
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-07 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 7 september 2021 kl. 13:15-14:35 

Plats: Stadshuset eller distans 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans 
Janet Ågren (S), deltar på distans 
Tomas Wennström (S), deltar på distans 
Bore Sköld (V), deltar på distans 
Mattias Larsson (C), deltar på distans 
Peder Westerberg (L), deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur     §§ 266-277 

 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: 2021-09-07 

 

Anslaget har satts upp: 2021-09-14 

 

Anslaget tas ner: 2021-10-06 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur   
 Therese Stellén

§ 273 justeras omedelbart 
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef, § 266-268 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 269 

Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare, § 269 

Urban Blomdal, budgetchef, § 270 

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, § 276 
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§ 266 

 

Diarienr: KS-2021/00383 

Upphandling: Bemanningstjänster skolan, 

antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Humly Edtech som leverantör i upphandling 21050 

Bemanningstjänster skolan. 

Ärendebeskrivning 

Bemanningstjänster till pedagogisk verksamhet; förskola, årskurs F-9 samt 
fritidshem. Syftet med avtalet är att täcka de personalbehov som uppstår 
vid sjukdom, kortare ledigheter, arbetsanhopning och liknande situationer 
med hjälp av bemanningsföretag och dess personal när dessa behov inte 
kan lösas internt av kommunen själv. 
 

Avtalstid  
2022-03-01 – 2024-02-29 
Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 
 
Värde  
11 000 000 SEK  
 
Utvärdering  
100 % kvalitet (kommunen har angett fasta priser i upphandlingen) 

Beslutsunderlag 

Bifogat tilldelningsbesked. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 
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§ 267 

 

Diarienr: KS-2021/00740 

Upphandling: Underhåll broar och konstbyggnader 

– Förfrågningsunderlag, Diarienr 21194 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av Underhåll 

broar och konstbyggnader. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar underhåll av broar och konstbyggnader i Umeå 

kommun Den kan även omfatta mindre anläggningsentreprenader efter 

behov. Konstbyggnader består i Umeå av broar, tunnlar, kajer, bullerplank, 

stödmurar m.fl. 

 

Avtalets värde är ca 4 MSEK per år. Avtalsperioden är 220101-240119 med 

möjlighet till 2 förlängningsperioder om vardera ett år. Utvärderingen 

baseras på bästa pris. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 268 

 

Diarienr: KS-2021/00564 

Upphandling: Bas 1 utryckningsfordons släckbil – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Sala Brand AB som leverantör i upphandlingen Brandbil BAS 1 

utryckningsfordon släckbil. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av BAS 1 brandbil till Umeå kommuns brandförsvar med 

option på ytterligare 1 + 1 fordon. Utvärderingen är gjord utifrån bästa 

förhållande mellan pris och kvalitet där kvalitetsparametrarna var: 

Serviceorganisation, kvalitet på referensbyggnationer, reservdelshållning. 

 

2 inkomna anbud: 

Sala Brand AB 4.770.000:- ( Sala Brand AB vinnare efter utvärdering, se 

bilagor) 

Floby Rescue AB 4.525.000:- 

 

Uppskattat pris under förarbetet inför upphandlingen var 5.000.000:- 

Beslutsunderlag 

Bilaga beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll samt 

anbudssammanställning. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 269 

 

Diarienr: KS-2020/00278 

Särskilt stöd till vissa livsmedelsverksamheter 
Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Umeå kommun Näringsliv ska ge ett bidrag som motsvarar den årliga 

tillsynsavgiften som betalats för 2021 års livsmedelskontroll för berörda 

restauranger, caféer, pizzerior, gatukök med flera enligt nedan. 

Kostnaden kommer uppgå till maximalt 2.5 mnkr. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun har under pandemin metodiskt arbetat med att stötta det 

lokala näringslivet och Näringsliv har uppdraget att samordna insatserna 

samt lämna förslag på tillkommande. Umeå Kommun har genomfört och 

beslutat om ett antal åtgärder från Sveriges första företagsakut och 

presentkort till anställda till anstånd och nedsättning av ett antal avgifter. 

Målsättningen är att stöden skall vara verkningsfulla och träffsäkra utifrån 

företagens behov. Insatserna relateras till statliga och regionala stöd samt 

de begränsningar som finns i förekommande lagstiftning. Vi har spaning på 

vad andra kommuner gör samt har dialog med relevanta 

branschorganisationer och företrädare för berörda företag.  

 

På vår hemsida uppdateras kontinuerligt en sammanfattning av insatserna. 

 

Ju längre pandemin pågår förstärks bilden av att det i första hand är 

företag nära besöksnäringen som restauranger, arrangörer och hotell som 

drabbats hårdast. Många av dessa företag är inom gruppen småföretag 

med lokal koppling till Umeå. Flera kommuner har valt att genomföra 

riktade insatser mot denna bransch i form av nedsättning av avgifter eller 

motsvarande. Vi har efter sommaren genomfört en rundringning till ett 

antal företag inom ifrågavarande branscher och även om sommaren varit 

förhållandevis bra kvarstå stora utmaningar inför hösten med uppskjutna 

utbetalningar samt ett år som varit oerhört tufft 



Sida 7 av 18 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-09-07 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Tidigare har bedömningen varit att direkt utbetalning av stöd och bidrag till 

enskilda företag och branscher ej har varit möjligt utifrån Kommunallagen. 

Nu har SKR uppdaterat sin bedömning om att den situation som vi nu 

befinner oss i kan betraktas som extraordinär, vilket aktualiserar 

möjligheten att synnerliga skäl enligt 2 kap. 8§ andra stycket KL kan anses 

föreligga. Det innebär att vår bedömning är att visst stöd till särskilt utsatta 

branscher kan genomföras. En förutsättning för att bidrag ska ges är att 

berörd restaurang betalat in tillsynsavgiften för 2021, inte har några 

obetalda avgifter till kommunen för tidigare år samt att stöd söks före sista 

november 2021. 

 

Exempel på kommuner som utifrån detta resonemang genomfört riktade 

stöd mot restaurangbranschen, är bland annat Sundsvall och Gävle som 

båda nyttjat ett tillvägagångssätt som är likartat det som föreslås.   

 

Kommunikation och information till berörda verksamheter/företag 

kommer att ske i direkt anslutning till detta beslut och har förberetts i syfte 

att så många som möjligt skall kunna nyttja bidraget och administrationen 

av utbetalningarna är förberedd.  

 

I Kommunstyrelsens beslut dnr:KS-2020/00278 understryks behovet av att 

Umeå Kommun snabbt kan fatta beslut om åtgärder för att säkra 

verksamheter samt dämpa effekterna av pandemin. Enligt samma beslut 

skall nämnder (motsvarande) anmäla åtgärder som kan påverka den 

ekonomiska ställningen till Kommunstyrelsen. 

 

Enligt det underlag som det beräkningarna utgått från blir intäkterna för de 

årliga tillsynsavgifterna för livsmedelskontroll ca 3,8 mkr för hela 

kommunen. Efter det att verksamheter som inte är bidragsberättigade 

plockats bort bedöms bidraget kosta cirka 2,5 mkr. En kostnad som således 

belastar Umeå Kommun näringslivs budget för 2021. 

 

Bidrag till avgift för livsmedelskontroll 2021  

 

• Bidrag till näringslivets och föreningslivets restauranger, caféer, 
pizzerior, gatukök, bagerier, tillverkare, transportörer, grossister.  
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• Bidrag till näringslivets och föreningslivets livsmedelsbutiker med en 
omsättning för verksamhetsåret 2020 som underskrider 100 
miljoner/år.  

 

• Inga obetalda fakturor till kommunen får finnas. 
 

• Efter 30 november 2021 sker inga återbetalningar av avgiften. 
 

Det här innebär att livsmedelsbutiker med en omsättning över 100 

miljoner/år,  friskolors restauranger och mottagningskök, 

dricksvattenanläggningar, trossamfunds, statens, regionens och 

kommunens livsmedelsobjekt ej har möjlighet att erhålla återbetalning.  

 

Avgifter som ej återbetalas 

 

• Registreringsavgifter återbetalas inte för nystartade verksamheter 
 

• Timavgifter som har debiterats till följd av uppföljande kontroll 
(extra offentlig kontroll) Livsmedel  

 

• Sanktionsavgifter och viten Livsmedel 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Fredrik Lönneborg 

Beslutet ska skickas till 
Näringsliv   
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§ 270 

 

Diarienr: KS-2021/00785 

Tidplan för budget 2023 och plan 2024–2026 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förslag till tidplan för budget- och investeringsprocessen för 

budget 2023 och plan 2024–2026. 

att komplettera beslutade sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott med ytterligare två sammanträdesdagar, 

2021-04-12 och 2021-05-03. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till tidplan har upprättats för budget- och investeringsprocessen 

för budget 2023 och plan 2024–2026.  

Förslaget innebär att ordinarie sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott och kommunstyrelsen nyttjas för budget- 

och investeringsprocessen. Det förutsätter dock att en komplettering av 

ytterligare två sammanträdesdagar, 2021-04-12 och 2021-05-03, beslutas 

för kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Beslutsunderlag 

Förslag till tidplan. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
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§ 271 

 

Diarienr: KS-2021/00021 

Kurser och konferenser 2021-09-07 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att den ledamot som önskar delta anmäler sig själv med kopia till 

sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Regioner - Webbinarium om hot och hat mot 

förtroendevalda, 10 november 2021 

 

Sveriges Kommuner och Regioner - Inbjudan - Digital konferens - EU:s 

fonder och program, 29 september 2021 
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§ 272 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-09-07 

 

Remisser 

 
Socialdepartementet - Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och 

förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Miljö – 

och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till Socialdepartementet. Sista 

dag för att besvara remissen är 15 september 2021 

Justitiedepartementet - SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella 

nätverk. UmeBrå skriver fram ett yttrande till KS 

 

Socialdepartementet - Förslag om ändring av lagen om utbyte av sprutor 

och kanyler (2006:323). Individ – och familjenämnden samt Miljö – och 

hälsoskyddsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för 

Umeå kommun att besvara remissen är 30 november 2021. IFN 2021-10-

20, MHN 2021-10-21, KSNAU 2021-11-09, KS 2021-11-16 

 

Länsstyrelsen Västerbotten -Remiss av ansökan om villkorsändring för 

miljöfarlig verksamhet inom Röbäck, Grop 21 i Umeå kommun (ärende 

551-7652-2021). Övergripande planering/Daniel Lindström för eget 

yttrande 
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§ 273 

 

Diarienr: KS-2021/00820 

Styrelseledamot i Union of the Baltic Cities (UBC) - 

Marie-Louise Rönnmark (S) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att nominera Marie-Louise Rönnmark (S) till uppdraget som 

styrelseledamot i Union of the Baltic Cities styrelse för kommande 

mandatperiod, 2022-01-01 – 2023-12-31  

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Det är dags för omval av Sveriges kandidat till Union of the Baltic Cities 

(UBC) styrelse för kommande mandatperiod, 2 år. Marie-Louise Rönnmark 

(S) föreslås. Hon har haft uppdraget innevarande period. 

Beredningsansvariga 
Charlotte Lundkvist  

Beslutet ska skickas till 
Marie-Louise Rönnmark  
Cathrin Alenskär 
Charlotte Lundkvist  
Helena Andersson, lönesupport   
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§ 274 

 

Diarienr: KS-2021/00233 

Yttrande över granskning investeringskalkylering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen ser positivt på den konstruktiva kritik och de 

rekommendationer som lämnats. Kommunstyrelsen noterar att även om 

förbättringsområden finns så framhåller revisorerna på flera punkter det goda 

arbete som sker i kommunen.  

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit EY i uppdrag att 
granska om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer 
ändamålsenliga beslutsunderlag i form av investeringskalkyler med 
beaktande av lokala miljömål. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 

tekniska nämnden delvis säkerställer ändamålsenliga beslutsunderlag i 

fråga om investeringskalkyler men att de inte i tillräcklig utsträckning 

beaktat lokala miljömål i arbetet. 

 
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar därför 
kommunrevisionen kommunstyrelsen att: 

• Beakta miljöaspekters påverkan på investeringskostnader vid 
beredning av förslag till inriktningsramar 

 
Yttrande 
Den rekommendation revisionen lämnar till kommunstyrelsen vilar på en 

mindre missuppfattning om hur inriktningsramar beräknas och nyttjas i 

kommunens investeringsprocess. Förslag till inriktningsramar baseras på en 

ren finansiell analys, dvs en analys av vilket investeringsutrymme 

kommunen årligen kan avsätta samtidigt som kommunen upprätthåller 

långsiktiga mål om självfinansieringsgrad och utveckling av låneskuld per 

invånare. Att investeringskostnader per objekt kan påverkas av ökade krav 
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av olika slag är givet, i sak påverkar dessa krav dock inte den totala 

investeringsram som kommunen kan avsätta. Rekommendation borde 

därför snarare omformuleras så att miljöaspekters påverkan på 

investeringskostnader bör beaktas inom föreslagen inriktningsram. 

Alternativet är att kommunrevisionen rekommenderar att 

kommunfullmäktiges finansiella mål om självfinansieringsgrad och 

skuldnivå per invånare justeras.     

 

Kommunstyrelsen ser trots denna missuppfattning positivt på 

granskningens ansats. Klimat- och hållbarhetsarbetet är högt prioriterat, 

något som inte minst visar sig i de kommunfullmäktigeuppdrag som 

kommunstyrelsen arbetar med och som revisionen förtjänstfullt redovisar i 

granskningen.  

 

Kommunstyrelsen noterar slutligen att även om förbättringsområden finns 

så framhåller EY på flera punkter det goda arbete som sker i kommunen. 

Det sedan 2020 påbörjade omställnings- och utvecklingsarbetet avseende 

kommunens budget- och investeringsprocess innefattar både förändringar 

i process och förändrad roll- och ansvarsfördelning. Något som innebär att 

det tar tid innan planerade förändringar får fullt genomslag och att 

underlag och processer uppfyller de krav som revisionen påvisar.  

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport Investeringskalkylering. 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Urban Blomdahl 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Omedelbar justering och expediering till Kommunrevisionen 
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§ 275 

 

Diarienr: KS-2021/00382 

Kommunstyrelsens egna verksamheter - rapport för 

perioden januari till augusti 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2021 för 

kommunstyrelsens egna verksamheter 

 

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 

perioden januari-augusti 2021. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 

betraktat, ska tre gånger per år lämna underlag till sammanställd 

rapportering till kommunfullmäktige. Enligt den anvisning 

kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 8 juni ska 

rapporten innehålla beskrivning av för kommunstyrelsen väsentliga 

händelser, ekonomi- och personalförhållanden samt uppföljning av 

tilläggsuppdrag.  Enligt kommunstyrelsens uppdragsplan för 2021 ska 21 av 

de totalt 32 tilläggsuppdragen del- eller slutrapporteras vid tertial 2. Övriga 

11 rapporteras vid årsbokslut.  

 

Anledning till att ärendet med tillhörande beslutsunderlag publiceras sent 

är att ekonomisystemen stängs först tisdag den 7 september och att 

ekonomirapporten därför är tillgänglig för publicering tidigast sagda datum. 

Den ekonomiska rapporten kommer därför att kvalitetsgranskas och 

justeringar kan ske inför att rapporten behandlas i kommunstyrelsen den 

14 september.  

 

Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för 

intern styrning och kontroll för perioden januari-augusti 2021. Observera 
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att det enbart är 3 internkontrollaktiviteter som ska rapporteras vid tertial 

2, de övriga 7 återrapporteras vid årsbokslut.  

Beslutsunderlag 

KS Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2021  

KS uppföljning internkontrollplan januari-augusti 2021 

Beredningsansvariga 

Urban Blomdahl 

Camilla Högdahl 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi   
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§ 276 

 

Diarienr: KS-2021/00798 

Information om försäljning av Täfteå 10:41 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-09-07 informerar mark- och exploateringschef 

Helen Nilsson om uppdraget försäljning av Täfteå 10:41 och olika 

alternativa förslag som Mark och exploatering ser. Utskottet tar del av 

förslagen och försäkrar sig om att ärendet återkommer för beslut i 

utskottet.   
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§ 277 

 

Diarienr: KS-2021/00350 

Ekonomisk uppföljning av kommunens nämnder 

januari-juli 2021 
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-09-07 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om ekonomisk uppföljning av kommunens nämnder januari –  

juli 2021. Summa prognos för styrelser och nämnder är 186 mnkr. Sedan i 

maj har tre nämnder; Äldrenämnden, individ- och familjenämnden och 

fritidsnämnden förbättrat sina prognoser med 14 mnkr, 6 mnkr respektive 

2 mnkr.   

 

 

 


