
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-10-25 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

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

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Andreas Lundgren (S), tjänstgörande ersättare för Janet 
Ågren (S) 
Tomas Wennström (S) 
Bore Sköld (V) 
Mattias Larsson (C) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 314-331 

 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: 2022-10-25 

 

Anslaget har satts upp: 2022-11-02 

 

Anslaget tas ner: 2022-11-24 

  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Pia Wangberg, biträdande upphandlingschef, § 314-322 

Karin Isaksson, teknik- och fastighetsdirektör, § 329 

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör, § 330 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Urban Blomdahl, budgetchef, § 331 
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§ 314 

 

Diarienr: KS-2022/00118 

Upphandling: Arbetskläder Förskola, fritids med 

mera, 21237 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Swedol till leverantör av arbetskläder för Förskolan och fritids 

samt Fritidsförvaltningen och att anta Ahlsell till leverantör av 

arbetskläder för Badet. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser upphandling arbetskläder för verksamheterna Förskolan, 

fritids samt Fritidsförvaltningen och Badet.  

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där två anbud per 

verksamhet inkom. Utvärderingen baserades på bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet. Avtalets värde är ca 4, 5 MSEK per år. 

 

Avtalsperioden är 2023-02-01-2025-01-31 med möjlighet till två års 

förlängning. Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och 

miljökraven tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning samt utvärderingsprotokoll  

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 315 

 

Diarienr: KS-2022/00766 

Upphandling: Brandbil BAS 4 - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Inköp av brandbil BAS 4 till Umeåregionens brandförsvar. 

Budget 4 000 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Bifogade dokument. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 316 

 

Diarienr: KS-2022/00827 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter 

Fuktsakkunnig - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter Fuktsakkunnig. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Fuktsakkunnig i 

egenskap av inköpscentral. Nytt ramavtalsområde som behöver 

upphandlas. 

 

Avtalets värde: är ca 1 MSEK per år.  
 
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid. Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund  
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§ 317 

 

Diarienr: KS-2022/00829 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter Lås & 

Passage - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter Lås & Passage. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Lås & Passage i 

egenskap av inköpscentral. Befintligt ramavtal löper ut 2023-02-28 och 

behöver därför upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde: är ca 0,7 MSEK per år. 
  
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid. Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 318 

 

Diarienr: KS-2022/00832 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter 

Projektering av gata, mark & geo inklusive trafik & 

landskap - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter Projektering av gata, mark & geo inklusive trafik & landskap. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Projektering av 

gata, mark & geo inklusive trafik & landskap i egenskap av inköpscentral.  

Befintligt ramavtal löper ut 2023-02-28 och behöver därför upphandlas på 
nytt. 
 
Avtalets värde: är ca 15 MSEK per år.  
 
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid. Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 319 

 

Diarienr: KS-2022/00838 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter 

Säkerhet & brand i byggnader - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter Säkerhet & brand i byggnader. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Säkerhet & brand 

i byggnader i egenskap av inköpscentral. Befintligt ramavtal löper ut 2023-

02-28 och behöver därför upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde: är ca 1,5 MSEK per år.  
 
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid. Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 320 

 

Diarienr: KS-2022/00824 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter Akustik 

& Buller - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter El & Tele i mark och byggnader. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Akustik och Buller 

i egenskap av inköpscentral. Befintligt ramavtal löper ut 2023-02-28 och 

behöver därför upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde: är ca 8,8 MSEK för fyra år.  
 
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid. Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund  
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§ 321 

 

Diarienr: KS-2022/00867 

Upphandling: Bostad med särskild service och 

daglig verksamhet enligt LSS - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta följande leverantörer gällande Bostad med Särskild service och 

daglig verksamhet enligt LSS. Turmalinen 3 platser och Mariagårdens 

medarbetarförening 19 platser.  

 

att teckna avtal med ovanstående leverantörer för perioden 2023-01-01 

— 2025-12-31 med möjlighet till maximalt 36 månaders förlängning. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling har genomförts gällande Bostad med Särskild service och 

daglig verksamhet enligt LSS, 3 platser och 19 platser. Två anbud har 

inkommit. Upphandlingen har genomförts som en så kallad 

kvalitetsupphandling det vill säga ersättningen har varit angiven i 

förfrågningsunderlaget och utvärdering har skett av angivna 

kvalitetskriterier, se bifogat utvärderingsprotokoll. 

 

Turmalinen har för kommunen lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet när det gäller boendet med 3 platser och Mariagårdens 

medarbetarförening har för kommunen lämnat det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet när det gäller boendet 19 platser. 

 

Individ och familjenämnden har den 19/10 fått information om förslag till 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Utvärderingsprotokoll 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Pia.wangberg@umea.se 
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§ 322 

 

Diarienr: KS-2022/00868 

Upphandling: Friskvårdstjänster - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att godkänna förfrågningsunderlag gällande friskvårdstjänster samt 
delegera till upphandlingschef att besluta om tilldelningsbesked. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avtal gällande friskvårdstjänster för kommunens anställda löper 

ut 2022-12-31, ny upphandling genomförs. Upphandlingens upplägg är 

följande: Samtliga leverantörer som uppfyller bifogade avtalsvillkor 

kommer att antas som leverantör till kommunens friskvårdstjänster under 

avtalsperioden 2023-02-01—2025-01-31 med möjlighet till förlängning i 

maximalt 24 månader. Den anställde får sen välja mellan att ta del av de 

avtalade leverantörernas erbjudande eller få ett bidrag till annan form av 

friskvård enlig skattemyndighetens regler. Bidraget uppgår till maximalt 

2000,00 kronor/år. 

Beslutsunderlag 

Bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Pia.wangberg@umea.se   
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§ 323 

 

Diarienr: KS-2022/00813 

Handlingsplan bygdemedel 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna föreslagen Handlingsplan för bygdemedel 2023 

Ärendebeskrivning 

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av 

vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att 

ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och 

ideella föreningar.  

 

I Umeå kommun har dessa medel sedan lång tid avsatts för att ideella 

föreningar ska kunna söka medel för till exempel att bygga, utveckla och 

anpassa anläggningar, samlingslokaler, friluftsanläggningar med fokus på 

bland annat energisparåtgärder och tillgänglighetsanpassningar.  

 

Det här förslaget till handlingsplan har liknande innehåll som föregående 

års handlingsplan. Innehållet bygger på de mål, regler och principer som 

kommunfullmäktige beslutade om i samband med fastställande av nya 

bidragsregler 2021 samt den handbok som Länsstyrelsen tagit fram för 

bygdemedel. I dokumentet har det tydliggjorts att föreningar även kan 

söka stöd för insatser för att främja fiske.  

 

Fritidsnämnden står bakom Handlingsplan för bygdemedel 2023. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott är beslutande instans för 

det här dokumentet. Handlingsplanen ska även godkännas av Länsstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Förslag till Handlingsplan för bygdemedel 2023. 

Protokollsutdrag Fritidsnämnden 2022-09-21. Diarienr: FN-2022/00043. 
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Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent Föreningsbyrån. 

Beslutet ska skickas till 
Ida Odeblom 

Länsstyrelsen i Västerbotten   
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§ 324 

 

Diarienr: KS-2022/00145 

Åtgärder för att förhindra perioder av 

trafikstillestånd i Holmötrafiken vintersäsongen 

2022-2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge Övergripande planering i uppdrag att inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsarbetet bistå med stöd för att minska den isolering 

av Holmön som riskerar att uppstå på grund av Trafikverkets inställelsetid 

för ersättningstrafik vintersäsongen 2022–2023. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Trafikverket ansvarar för trafikeringen på Holmöleden året runt. 

Trafikeringen sker med färjor samt svävare och helikopter, beroende på 

väderläge. År 2018 antogs ett isdirektiv som innebär att färjorna inte 

trafikerar från och med att isen lagt sig. Samtidigt kan inte svävare trafikera 

förrän isen är 20 cm tjock. Under denna mellanperiod hänvisar man till 

helikoptertrafik.  

Hösten 2020 införde Trafikverket nya direktiv på Holmöleden, som innebär 

att ersättningstrafik med helikopter endast sätts in först efter fem 

arbetsdagars stillestånd i ordinarie trafik. Innan 2020 var inställelsetiden 1–

2 dagar. Helikoptern flyger endast på vardagar och tar inte heller gods, 

vilket tidigare varit möjligt. Då isläget i Kvarken är föränderligt är det svårt 

att förutse när ett stopp i färjetrafiken kan inträffa, dvs. när isen lagt sig 

eller drivit på ett sådant sätt att färjan inte kan köra. 

Hur Holmöborna drabbas av inställelsetiden 

Helikopterns inställelsetid på 5 vardagar gör att Holmöborna riskerar en 

isolering upp till 7–8 dagar eftersom helgen inte räknas in i inställelsetiden.  
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Rädslan för inställelsetiden gör att många inte vågar bo kvar på Holmön 

under vintern, eller åka ut över helgen, eftersom man då riskerar att 

hamna på ”fel” sida Kvarken under inställelsetiden. Ovissheten skapar en 

indirekt isolering av ön som tär på Holmöborna mentalt.  

Även livsmedelsbutiken på ön drabbas av detta genom att 

godstransporterna blir svåra att planera/genomföra. Under förra 

vintersäsongen rapporterade butiken om 35% minskade intäkter under 

perioder av indirekt isolering.  

Vintersäsongen 2021–2022 drabbades ön av 22 dagar utan persontrafik, 

varav 10 av dessa orsakades av helikopterns inställelsetid. Ön stod också 

utan godstrafik i 41 dagar eftersom mindre godsvolymer inte medges på 

vare sig svävare eller helikopter.  

 

Kommunens stöd för att minska isolering 

Sedan inställelsetiden med fem arbetsdagar infördes av Trafikverket har 

Holmöborna varje vintersäsong levt i ovisshet när färjan ska komma att 

ställas in. Då diskussioner med Trafikverket om att lösa trafikeringen på 

annat sätt varit fruktlösa, begärde Holmöns Utvecklingsforum hjälp av 

Umeå kommun med att förändra ersättningstrafiken med helikopter under 

vintersäsongen 2021–2022.  

Det resulterade i ett beslut i Kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott (KS-2022/00145) där Övergripande planering inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsarbetet gavs möjlighet att bistå med stöd för att 

minska isoleringen av Holmön. Ett samverkansavtal mellan föreningen och 

kommunen upprättades där föreningen fick möjlighet att beställa extra 

helikopterturer under perioder av isolering som Umeå kommun 

finansierade. Det skapade i sin tur en stor trygghet för boende på Holmön 

och låste upp en mycket svår situation där kommunens invånare riskerar 

att drabbas av långa perioder av isolering.  

Trafikverkets ansvar 

Umeå kommun kan inte ta bort inställelsetiden eftersom det är 

Trafikverket som ansvarar för och upphandlar trafikeringen av Holmöleden. 

Trafikverket har i tidigare dialoger vart tydliga med att man inte kommer 

ändra inställelsetiden och inte heller se över möjligheten att omfördela den 

disponerade tiden med helikopter i syfte att bryta en lång isolering.  
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Inför kommande vintersäsong avser Trafikverket att bedriva 

helikoptertrafik på samma sätt som tidigare, det vill säga med en 

inställelsetid på 5 arbetsdagar som utgångspunkt.   

Umeå kommun hävdar fortsatt att Trafikverket bär ansvaret att trafikera 

Holmöleden året om och att nuvarande trafik inte bedrivs på en acceptabel 

nivå, då trafikstoppen under vinterperioderna inte orsakas av sällsynta 

väderhändelser utan vanligt vinterväder.  

I den akuta situation som riskerar att uppstå och för att förhindra det 

utsatta läge som kommunens invånare befinner sig i, behöver Umeå 

kommun även i år vidta åtgärder för att bryta öns direkta och indirekta 

isolering vid helikopterns inställelsetid kommande vinterperiod 2022–2023. 

Hur detta genomförs överlåts till Övergripande planering, inom ramen för 

landsbygdsutvecklingsarbetet och i dialog med Holmöns Utvecklingsforum. 

Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén 

Beslutet ska skickas till 
Jennie Bergvall Kalén 

Mikael Brändström   

 

 

  



Sida 18 av 29 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-10-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 325 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärenden 2022-10-25 

Remisser 

 

Livsmedelsverket - Förslag till nya föreskrifter om registrering och 

godkännande m.m. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till 

Livsmedelsverket. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 2 

november 2022.   
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§ 326 

 

Diarienr: KS-2021/00975 

Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare 

kommun; Anna-Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare kommun. 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander (C) föreslår i motion 31/2021: 

 

- att Umeå kommun inrättar en politiskt obunden 
Barnombudsstrateg/Barnombudsman vars uppgift är att säkerställa att 
kommunen alltid tar hänsyn till barns och ungdomars perspektiv i sitt 
arbete, vid beslut och verka för att öka kunskapen i kommunens 
nämnder och förvaltningar om de ungas situation och behov 
 

- att Umeå kommun fr.o.m. 2022 redovisar och utvärderar sin 
verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med 
kriterierna i FN:s barnkonvention, i årliga Barnbokslut. 

 

Motionen tar utgångspunkt i att barnkonventionen slår fast att vid alla 

åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa 

beaktas i första hand. Motionären lyfter vikten av att såväl tjänstepersoner 

som politiker har kunskaper om barns rättigheter och hur dessa ska 

omsätts i praktiken, samt att det utformas en övergripande policy för hur 

barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och hur arbetet årligen ska 

följas upp och utvärderas. 

 

För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig på motionen och föreslår avslag. I 

de yttranden nämnderna lämnat lyfts det arbete som har gjorts och görs i 

relation till barnkonventionen, men även vikten av kontinuerlig 
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kompetensutveckling. Vad gäller funktionen som barnombudsman så sinns 

en sådan myndighet på statlig nivå. Nämnderna menar att 

barnrättsperspektivet bäst stärks genom ett målmedvetet förhållningssätt, 

en tydlig prioritering av barnrättsfrågor, kompetensutveckling, tydliga 

upparbetade strukturer och stärkt intern kontroll av att verksamheterna 

lever upp till de krav som anges i barnkonventionen. På verksamhetsnivå 

handlar det om att säkerställa att medarbetare och barn får kunskap om 

barnkonventionen, att medarbetare kontinuerligt diskuterar hur barnens 

rätt kan tillgodoses, att grundprinciperna används i det systematiska 

kvalitetsarbetet samt att skapa förutsättningar för barnen att åtnjuta sina 

rättigheter och möta de utmaningar det innebär. 

 

Under 2021 gav de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun EY i 
uppdrag att granska barnkonventionens efterlevnad. Granskningen 
omfattade kommunstyrelsen, fritidsnämnden, för- och 
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- 
och familjenämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden. 
Granskningen lyfter avsaknad av ett kommunövergripande arbete med 
barnrätt, något som anses nödvändigt för att skapa ett likvärdigt arbete i 
kommunen och en stark kultur, kring barnrättsfrågor generellt och 
barnkonventionen i synnerhet. Förvaltningen delar kommunrevisionens 
uppfattning om vikten av ett kommungemensamt förhållningsätt för 
implementeringen och anser att Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
rekommendation och beskrivning av framgångsfaktorer för genomförande 
av barnkonventionen bör vara vägledande i kommunens fortsatta arbete 
med denna fråga. SKR påtalar att implementering av barnkonventionen bör 
ske genom att rättigheterna integreras i befintliga styrdokument där de 
bland annat lyfter kommunernas budgetdokument och de avråder från att 
skapa nya dokument. Implementering av ett kommungemensamt 
förhållningsätt i kommunens befintliga styrdokument är därför något som 
behöver ske över tid i samband med att befintliga styrdokument revideras. 
 
Förvaltningen anser att barnrättsprövning även fortsättningsvis ska ske i 
enlighet med den checklista som ingår i kommunens handbok för 
ärendehantering samt att vid kommande revidering av riktlinjer för 
styrande dokument säkra att barnrättsperspektivet tillsammans med övriga 
relevanta perspektiv bör beaktas vid framtagande av förslag till styrande 
dokument eller vid revidering av befintliga styrande dokument. 
 



Sida 21 av 29 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-10-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Sedan nämndernas svar inkommit har kommunfullmäktige även antagit 

planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023. I dessa har 

utvecklingsanslaget för tillväxt förstärkts med 2,5 mnkr, där 0,5 mnkr av 

dessa avsatts för en IOP för barnrättsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Motion 31/2021 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 

förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att utskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 327 

 

Diarienr: KS-2022/00322 

Motion 7/22: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar; 

Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 7/22: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar besvarad. 

 

Reservation 

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

att bifall till motionen.  

Ärendebeskrivning 

Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V) yrkar i motion 7/2022:  

 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

förslag för hur rätten till heltid och rätten till deltid kan utgöra ett krav i 

kommunens upphandlingar av privata utförare av kommunala 

angelägenheter i de fall där detta är förenligt med rådande lagar och avtal.  

 

Motionärerna pekar på ofrivilligt deltidsarbete är vanligt i 

kvinnodominerande yrkesgrupper inom välfärden, något som påverkar 

kvinnors ekonomiska frihet och trygghet. Vidare menar motionärerna att 

en betydande del av kommunens välfärdsuppdrag sköts via den privata 

sektorn som upphandlas av kommunen via LOU och LOV och att de 

löntagare som befinner sig hos privata aktörer generellt har sämre 

arbetsvillkor. Motionärerna uttrycker att kommunen, i sitt 

jämställdhetsarbete, bör se över hur upphandlingen med den privata 

sektorn ska ske så att medarbetare erbjuds och har rätt till en 

heltidsanställning i större utsträckning. 
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Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att anse motionen 

besvarad. 

 

Förvaltningen instämmer i vikten av att ställa sociala krav kring 

arbetsvillkor vid upphandling. Tjänstesektorer i välfärden är många gånger 

kvinnodominerande och särskilt utsatta för dåliga arbetsförhållanden, 

deltidsanställningar och låga löner i förhållande till övriga 

arbetsmarknaden. Det andra nationella jämställdhetspolitiska delmålet, 

ekonomisk jämställdhet, omfattar bland annat att kvinnor och män ska ha 

samma förutsättningar och villkor när det gäller tillgången till arbete och i 

fråga om anställnings-, löne- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

 

Umeå kommun beslutade 2015, som en personalpolitisk 

jämställdhetsreform, att införa rätt till heltid för anställda inom vård- och 

omsorg. I nu gällande centrala huvudöverenskommelse med Kommunal 

(HÖK 20) gäller att ”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska 

vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i 

högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med 

utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur 

andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.” Vidare är det av 

kommunfullmäktige personalpolitiska målet 9 formulerat som att ”Umeå 

kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.” 

 

Umeå kommun ligger idag generellt över medelvärdet för andel 

heltidsarbetande, heltidsanställda och genomsnittlig sysselsättningsgrad 

inom kommunens vård och omsorg om äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Förvaltningen ser detta som en positiv trend som 

möjliggör för en säkrare vardag för många inom den kvinnodominerande 

tjänstesektorn inom välfärden vid Umeå Kommun. 

 

I Umeå kommuns antagna inköps- och upphandlingspolicy och regler för 

inköp och upphandling har kommunen ett uppdrag att arbeta för att fler 

personer ska jobba heltid. Policyn anger att: “Vid upphandling av tjänster 

och entreprenader ska krav ställas på löner och arbetsvillkor i nivå med för 

branschen allmänt förekommande kollektivavtal i den utsträckning som 

lagstiftningen medger. Kommunen ska också i tillämpliga fall ställa krav 
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som främjar jämställdhet i samband med upphandlingar.” Vad gäller LOV–

upphandlingar finns idag på Umeå kommun en skrivning om att de som 

lämnar anbud ska sträva efter att erbjuda heltidsanställningar, och andelen 

heltidsanställningar följs upp årligen av Upphandlingsbyrån. 

 

Umeå Kommuns regler för inköp och upphandling anger i §6.2 att: “Inför 

varje inköp/upphandling ska sociala hänsynsfrågor beaktas vid 

kravställandet. Vad särskilt gäller sociala hänsyn ska 

antidiskrimineringsklausuler och särskilda kontraktsvillkor såsom krav på 

kollektivavtal eller motsvarande i den mån lagen tillåter.” 

 

De upphandlingar som kommuner, regioner och myndigheter genomför 

har stor betydelse för att skapa förutsättningar för kvinnor att försörja sig 

själva och sina eventuella barn. Att ta fram strategier för hur kommunen 

kan ställa krav på heltidsarbete i upphandlingar av yrken inom välfärden 

som ofta är kvinnodominerande bidrar till att uppnå en positiv 

samhällsutveckling. Möjlighet till heltidstjänst skapar förutsättningar för 

både kvinnor och män att försörja sig utan att vara i en beroendeställning 

till sin partner. Det skapar en god och hållbar samhällsutveckling genom 

förbättrad arbetsmiljö, arbetsvillkor och kompetenshöjning. Den offentliga 

upphandlingen kan därför ses som ett kompletterande verktyg till olika 

policys och regler som Umeå kommun redan har antagit i frågan om rätt till 

heltid, och bidra till att uppnå kommunens ambitioner kring social 

hållbarhet. 

 

Umeå kommun har på Upphandlingsbyrån anställt en hållbarhetsstrateg 

med kompetens kring social hållbarhet. Förvaltningen vill lyfta vikten av att 

ett jämställdhetsperspektiv som en grundläggande förutsättning för 

arbetet med social hållbarhet och att frågor som rör ekonomisk 

självständighet finns med i Upphandlingsbyråns fortsatta och fördjupade 

hållbarhetsarbete. 

Beslutsunderlag 

Motion 7/22 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 
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Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 

besvarad). 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

Anders (M) – Avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 

förslag om bifall till motionen mot Anders Ågrens (M) förslag om att avslå 

motionen. Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag att anse motionen besvarad.  

 

Reservation 

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

att bifall till motionen.  

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 
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§ 328 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport september 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport september 2022 enligt bilaga. 

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 september 2022. 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson   
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§ 329 

 

Diarienr: KS-2022/00882 

Information från Teknik och fastighet 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar teknik- och fastighetsdirektör Karin Isaksson. 
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§ 330 

 

Diarienr: KS-2022/00682 

Information: Riktlinjer för strategisk användning av 

personuppgifter i sociala medier 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-10-25 informerar kommunikationsdirektör 

Thomas Hansen om ärendet. 
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§ 331 

 

Diarienr: KS-2022/00895 

Information/dialog: Kommunstyrelsens 

verksamhetsplan 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ledningskoordinator/enhetschef Dan 

Gideonsson om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023. 

   
 

 

 


