsorg. 

Ärendebeskrivning 

Befintligt avtal går ut 2022-11-31 varför en ny upphandling behöver göras.  

Uppdraget avser arbetskläder till arbetsgruppen Vård och omsorg.  

 

Avtalets värde är ca 6 MSEK per år. 

 

Avtalsperiod 2022-12-01 – 2024-11-31 med möjlighet till två års 

förlängning. Utvärdering baseras på bästa pris/kvalitet. 

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven 

tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 

  



Sida 10 av 43 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-04-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 117 

 

Diarienr: KS-2022/00314 

Upphandling: Digitala lås – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Phoniro Care AB som leverantör av digitala lås.  

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser digitala lås som omfattar bland annat funktioner för in- och ut 

passage hos brukare, portlås för flerfamiljshus, nyckelgömma samt drift av 

leverantör, app, support, underhåll, införandeprojekt och utbildning. 

 

Avtalsperiod 2022-04-20–2030-04-20 inklusive förlängningsperioder. 

 

Avtalets värde är ca 19 480 810 SEK  

 

Produktköp och införandeprojekt: 6 767 210 SEK Produktköp. (Produkter, 

införandeprojekt, utbildning och uppsättning av tjänst)  

År 1–8 Årskostnad per år: 1 480 200 SEK per år. (Drift, support, underhåll 

och licenser). 

 

Upphandlingsformen var ett förhandlat förfarande där en leverantör valde 

att inkomma med anbud. Utvärderingen baserades på bästa förhållandet 

mellan pris och kvalitet. 

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökrav samt utgått 

från kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2021–2024 (mål 5) tillsammans 

med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll som innefattar anbudssammanställning och 

utvärderingsprotokoll. 
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Beredningsansvariga 

Malin Perneholm 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 118 

 

Diarienr: KS-2022/00169 

Upphandling: Utstädning av särskilt boende – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Rimab Facility Service AB som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

För att få ett bättre resursnyttjande av de lägenheter som finns inom 

särskilt boende vid Umeå kommun (centrala stan inklusive 

Holmsund/Obbola, Hörnefors, samt Sävar) har ledningen för 

äldreomsorgen fattat beslut att ge närstående möjlighet till gratis 

utstädning. En förutsättning för att få gratis utstädning är att lägenheten 

lämnas inom fem dagar efter det att den boende har avlidit. Detta kommer 

att vara ett erbjudande som närstående har att ta ställning till om de vill 

nyttja eller ej. Genom att minska uppsägningstiden kan ny hyresgäst 

snabbare erbjudas inflyttning till boendet. Därmed finns även en 

förhoppning att personer som är medicinskt färdigbehandlade snabbare får 

möjlighet att flytta till särskilt boende istället för att vara kvar på sjukhuset. 

Detta avtal omfattar utstädning av lägenheter vid dödsfall, och städningen 

ska ske inom 48 timmar från beställning. 

 

8 inkomna anbud. 3 godkända och 5 diskvalificerade. 

Jämfört med volym för 2021 så är nuvarande pris 595 482:- 

Nytt upphandlat pris 404 620:- 

Beslutsunderlag 

Anbudssammanställning 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll 



Sida 13 av 43 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-04-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 

   
 

 

  



Sida 14 av 43 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-04-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 119 

 

Diarienr: KS-2020/00068 

Tillägg till försäljning av fastigheten Tavelsjö 6:98 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna bifogat tilläggsavtal gällande fastigheten Tavelsjö 6:98. 

 

att uppdra till mark- och exploateringschefen att underteckna 

tilläggsavtalet. 

Ärendebeskrivning 

2022-02-22 fattade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

(KSNAU) beslut om köpeavtal och undertecknande gällande fastigheten 

Tavelsjö 6:98. Köparen har enligt ett villkor i köpeavtalet utfört en 

överlåtelsebesiktning vilket resulterat i några åtgärdspunkter gällande 

befintlig kulvert mellan hus A & B. Besiktningsmannen förordade fortsatt 

utredning av fackman som nu återkommit med förslag på åtgärd. Köparen 

har framfört önskemål om reducerad köpeskilling med anledning av 

åtgärdens storlek. 

Beslutsunderlag 

Tilläggsavtal till köpeavtal 

Beredningsansvariga 

Jenny Vindegard. Helen Nilsson. 

Beslutet ska skickas till 
Jenny Vindegard.    
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§ 120 

 

Diarienr: KS-2021/00867 

Rekommendation: Politiska möten 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att rekommendera kommunstyrelsen, nämnder och bolag att från 1 april 

2022 återgå till ordinarie arbetsformer för politiska möten.  

 

Ärendebeskrivning  
De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd har tagits bort 9 februari 

2022, även rekommendationen om att arbeta hemifrån. Under februari 

och mars 2022 var smittspridningen och sjukfrånvaron fortfarande hög 

inom förskola, skola, vård och omsorg och därför rekommenderades att 

återgång från distansarbete/distansmöten skulle ske successivt och med 

försiktighet. Utifrån att smittspridningen nu minskar rekommenderas 

återgång till ordinarie arbetsformer. 

 

Vad gäller för politiska möten generellt?  

Huvudregeln för politiska sammanträden är att de hålls fysiskt. 

Kommunfullmäktige har dock i sitt reglemente (se nedan) 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.  

 

Ur reglementet 1.2 - Sammanträde på distans 

Kommunstyrelse eller nämnd får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde 

får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika  

villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av  

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på 

distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till 
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kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas 

restriktivt. Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla 

om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden. 

 

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. 

 

December 2020  

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderades, 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  
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Efter jul- och nyårshelgerna ökade smittspridningen i Sverige kraftigt. 

Folkhälsomyndigheten och Regeringen vidtog åtgärder för att minska 

smittspridningen och näringslivs- och arbetsutskottet beslutade därför 

2022-01-11 att rekommendera 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.  

 

Efter 1 mars 2022  

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd har tagits bort 9 februari 

2022, även rekommendationen om att arbeta hemifrån. Smittspridningen 

och sjukfrånvaron är dock fortfarande hög inom förskola, skola, vård och 

omsorg. Dessa verksamheter får därför hjälp av personal från andra 

förvaltningar. Näringslivs- och arbetsutskottet rekommenderar 

kommunstyrelsen, nämnder och bolag att från 1 mars 2022 successivt och 

med försiktighet återgå till ordinarie arbetsformer för politiska möten.  

 

Efter 1 april 2022 

Näringslivs- och arbetsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen, 

nämnder och bolag att från 1 april 2022 återgå till ordinarie arbetsformer 

för politiska möten. För kommunstyrelsen och dess utskott innebär det att 

det kallas till en fysisk plats (vanligtvis kommunstyrelsens 

sammanträdesrum) och att ordföranden generellt inte kommer att tillåta 

distansdeltagande. Tjänstepersoner kommer däremot rekommenderas 

delta på distans. I samband med presidieberedning avgörs om fysisk 

närvaro från tjänstepersoner är att föredra. 

 

För andra politiska möten exempelvis beredningar kan med fördel helt 

digitala möten med distansdeltagande anordnas.  

 

Med anledning av det digitala språng Umeå och omvärlden tagit i samband 

med pandemin fortsätter stadsledningskontoret följa utvecklingen för att 

se om nuvarande arbetsformer kan behöva justeras.  

 

Beredningsansvariga  
Tomas Jakobsson  
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Beslutet ska skickas till  
Nämnder och UKF   
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§ 121 

 

Diarienr: KS-2021/00238 

Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, 

resultathantering och ombudgetering investeringar 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 705 mnkr varav Umeå 

kommuns resultat ingår med 484 mnkr 

att ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 mnkr för ökade 

nettokostnader i kollektivtrafiken 2021  

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 405 mnkr, varav 

jämförelsestörande poster 134 mnkr  

att fastställa Umeå kommuns årsredovisning för år 2021  

att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv med 251 mnkr 

att fastställa årets balanskravsresultat till 233 mnkr 

att bevilja ansvarsfrihet för år 2021 för kommunstyrelsen, nämnder samt 

enskilda ledamöter i dessa organ 

att de nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital och som redovisar en 

positiv budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, tar med sig dessa 

överskott till sitt ’eget kapital’, totalt 144,7 mnkr. 

att nämnder som omfattas av fiktivt eget kapital, och som redovisar 

negativ budgetavvikelse exklusive pandemins effekter, inte tar med sig 

dessa underskott till sitt ’eget kapital’, totalt -55,6 mnkr. 

att med ovanstående förslag på hantering av över- och underskott för 2021 

anses för- och grundskolenämndens hemställan att ta med den del av 

statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, 

motsvarande 2,1 mnkr, beviljad. 
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att ombudgetera totalt 319,5 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 

till investeringsbudgeten för 2022, enligt bilaga 

att ombudgetera totalt 519,0 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 

till investeringsplanen för 2023 (KF 20210621), enligt bilaga 

att ombudgetera totalt 48,6 mnkr av kvarvarande investeringsmedel 2021 

till investeringsplanen för 2024 (KF 20210621), enligt bilaga 

att beslutet om investeringsbudget 2023, plan 2024-2026 ska innefatta 

ombudgeteringar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

ekonomistyrning via ’fiktivt eget kapital’ och återkomma med ett förslag 

innan 2022 års bokslut. 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 

återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 

investeringsprocess för budgetåret 2024. 

Ärendebeskrivning 

I kommunstyrelsens årsredovisning redovisas ett positivt resultat för 

kommunkoncernen som uppgår till 705 mnkr (miljoner kronor). 

Kommunens resultat uppgår till 484 mnkr, vilket är en ökning med 123 

mnkr i jämförelse med föregående år.  

 

Året och fjolåret har präglats av coronapandemin, men i olika utsträckning, 

vilket medfört konsekvenser för jämförelsen med föregående år och 

budget. I redovisat resultat finns jämförelsestörande poster med netto 

cirka 134 mnkr (205 mnkr). Fördelningen av dessa framgår av not 4, 

Jämförelsestörande poster. 

Umeå kommun finansierar kollektivtrafiken. 2021 har medfört ökade 

nettokostnader för kollektivtrafiken, främst som en effekt av pandemin. 

Kommunen behöver därför ersätta Umeå kommunföretag AB med 10,2 

mnkr utöver tidigare beslutat anslag 2021, för ökade nettokostnader för 

kollektivtrafiken. 
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Reservering till RUR 

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 484 mnkr. 

Reservering till resultatutjämningsreserv föreslås med 251 mnkr, vilket 

innebär ett balanskravsresultat på 233 mnkr. Den maximala reserveringen 

till RUR som kommunen får göra år 2021 är 251 mnkr. I och med detta har 

kommunen satt av maximalt till RUR; 813 mnkr (10% av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 2021). 

Bedömning god ekonomisk hushållning 

I kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om budget- och 

investeringsprocessen framgår riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv. Där definieras god ekonomisk 

hushållning och beskrivs hur god ekonomisk hushållning ska uppnås för 

Umeå kommun: ”God ekonomisk hushållning innebär att både kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs 

långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter 

sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsmässiga mål och 

finansiella mål för kommunen. Några kommunkoncernövergripande 

finansiella mål har inte satts upp i ”Planeringsförutsättningar, budget och 

investeringar för 2021”. Kommunfullmäktiges mål följs upp av styrelse och 

nämnder i årsredovisningen. 

 

Av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål bedöms ett vara helt uppfyllt 

och övriga fyra vara delvis uppfyllda för 2021. Av kommunfullmäktiges 

personalpolitiska mål bedöms ett inte vara uppfyllt och tre vara delvis 

uppfyllda. Av kommunfullmäktiges tre finansiella mål kan måluppfyllelsen 

för målet om låneskuldens utveckling inte bedömas under 2021 då något 

delmål för året inte är uppsatt. Målen om självfinansieringsgrad och 

resultatmålet uppnås. 

 

För att uppnå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges 

fastställda definition ska kommunens finansiella och verksamhetsmässiga 

mål uppnås. Kommunstyrelsen bedömer mot bakgrund av ovanstående att 

god ekonomisk hushållning delvis nås för kommunen för helåret 2021. 
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Fiktivt eget kapital 

Årets resultat innebär en budgetavvikelse på 405 mnkr. Av det utgör 

styrelse och nämnders budgetavvikelse 178 mnkr och resterande 227 mnkr 

avser skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunalekonomisk 

utjämning. Avvikelserna utgår från de budgetramar fullmäktige fastställt.  

 

Styrelse och nämnder, förutom valnämnden och gemensamma nämnder 

med andra kommuner, har ett fiktivt eget kapital. Vid årets början uppgick 

styrelse och nämnders fiktiva egna kapital till 533,9 mnkr.  

 

I samband med verksamhetsuppföljningen har tre nämnder begärt extra 

justering av fiktivt eget kapital utöver budgetavvikelsen för 2021.  

 
Tekniska nämnden hemställer att nämndens underskott om -25,3 mnkr 

avskrivs med hänvisning till extraordinära kostnader utom nämndens 

kontroll kopplat till väder. 

 

Fritidsnämnden hemställer att nämndens underskott om -7,7 mnkr 

avseende effekter av covid-19 avskrivs.  

 

För- och grundskolenämnden hemställer att nämnden får ta med den del av 

statsbidraget Skolmiljarden (riktade insatser för att minska effekterna av 

pandemin) som inte kunnat nyttjas under 2021, motsvarande 2 075 tkr.   

 

I samband med verksamhetsuppföljningen har nämnder och styrelse 

uppskattat pandemins ekonomiska effekter 2021. Sammantaget har 

pandemin haft en positiv ekonomisk effekt på kommunen på totalt 208,4 

mnkr, främst på grund av höga statsbidrag, minskad efterfrågan på 

verksamhet samt förskjutningar i investeringar. Utifrån kommunstyrelsens 

ställningstagande om att ingen nämnd ska vara vinnare eller förlorare på 

grund av pandemin föreslås att de ekonomiska effekter som hänförs till 

pandemin inte överförs till fiktivt eget kapital, varken positiva eller 

negativa.  

 

Utifrån att pandemin också har försvårat arbete med omställning och 

effektivisering under 2021 föreslås att nämnder som redovisar ett 

underliggande underskott (budgetavvikelse exklusive pandemins effekter) 
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inte behöver ta med sig de underskotten till fiktivt eget kapital. Detta berör 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  

 

Förslaget på över- och underskottshantering 2021 är i linje med hur det 

hanterades förra året, och innebär att styrelse och nämnders fiktiva egna 

kapital ökar med 144,7 mnkr och uppgår därefter till totalt 678,5 mnkr. I 

detta har för- och grundskolenämndens hemställan att få ta med den del 

av statsbidraget Skolmiljarden som inte kunnat nyttjas under 2021, 

motsvarande 2,1 mnkr beaktats. Dessa kvarvarande medel ingår i den 

positiva budgetavvikelse som nämnden föreslås få ta med till fiktivt eget 

kapital. Eventuellt nyttjande av eget kapital ska lyftas till kommunstyrelsen 

för beslut enligt kommunens riktlinjer för budget- och investeringsprocess. 

Ombudgetering investeringar 

Kommunens investeringsbudget uppgick till 1 495,8 mnkr 2021. Utfallet 
blev 630,3 mnkr. Styrelse och nämnder begär att inom 
investeringsbudgeten ombudgetera totalt 887,1 mnkr av kvarvarande 
medel till åren 2022–2024. Orsaken beror på förseningar i en del projekt 
bland annat till följd av överprövningar samt Corona-pandemin.  

För tekniska nämnden överstiger föreslagen ombudgetering vad som 

återstår inom beslutad investeringsram för 2021 d v s om föreslagen 

ombudgetering beviljas uppstår en negativ budgetavvikelse avseende 

investeringar för tekniska nämnden. Orsaken består främst i att två 

avslutade projekt har stora negativa budgetavvikelser, Lundåkern (-34,5 

mnkr) och Katamarankajen (-7,7 mnkr). 

Under de senaste två åren har volymen ombudgeteringar ökat på grund av 
förseningar och överprövningar. Investeringsbudgeten bör därför anpassas 
till tidsmässiga förskjutningar. Därför föreslås ombudgeteringar ske till 
2022, 2023 och 2024, istället för som tidigare, enbart till nästkommande år. 
Kommande beslut om investeringsbudget 2023, plan 2024–2026 ska även 
det innefatta ombudgeteringar.  

Tekniska nämndens framställan om ombudgeteringar utgår från av 
nämnden nedbruten investeringsbudget. Stadledningsledningskontorets 
förslag till beslut utgår från beslutad nivå enligt kommunfullmäktiges beslut 
men överensstämmer med tekniska nämndens framställan. Det är enbart 
aggregeringsnivå som skiljer sig åt. 
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Beslutsunderlag 

Umeå kommuns årsredovisning 2021 

Förändring fiktivt eget kapital styrelse och nämnder år 2021 

Förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2022–2024 - 

sammanställning samtliga projekt  

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Malin Westerberg Blom, redovisningschef 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Urban Blomdahl, budgetchef 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson föreslår redaktionell ändring i 

tabell 25, där budgetavvikelser för 2021 fått felaktiga plus- och 

minustecken. 

 

Yrkanden 

Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell 

ändring samt följande två tillägg:  

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

ekonomistyrning via ’fiktivt eget kapital’ och återkomma med ett förslag 

innan 2022 års bokslut. 

 

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av 

investeringarna utifrån de förseningar som uppstått under pandemin och 

återkomma med förslag på hantering inför 2023 års budget- och 

investeringsprocess för budgetåret 2024. 

 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell 

ändring. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive redaktionell ändring. 
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Bifall mot avslag till Janet Ågrens (S) två tilläggsyrkanden. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller de två tilläggen. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder för beslut om ombudgeteringar och förändring fiktivt 
eget kapital.   
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§ 122 

 

Diarienr: KS-2022/00261 

Motion 6/2022: Solidaritet med krigsdrabbade folk; 

Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla den första att-satsen 

 

att anse den andra och tredje att-satsen besvarad enligt 

stadsledningskontorets anförande. 

 

Reservation 

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

bifall till hela motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2022-03-28 yrkar Bore Sköld (V): 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur 

Umeå kommun kan bistå folket i Ukraina med humanitära hjälpinsatser; 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur 

Umeå kommun kan samla kommunens aktörer för att förstärka 

beredskapen för ett ökat flyktingmottagande; 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för hur 

Umeå kommuns krisberedskap kan förbättras. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

 

Svar på att-sats 1 
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Rätten för kommuner att ge internationellt bistånd finns i Lag om särskilda 

kommunala befogenheter (se urklipp nedan) och är relativt begränsad. 

Utbildning/kunskapsöverföring och materiel som man inte längre använder 

är tillåtet att bistå med. Kommuner kan också bistå hjälporganisationer i 

nödsituationer. Regeringen kan utöka möjligheterna till att ge bistånd. 

Även om det är relativt begränsade möjligheter föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att bifalla den 

första att-satsen. Om Regeringen öppnar upp för utökade möjligheter att 

ge bistånd kan kommunen komplettera befintlig plan.  

Internationellt bistånd 

Formerna för biståndet 

4 §   Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, 

utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i 

form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och 

rådgivning. 

5 §   Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av 

kommuner och regioner i form av utrustning som kommunerna och regionerna inte 

längre behöver för sin verksamhet. 

Regeringen får ge tillstånd till att bistånd även i form av annan utrustning än som 

avses i första stycket, rådgivning, utbildning eller på annat sätt lämnas till ett land 

som inte får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas 

endast för att genomföra utbildning och rådgivning. Lag (2019:935). 

6 §   Kommuner och regioner som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig 

omfattning använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så 

att den kan tas i bruk. Lag (2019:935). 

7 §   Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 §§ får också lämnas till en internationell 

hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida 

nödsituation eller i en annan svår situation som är en följd av en nödsituation. 

Villkor 

8 §   Kommuner och regioner ska förvissa sig om att bistånd som lämnas kommer 

till avsedd användning. Detta gäller dock inte om biståndet avser utrustning som 

kommunerna och regionerna inte längre behöver för sin verksamhet. Lag 

(2019:935). 
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9 §   Kommuner och regioner som lämnar bistånd till ett land som får svenskt 

statligt bistånd ska anmäla åtgärden och omfattningen på biståndet till Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Anmälan ska dock inte göras om 

biståndet avser utrustning som kommunen eller regionen inte längre behöver för 

sin verksamhet. Lag (2019:935). 

Svar på att-sats 2 

Umeå kommun har sedan vecka 11 organiserat en styrgrupp som leds av 

stadsdirektören och består av de verksamheter som är mest berörda enligt 

ansvarsprincipen. Styrgruppen ger uppdrag till en arbetsgrupp som leds av 

verksamhetschef för kommunens flyktingmottagning. Närmast aktuellt är 

att ta fram förslag till Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för samordning 

av ideella organisationer samt en plan för fortsatt arbete. Ett 

evakueringsboende förbereds i ett före detta äldreboende med cirka 200 

platser för att vara redo när behovet från Migrationsverket uppstår. Utifrån 

detta föreslår stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att 

anse den andra att-satsen besvarad. 

 

Svar på att-sats 3 

På sammanträde 2022-03-28 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 

Umeå kommuns plan för krisberedskap och civilt försvar. Därmed föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar att anse den tredje 

att-satsen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

Birgitta Forsberg 

Eva-Lena Fjällström 

Bibbi Nilsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (bifall till den första 
att-satsen och att anse den andra och tredje att-satsen besvarad) 
Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Skölds (V) förslag om bifall till 

motionen i sin helhet. Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att bifalla den första att-

satsen och att anse den andra och tredje att-satsen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifall till hela motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 123 

 

Diarienr: KS-2021/00293 

Nämndernas internkontrolluppföljning januari-

december 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna nämndernas internkontrolluppföljning för perioden januari- 

december 2021 enligt bifogade bilagor och gör bedömningen att den 

interna styrningen och kontrollen i kommunen är tillräcklig. 

 

att nämndernas rapporter ska överlämnas till kommunfullmäktige som ett 

anmälningsärende. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse 

att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta 

regleras dels i kommunallagen dels i den av kommunfullmäktige beslutade 

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll. I samband med att års-

redovisningen fastställs ska kommunstyrelsen lämna en bedömning av om 

den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Bedömningen görs 

utifrån nämndernas rapportering. Nämnderna har godkänt uppföljningen 

av respektive internkontrollplan och i beslut fastställt att den interna 

kontrollen är tillräcklig. För valnämnden, personalnämnden och 

gemensamma IT-nämnden framgår det dock inte av beslutet om nämnden 

bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
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Beslutsunderlag 

Nämndernas protokoll  

Nämndernas internkontrolluppföljning 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
 

   
 

 

  

Nämnd

Hanterat 

kontroll-

områden

Hanterat 

riskanalys

Beslut intern-

kontrollplan

Beslut 

godkänna 

uppföljning 

jan-dec 2021

Förslag KS 

värdering av 

nämndernas 

IK

Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Godkänd

Valnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Personalnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Byggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Umeåregionens räddningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Äldrenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Individ- och familjenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

För- och grundskolenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå * Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam PA-nämnd Umeåregionen - - - -  -

*) Framgår ej
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§ 124 

 

Diarienr: KS-2021/01140 

Internkontrollplaner 2022 - FGN och GVN 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att styrelsen tagit del av handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av riskanalys och internkontrollplan 2022 för för- och 

grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Övriga nämnders riskanalyser och internkontrollplaner behandlades av 

kommunstyrelsen 2022-01-18. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens riskanalys och internkontrollplan 2022. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riskanalys och 

internkontrollplan 2022. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
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§ 125 

 

Diarienr: KS-2022/00318 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 1 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. 

Trots en väsentlig högre beredningstakt jämfört med tidigare är det fem 

motioner i bilagd lista som inte kommer att hålla kravet på beslut inom ett 

år från det att motionen väcktes. I tabellen nedan redovisas antal inkomna 

och kvarvarande motioner fördelade efter år, samt antal motioner som 

hanterats i kommunstyrelsen och finns i kö till kommunfullmäktige. 

 

År Antal 
inkomna 
motioner 

Antal kvarvarande 
motioner 

Varav antal hanterade 
motioner i KS som köar 
till KF 

2022 6 6  

2021 36 24 10 

2020 42 3  

Summa 84 33 10 

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner 2022, delrapport 1. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Tomas Jakobsson 
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§ 126 

 

Diarienr: KS-2022/00123 

Svar på remiss: SOU 2021:96: Säkerhet och 

tillgänglighet vid val 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna remissvar enligt kommunledningsstabens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Justitiedepartementet har skickat ut slutbetänkandet från 2020 års 

valutredning, Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96) på remiss. 

 

Slutbetänkandet behandlar frågor som rör ett samordningsansvar för 

säkerhetsfrågor i valadministrationen, en rutin för samordning och 

rapportering av incidenter i samband med val, överklagande av val, 

valobservatörers status, väljargrupper som har svårigheter att utnyttja sin 

rösträtt, väljare med synnedsättning, utlandssvenskar, digitala röstkort, val 

vid allvarliga fredstida kriser samt rekrytering och utbildning av 

röstmottagare. 

 

Förslaget till yttrande koncentreras till de punkter där Umeå kommun har 

en avvikande uppfattning gentemot utredningens förslag. 

 

Förslag till yttrande 

 

Umeå kommun har genom remiss från Justitiedepartementet fått möjlighet 

att yttra sig över rubricerad utredning. I detta slutbetänkande från 2020 års 

valutredning behandlas frågor som rör ett samordningsansvar för 

säkerhetsfrågor i valadministrationen, en rutin för samordning och 

rapportering av incidenter i samband med val, överklagande av val, 

valobservatörers status, väljargrupper med svårigheter att utnyttja sin 

rösträtt, väljare med synnedsättning, utlandssvenskar, digitala röstkort, val 
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vid allvarliga fredstida kriser samt rekrytering och utbildning av 

röstmottagare. 

 

Ett samordningsansvar för säkerhetsfrågor i valadministrationen 

Umeå kommun delar utredningens bedömning att avsaknaden av en 

myndighet med ett utpekat ansvar för samordningen av säkerhetsfrågorna 

måste ses som en risk i sig. En effektiv samverkan och möjligheten till 

kunskaps- och informationsutbyte inom valadministrationen bör på ett bra 

sätt kunna bidra till en hög valsäkerhet. Det är naturligt att det 

övergripande oh sammanhållande ansvaret för säkerhetsfrågorna läggs på 

den centrala valmyndigheten. 

 

Utredningen menar att utbildningsansvaret i säkerhetsfrågor bör ligga på 

länsstyrelsen. Vi delar inte den bedömningen. Vi menar i stället att en 

ordning där den centrala valmyndigheten ansvarar för detta ger en större 

helhetsförståelse för säkerhetsfrågor i hela valadministrationen och bättre 

möjligheter till ett enhetligt förfarande vid exempelvis 

incidentrapportering. 

 

En rutin för incidentrapportering 

Det är rimligt att tro att incidenter kan förekomma i alla led i valprocessen. 

Många incidenter kan komma att inträffa i samband med själva 

röstningsförfarandet. Därför måste detta även lyftas fram på ett tydligt sätt 

i valmyndighetens utbildningsmaterial. 

 

När det gäller allmänhetens klagomål, synpunkter och förbättringsförslag 

så ska dessa naturligtvis hanteras av berörd valmyndighet. På lokal nivå 

sker det redan idag via röstmottagare direkt i samband med själva 

röstningsförfarandet eller via kommunens valkansli eller valnämnd.  

 

Att öppna upp för allmänheten att kunna lämna synpunkter anonymt via 

en digital plattform och därmed krav på skyndsam analys och eventuell 

åtgärd riskerar att ytterligare belasta valadministrationen. 

 

Valprocessen är decentraliserad, manuell och transparent. Befintliga 

kontaktvägar för att lämna in klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag 

anonymt tillgodoses via kommunens egna system för klagomål, synpunkter 
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eller förbättringsförslag. Kommunen har som myndighet för övrigt en 

skyldighet att skyndsamt besvara inkomna ärenden. 

 

En anonym tjänst som föreslås i utredningen medför snarare en risk att 

förtroendet för valprocessen undergrävs. Erfarenhetsmässigt visar det sig 

att många ärenden som troligen skulle registreras i denna tjänst grundar 

sig på okunskap kring hur valet går till. En stor mängd ärenden under den 

period när den lokala valadministrationen har som mest att göra skulle 

även medföra en orimligt stor arbetsbelastning. 

 

Väljargrupper som har svårigheter att utnyttja sin rösträtt 

Inledningsvis konstaterar Umeå kommun att det är positivt att begreppet 

tillgänglighet breddas och tydliggörs. Att valdeltagandet skiljer sig åt så 

mycket som det gör mellan olika grupper i samhället är inte acceptabelt. 

Arbetet med tillgänglighet berör hela valadministrationen. 

De lokala valnämnderna kommer även när det gäller detta att behöva 

ytterligare stöd i sin utbildning av röstmottagare. Den centrala 

valmyndighetens ansvar för att ta fram utbildningsmaterial ökar och vi 

förutsätter därför att myndigheten tilldelas resurser för att kunna fullfölja 

det uppdraget. 

 

När det gäller lokaler är vår erfarenhet är att checklistor kan uppfattas som 

ganska fyrkantiga i vissa fall när frågorna blir väldigt specifika och ska gälla 

alla lokaler. Det kan exempelvis saknas en rörelsehinderparkering inom 

föreskrivet avstånd från lokalens entré men i praktiken går det att ordna 

under valdagen. Vi menar att det inte betyder att lokalen har bristande 

tillgänglighet. Vi måste välja lokaler utifrån ett vidare perspektiv än 

enskilda parametrar i en checklista. Det är även väldigt olika 

förutsättningar mellan kommunerna. Därför anser vi att förslaget om att 

varje kommun senast 32 dagar före valdagen ska meddela Valmyndigheten 

var och när röstmottagning kan ske inom kommunen samt uppgift om 

lokalernas tillgänglighet ska skrotas. 

 

Umeå kommun vill också poängtera att alla röstnings- och vallokaler ska 

vara tillgängliga enligt gällande vallag. Det finns inte några undantag från 

den regeln. I viss mån kan tillgänglighetsperspektivet även speglas på annat 

sätt, exempelvis via generösa öppettider inom förtidsröstningen. 
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Inom detta område delar vi utredningens uppfattning och diskussion kring 

råd och rekommendationer i förhållande till föreskrifter. Alla kommuner 

har samma ansvar men förutsättningarna är olika. Som så mycket annat är 

det angeläget att följa upp arbetet med tillgänglighet. 

 

Avslutande kommentarer 

Vallagsutredningen delbetänkande och nu dess slutbetänkande speglar det 

faktum att allt fler och alltmer specialiserade uppgifter läggs på 

kommunerna i samband med val. Förändringar i omvärlden och 

regelförändringar i det svenska valsystemet har inneburit att 

kommunernas ansvar i samband med valets genomförande blir alltmer 

komplext. Det krävs kunskaper och erfarenheter som inte efterfrågats 

tidigare. 

 

Alla kommuner, stora som små, har samma regelverk att rätta sig efter. Det 

ställer ökade krav på samverkan och stöd såväl mellan olika nivåer i 

valadministrationen som mellan exempelvis kommunerna som har det 

exekutiva ansvaret att genomföra valet. Det är mycket tydligt att 

genomförandet av ett val har blivit ett ansvar för hela 

kommunorganisationen.  

 

Umeå kommun konstaterar i det sammanhanget även att kostnaderna för 

den lokala valadministrationen att genomföra ett val hela tiden ökar. Som 

utredningen mycket riktigt påpekar saknas det en bild över hur mycket 

valen kostar för kommunerna. Vår uppfattning är dock att den andel av 

kommunens totala kostnader som statsbidragen täcker hela tiden minskar. 

Vi menar att detta bör lyftas fram i kommande utvärdering efter valet 2022 

inför kommande ekonomiska beräkningar. 

 

Avslutningsvis hävdar vi bestämt att väldigt många av de utmaningar som 

gömmer sig bakom delbetänkandets och slutbetänkandets förslag och 

bedömningar härrör från det svenska systemet med valsedlar. Det är helt 

nödvändigt att utvärderingen av 2022 års val även ska innefatta en djupare 

analys av valsedelssystemet. 

Beslutsunderlag 
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Säkerhet och tillgänglighet vid val - Regeringen.se 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård 

 

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

Beslutet ska skickas till 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 

benny.lindholm.narlinge@regeringskansliet.se 

   
 

 

  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202196/
mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:benny.lindholm.narlinge@regeringskansliet.se
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§ 127 

 

Diarienr: KS-2022/00328 

Svar på hemställan om extra sponsorstöd till 

elitföreningarna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå hemställan om extra sponsorstöd elitföreningarna från Umeå 

kommun utifrån att medel inte finns i budget för innevarande år. 

 

Peder Westerberg (L) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund 

av jäv. 

Ärendebeskrivning 

I december 2021 inkom ett antal skrivelser till kommunstyrelsen, 

näringslivs- och arbetsutskottet samt enskilda politiker och tjänstemän 

kopplat till att Umeå kommun och de kommunala bolagen borde utöka sin 

sponsring till Umeå IK men även ett antal av de övriga elitklubbarna. Goda 

skäl anfördes och skrivelserna innehöll även jämförelser med ett urval av 

andra städer.  

 

Umeå kommuns sponsring idag 

Umeå kommun har idag en sponsorbudget på 1,2 mkr. Näringsliv har 

uppdraget att fördela beloppet enligt en sponsorpolicy till de föreningar 

som uppfyller elitkriteriet. Sponsring får inte sammanblandas med bidrag 

och föreningsstöd som hanteras av andra förvaltningar/enheter. 

Sponsringen fyller ett syfte av att marknadsföra och stärka Umeå som 

attraktiv ort mot inflyttare, besökare och investeringar. Som motprestation 

erhåller Umeå kommun i första hand exponering. Utifrån Umeås bredd 

som idrottsstad finns idag 16 lag/föreningar som uppfyller kraven. 

Beloppet fördelas idag lika mellan manliga och kvinnliga utövare.  
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För de kommunala bolaget hänvisas till de marknadsstrategier och 

sponsorplattformar som respektive bolag har kopplat till uppdrag och 

målgrupp. Rent generellt kan konstateras att sponsring även kan innefatta 

breddföreningar och sociala insatser. 

 

Pandemiinsatser 

Under pandemin stärktes sponsorbudgeten vid två tillfällen.  

 

• December 2020 5 mkr elitsponsring, varav 1 mkr extra till elitidrottande 

kvinnor. 

• December 2021 1 mkr elitsponsring. 

 

Finansieringen skedde genom anslagen och delvis näringslivs egna medel. 

 

Övrigt 

Umeå har under en lång tid varit en av Sveriges främsta idrottsstäder och 

Umeå har två år i rad av SVT utsetts till Sveriges främsta idrottsstad där vi 

bland annat utmärker oss för en stor bredd med ett stort antal lag och 

idrottare på elitnivå. Idrotten är på många sätt viktig för en plats. Både för 

att skapa förutsättningar för social hållbarhet samt för att stärka bilden av 

Umeå som en attraktiv plats att bo och leva i. Elitidrotten är ett 

skyltfönster men föreningarna bedriver i flertalet fall även omfattande 

ungdomsverksamhet och sociala aktiviteter.  

 

Det är svårt att ha den fullständiga bilden av allt Umeå kommun gör för att 

skapa goda förutsättningar för föreningar och idrottande. Umeå kommun 

jobbar oerhört brett och stöden kan gälla allt ifrån projekt för att skapa 

social trygghet till direkt möjliggörande genom föreningsstöd, 

anläggningar, drift mm. Inte minst det stora utbudet av anläggningar för 

många olika idrotter är en viktig del av vad Umeå Kommun bidrar med. Två 

stora och viktigt åtagande är även de satsningar som Umeå Kommun är del 

av i form av riksidrottsgymnasium och riksidrottsuniversitet. Varav det sista 

i samarbete med Umeå Universitet. Det gör att jämförelse med andra 

kommuner många gånger är svåra att göra. Dessutom spelar antalet 

representationslag och kommunala strategier kopplat till det breda 

idrottandet med föreningsbidrag subventionerade lokaler in i bilden. 

Vidare har strukturen för de kommunala bolagen betydelse, där vissa 
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verkar på en nationell marknad vilket innebär att behovet av 

marknadsföring kan se annorlunda ut. Vidare finns en evenemangsbudget 

som i första hand fördelas till idrottsföreningarna som stöd i att arrangera 

cuper och events  

 

I grunden är vi självklart positiva till att utöka sponsorbudgeten, elitlagen är 

viktiga för en plats, men det skulle kräva en utökning av budgetram. Det 

andra alternativet är att nyttja någon av anslagen. Dessa båda är dock 

tämligen hårt nyttjade under kommande period utifrån events och 

förflyttningen mellan tillväxtanslaget och det interna utvecklingsanslaget. 

Däremot kommer Näringsliv att jobba vidare med att hitta förutsättningar 

för stöd kopplat till konsekvenser av pandemi men även utifrån hur 

ianspråktagandet av anslaget kommer att se ut under året. 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad 

Peter Öystilä 

 

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

 

Peder Westerberg (L) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund 

av jäv. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Juneblad för vidarebefordran till berörda föreningar. 
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§ 128 

 

Diarienr: KS-2022/00319 

Ekonomisk rapport januari-februari 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av den ekonomiska 

rapporten för januari-februari 2022. 

 

att bjuda in Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, fritidsnämnden 

och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till näringslivs- och 

arbetsutskottet då deras prognosticerade underskott överstiger 1 %. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet ger ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson en 

ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2022. Summa prognos för 

styrelse och nämnder efter februari är 125 Mnkr. Tre nämnder; 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, fritidsnämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognosticerar ett underskott 

som överstiger 1 % och kommer därför bjudas in till näringslivs- och 

arbetsutskottet.   

 

 

 


