
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-25 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 25 januari 2022 kl. 13:15-14:50 

Plats: Stadshuset och digitalt distansdeltagande 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, 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: Anders Ågren 

 

Sekreterare: Digital signatur     §§ 20-31 

 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: 2022-01-25 

 

Anslaget har satts upp: 2022-01-31 

 

Anslaget tas ner: 2022-02-22 

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 

Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor, § 23-26 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 27 

Fredrik Strinnholm, etableringschef, § 27 

Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare, § 27 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, § 30-31 

Urban Blomdahl, budgetchef, § 30-31 
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§ 20 

 

Diarienr: KS-2021/01159 

Äskande av investeringsmedel 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att bevilja valnämnden 150 tkr i investeringsmedel 2022 för anpassning 

av verksamhetslokal genom omdisponering av medel från 

kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden har beslutat äska om 150 tkr i investeringsmedel 2022 för 

anpassning av nämndens verksamhetslokal. Beslutad gränsdragning mellan 

tekniska nämndens och övriga nämnders ansvar beträffande 

lokalanpassningar har beaktats. Valnämnden har ingen egen 

investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Valnämnden   
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§ 21 

 

Diarienr: KS-2021/01093 

Fritidsnämndens ansökan Utvecklingsanslag social 

hållbarhet 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar  

 

att ta tillbaka delegering till stadsdirektör avseende kvarvarande medel 

på utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2022, beslut 2022-01-11 § 9  

 

att bevilja 472 tkr till fritidsnämnden 2022 för Lovsatsningen – gratis 

lovaktiviteter och Fritidsbanken, ur utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet 2022  

 

att tillskjuta fritidsnämnden ytterligare 746 tkr 2022 för Lovsatsningen - 

gratis lovaktiviteter och Fritidsbanken, enligt ärendebeskrivningen 

 

att fr.o.m. 2023 får projektet Lovsatsningen och Fritidsbanken finansieras 

inom fritidsnämndens ordinarie budget  

 

att avslå fritidsnämndens delansökan avseende Entré Orringkläppen, 

Grössjöns naturreservat. 

 

Reservation 

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

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har inkommit med två delansökningar till 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet för år 2022 för sammanlagt 1,7 

mnkr. För delansökan 1. Gratis lovaktiviteter ansöker nämnden om 

1 300 000 kr och för delansökan 2. Entré Orringkläppen, Grössjöns 

naturreservat söker nämnden 398 454 kr.  
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Delansökan 1. Gratis lovaktiviteter. 

Ansökan handlar om att erbjuda och samordna gratis lovaktiviteter för alla 

barn och unga i Umeå kommun i förskoleklass från 6 – 16 år. Projektet för 

2022 vill fokusera på fritidshemmen på loven, i samarbete med 

kulturskolan, feriearbete under sommarlovet och mängd övriga aktiviteter. 

Projektet ska bedrivas i samverkan mellan bad, bibliotek, fritidsgårdar, 

fritidsbanken, föreningsliv och kulturskolan. Fritidsbanken ges också ett 

föreningsstöd med 300 tkr.  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets (KSNAU:s) beslut den 11 januari 2022, om 

fördelning av medel från 2022 års utvecklingsanslag för social hållbarhet, 

innebär att det återstår 472 tkr av 2022 års medel samt att fördelningen av 

dessa delegeras till stadsdirektör. Förslaget till beslut innebär att KSNAU tar 

tillbaka delegationen för kvarstående medel och tilldelar fritidsnämnden 

dessa 472 tkr för Lovsatsningen – gratis lovaktiviteter 2022.  

 

Fritidsnämnden beviljades 2021 1 300 tkr från utvecklingsanslaget för 

social hållbarhet, för att finansiera projektet Lovsatsningen. Nämnden 

förbrukade dock inte alla medlen utifrån att man erhöll ett statsbidrag för 

detsamma. De medel som inte förbrukades uppgår till 746 tkr. 

 

Utifrån nuvarande hantering av utvecklingsanslagen har kvarvarande 

medel på beslutade projekt 2021 reserverats i bokslutet för att nämnderna 

ska kunna färdigställa projekten kommande år. Således finns 746 tkr 

hos kommunstyrelsen som kan nyttjas 2022. Förslaget är att 

fritidsnämnden får även dessa medel för att kunna erbjuda lovaktiviteter 

och fritidsbanken under 2022.  

 

Sammantaget erhåller fritidsnämnden med detta förslag 1 218 tkr för 

Lovsatsningen 2022. Från 2023 får projektet Lovsatsningen bedrivas inom 

ramen för ordinarie budget och budgetprocess. 

 

Delansökan 2. Entré Orringkläppen, Grössjöns naturreservat 

 

Projektet handlar om att upprusta en av entréerna till av Grössjöns 

naturreservat, Orringekläppen som är eftersatt.  
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Projektet riktar sig inte specifikt till barn och unga samt deras familjer. Det 

bidrar inte till att Umeå ska växa – tryggt och säkert och det arbete som 

inletts inom det uppdraget. Det finns inget beskrivet i ansökan hur 

projektet ska förhindra framväxten av utsatta områden, barnfattigdom 

eller utanförskap. Det bedrivs inte i samarbete, eller med medfinansiering 

från någon annan verksamhet.  

 

Förslaget är därför att delansökan 2, Entré Orringkläppen, Grössjöns 

naturreservat, avslås. 

Beslutsunderlag 

Delansökan 1. Lovsatsningen – Gratis lovaktiviteter 2022 

Delansökan 2. Entré Orringkläppen, Grössjöns naturreservat 

Beredningsansvariga 

Kerstin Rörsch  

Anette Sjödin 

Lena Höök Gustafsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – att kommunstyrelsen beviljar fritidsnämnden 398 454 kr 
för Entré Orringkläppen Grössjöns naturreservat, och att medel för detta 
tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
Mattias Larsson (C), Tomas Wennström (S) och Anders Ågren (M) – Bifall 
till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds (V) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden   
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§ 22 

 

Diarienr: KS-2022/00081 

Umeå kommun ställer sig bakom intention att 

bygga E4 förbi Örnsköldsvik 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ställa sig bakom intention att bygga E4 förbi Örnsköldsvik. 

Ärendebeskrivning 

Örnsköldsviks kommun har skickat ett underlag till Umeåregionens 

kommuner med önskan om att kommunerna ställer sig bakom intention att 

bygga E4 förbi Örnsköldsvik. 

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningarna har ändrats, bygg E4 förbi Örnsköldsvik nu. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Örnsköldsviks kommun, kontaktcenter@ornskoldsvik.se 

Magnus Haglund magnus.haglund@ornskoldsvik.se 

Lena Sandlin, lena.sandlin@umea.se     
 

 

  

mailto:kontaktcenter@ornskoldsvik.se
mailto:magnus.haglund@ornskoldsvik.se
mailto:lena.sandlin@umea.se
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§ 23 

 

Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt 

ledd utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd), 

Bjenbergs Bygdegårdsförening 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet.  

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 
utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering.  
 
Bjenbergs Bygdegårdsförening har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt 

ledd utveckling (LLU-stöd), ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet 

specifikt riktat till Umeå landsbygd. Beviljade medel ska användas för att 

genomföra ett projekt med fokus på trygghet, hälsa, säkerhet och 

gemenskap. Projektet inkluderar aktiviteter som köp av hjärtstartare, HLR-

utbildning, kurser i kost och motion, barn- och ungdomsaktiviteter samt 

byggandet av ett utekök i anslutning till bygdegården. Projektet syftar till 

att etablera bygdegården som en naturlig mötesplats för gemensamheter 

men också vid kriser och samhällspåfrestningar.  
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§ 24 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärende 2022-01-25 
 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd - Förslag till 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och 

allmänna råd (HSLF-FS 2022:xx) om socialnämndens informationssamtal, 

Dnr AD 2021/1800. Individ - och familjenämnden för eget yttrande. Sista 

dag att besvara remissen är 21 februari 2022 

 

Havs- och vattenmyndigheten - Vägledningar för kraftigt modifierade 

vatten (KMV) och annat sätt. Malin Lagervall och Katharina Radloff 

handlägger remissen. Sista dag att besvara remissen är 28 februari 2022 

 

Brottsofferjouren Umeåregionen - Gällande beslut: Idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) mellan Umeå kommun och Brottsofferjouren 

Umeåregionen, diarienummer: KS-2017/00577.  
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§ 25 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans- och kraftrapport december 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport december 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport december 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson  
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§ 26 

 

Diarienr: KS-2019/00254 

Information: Sammanfattning av stöd till lokalt ledd 

utveckling på Umeå landsbygd 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-01-25 informerar landsbygdsstrateg Jennie 

Bergvall Kalén om stöd till lokal ledd utveckling på Umeå Landsbygd. 

 

År 2021 har 14 projektansökningar beviljats utvecklingsmedlet Stöd till 

lokalt ledd utveckling (LLU), ett av Umeå kommuns stöd till föreningslivet 

på Umeå landsbygd. Det är en ökning med fem projekt jämfört med året 

innan. År 2020 minskade antalet ansökningar kraftigt, vilket tros bero på 

coronapandemin som medförde stora svårigheter att både arrangera  

aktiviteter och driva föreningsverksamhet över lag. Under 2021, som också 

varit ett pandemi-år, har alltså något fler ansökt om LLU-stöd. Fortfarande 

är antalet relativt lågt jämfört med år 2019 då 23 ansökningar beviljades.  

13 av 14 beviljade projekt har sökts av ideella föreningar. En sökande har 

utgjorts av ett bygdebolag. Flera av projekten har fokuserat på friluftsliv, 

social gemenskap, mötesplatser samt den marina besöksnäringen. Två 

projekt gäller framtagande av byaplaner.  

 

Som en fortsättning på den digitala kampanj som påbörjades 2020 har en  

kommunikationssatsning gjorts under 2021 för att särskilt nå ut till unga på 

landsbygden gällande LLU-stödet. Rådande restriktioner har gjort det svårt 

att ordna fysiska möten, men en ungdomsworkshop kunde genomföras i 

Botsmark hösten 2021. Syftet med workshopen var att uppmärksamma 

vilka möjligheter det finns för unga på landsbygden att arrangera  
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aktiviteter, genomföra projekt och/eller vara med och påverka det lokala 

utvecklingsarbetet i sina hemorter.  

 

Totalt har 314 050 kronor beviljats från Stöd till lokalt ledd utveckling 

under 2021 till projekt som på olika sätt stärker och främjar lokal utveckling 

på Umeå landsbygd. Under hela stödperioden, det vill säga åren 2018–

2021, har närmare 50 projekt beviljats LLU-finansiering motsvarande 

nästan 1,3 miljoner kronor. 

 

Hela rapporten finns på https://www.umea.se/landsbygdsstod 

 

 

  

https://www.umea.se/landsbygdsstod
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§ 27 

 

Diarienr: KS-2022/00082 

Information: Näringslivschefen informerar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-01-25 informerar näringslivschef Peter Juneblad  

och etableringschef Fredrik Strinnholm om aktuella näringslivsfrågor, så 

som: Elitsponsring utifrån begäran om utökning, etableringar, nuläge för 

Svenska Rallyt och  vårens aktiviteter så som Umeågalan, Business Arena 

och Svenska Rallyt.  
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§ 28 

 

Diarienr: KS-2021/00137 

Lägesrapport: Corona-pandemin 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-01-22 informerar stadsdirektör Margaretha 

Alfredsson om Corona-pandemin. Umeå kommuns övergripande 

krisorganisation är aktiverad och är i så kallat stabsläge från onsdag 19 

januari. Det är på grund av ökad smittspridning och påverkan på 

bemanning i kommunens verksamheter och enligt beslut av stadsdirektör. 

Staben kan snabbt agera utifrån verksamheternas lägesbilder. Det kan 

handla om att prioritera resurser och fördela dem dit de behövs allra mest. 

Just nu är det förskolan som har ett stort personalbortfall. Även 

äldreomsorgen har behov av 50 medarbetare och har annonserat externt 

för att kunna erbjuda bland annat tidigare medarbetare möjlighet att bidra 

i detta svåra läge.    
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§ 29 

 

Diarienr: KS-2021/00459 

Utvärdering del 1 av budget- och planeringsprocess 

– upparbetande av anvisning, underlag och förslag 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-01-25 görs utvärdering del 1 av budget- och 

planeringsprocess – upparbetande av anvisning, underlag och förslag av 

ledningskoordinator Dan Gideonsson. Utskottet gör medskick kring vikten 

av att fånga upp hur nämnder och även tjänstepersoner uppfattar den nya 

processen. 
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§ 30 

 

Diarienr: KS-2021/00665 

Medskick till revidering av kommunstyrelsens 

reglemente och grunduppdrag 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-01-25 informerar ledningskoordinator Dan 

Gideonsson om revidering av kommunstyrelsens reglemente och 

grunduppdrag samt ger möjlighet till medskick. Utskottet förmedlar att det 

är viktigt att kommunstyrelsens och nämndernas reglementen hänger ihop 

och paketeras inför slutgiltig politisk hantering i kommunfullmäktige i juni 

2022. Utskottet diskuterar även beredningsrutiner för motioner.  
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§ 31 

 

Diarienr: KS-2022/00083 

Information: Ekonomidirektören informerar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-01-25 informerar ekonomidirektören om krav i 

den nya redovisningslagen kring finansiell leasing. Förvaltningen arbetar 

med detta och det kommer att ha påverkan på balansräkningen. Om cirka 

ett år kommer arbetet att vara klart. 

   
 

 

 


