
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-01 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 1 juni 2021 kl. 13:15-14:15 

Plats: Stadshuset och digitalt 

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren    

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 199-214 

 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: 2021-06-01 

 

Anslaget har satts upp: 2021-06-11 

 

Anslaget tas ner: 2021-07-03 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén



Sida 2 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-06-01 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör  

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef   § 199-201 
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§ 199 

 

Diarienr: KS-2020/00379 

Upphandling: Konferenser – Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 20240 Konferenser. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av konferenser inom Umeås närområde. 

 

Avtalstid  

2022-01-01 – 2023-12-31 

Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 

 

Värde  

4 000 000 SEK  

 

Utvärdering  

Avtal skrivs med samtliga leverantörer som uppfyller kraven. 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån  
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§ 200 

 

Diarienr: KS-2021/00048 

Upphandling: HVB med kompetens av 

hedersrelaterat förtryck och våld – Antagande av 

leverantör 
Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att delegera till upphandlingschef att ta beslut om antagande av 
leverantörer enligt bilaga, i upphandling 20291 HVB med kompetens av 
hedersrelaterat våld och förtryck. Beslut får tas först efter godkännande i 
individ- och familjenämnden (IFN).  

Ärendebeskrivning  

HVB med målgruppen barn och unga som utsatts för hedersrelaterad 

problematik. 

 
Avtalstid  
2021-07-01 – 2023-11-30.  
 
Värde  
10 000 000 SEK  
 
Utvärdering  
30 % pris, 70 % kvalitet  

 
Beslutsunderlag  
Bifogat tilldelningsbeslut.  

 
Beredningsansvariga  
Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån 
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§ 201 

 

Diarienr: KS-2021/00051 

Upphandling: Handledningstjänster, antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantörer enligt bilagor i upphandling 20242 

Handledningstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser grupphandledning, individuell handledning och 

konsultation till skolans och socialtjänstens verksamhetsområden. 

 
Avtalstid  
2021-10-01 – 2023-09-30 
Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 
 
Värde  
8 000 000 SEK  
 
Utvärdering  
40 % pris, 60 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat tilldelningsbesked. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån  
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§ 202 

 

Diarienr: KS-2021/00021 

Kurser och konferenser 2021-06-01 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de i utskottet som önskar delta i en konferens anmäler sig själva med 

kopia till sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Regioner - Webbsänt seminarium om styrning och 

ledning av krisberedskapen 15 juni 2021 

Sveriges Kommuner och Regioner - Workshop om politisk organisation den 

16 juni 2021 
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§ 203 

 

Diarienr: KS-2021/00193 

Budget 2022 och plan 2023–2025, mål och direktiv 

till nämnderna samt investeringsplan 2022–2025 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa skattesatsen år 2022 till 22,80  

 

att fastställa kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2022–2025  

 

att fastställa uppdrag, regler och styrning för god ekonomisk hushållning  

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsbudget 2022 och 

plan 2023–2025 för respektive styrelse eller nämnd  

 

att fastställa investeringsbudget för 2022 och investeringsplan för 2023–

2025  

 

att för löneökningar 2022 avsätta 2,45 % vilka fördelas per nämnd  

 

att godkänna att kommunstyrelsen under löpande år får besluta om 

omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster 

  

att godkänna att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av 

budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att 

förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget  

 

att kommunstyrelsen inom fastställd investeringsbudget och plan får göra 

tidsmässiga förskjutningar av investeringar för att anpassa till förändrade 

förutsättningar  

 

att fastställa mark- och exploateringsplan 2022–2025 enligt bilaga 3.  
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Reservation 

Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna budgetförslag. 

Ärendebeskrivning 

Vid näringslivs- och arbetsutskottets sammanträde 2021-05-25 presenterar 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag och 

vid utskottets sammanträde 2021-06-01 lägger Moderaterna, Centerpartiet 

och Vänsterpartiet fram sina respektive budgetförslag.  

 

Beslutsunderlag  
Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag:  

• Planeringsförutsättningar 2022 och plan 2023-2025  

• Bilaga 1. Uppdrag från planeringsförutsättningar 2021  

• Bilaga 2. Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025  

• Bilaga 3. Mark- och exploateringsplan 2022-2025  

• Bilaga 4. Mark- och exploateringsplanens påverkan på kassaflödet 

Moderaternas budgetförslag 

Centerpartiets budgetförslag 

Vänsterpartiets budgetförslag 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S) – Bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

budgetförslag. 

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas budgetförslag. 

Mattias Larsson (C) – Bifall till Centerpartiets budgetförslag. 

Bore Sköld (V) – Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. 

 

Särskilt uttalande 

Björn Kjellsson (L) – Liberalerna lägger sitt budgetförslag på 

kommunstyrelsens möte.  

 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag 

mot Moderaternas budgetförslag mot Centerpartiets budgetförslag mot 
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Vänsterpartiets budgetförslag och finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller Socialdemokraternas och Miljöpartiets 

budgetförslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för egna budgetförslag. 

 

Beslutet ska skickas till  

Nämnderna 
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§ 204 

 

Diarienr: KS-2020/00433 

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för 

rösträtt vid 16 år; Ulrika Edman (V) och Nils Seye 

Larsen (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år i 

enlighet med valnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om att bifalla 

motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2020 yrkar 

Ulrika Edman och Nils Seye Larsen (MP): 

 

• att Umeå kommun ansöker om att i en nationell försöksverksamhet 
sänka rösträttsåldern i kommunalvalet år 2022 och/eller 2026 till 16 
år förutsatt att Demokratiutredningens förslag röstas igenom i 
riksdagen 

• att stadsdirektören ges i uppdrag att se till att en sådan ansökan 
fullföljs. 

 

Valnämnden och jämställdhetsutskottet har avgett yttranden på motionen 

och föreslår avslag till motionen. 

 

Valnämndens yttrande 

Valnämndens uppdrag är att fullgöra de uppgifter som ankommer på 
valnämnd samt ansvara för genomförande av val eller folkomröstning.  
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Umeå kommun har en ung befolkning och anser att de unga ska vara med 
och påverka. Det gäller att hitta former för det så att arbetet kan bedrivas 
med kontinuitet och ha ett representativt deltagande. 
 
Kommunen lämnade ett yttrade över 2014 års Demokratiutredning ”Låt 

fler forma framtiden” (SOU 2016:5). När det gäller utredningens förslag om 

försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år skulle det enligt 

utredningen vara upp till varje kommun att ansöka om detta. Umeå 

kommun hade i sitt yttrande ingenting att invända mot det. 

 

För valnämndens del skulle en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder 
till 16 år innebära att antalet väljare till kommunvalet 2022 skulle öka med 
ungefär 2800 personer. I några valdistrikt skulle i så fall antalet 
röstberättigade öka så pass mycket att delad röstlängd skulle vara befogad. 
Uppskattningsvis skulle ytterligare tre till fem valdistrikt behöva två 
arbetslag för att hantera det ökade antalet väljare. 
 
Kostnadsökningen för detta beräknas till mellan cirka 270000 – 450000 

kronor i form av arvoden till röstmottagare. Riksdagen har ännu inte tagit 

ställning till Demokratiutredningens förslag. Så länge det inte finns något 

ställningstagande från riksdagen i sakfrågan om försöksverksamhet kring 

sänkt rösträttsålder i kommunalvalet bör inte heller kommunen ta ställning 

till att ansöka om att få vara försökskommun för detta. 

Beslutsunderlag 

Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år 

Valnämndens yttrande på motion 10/2020: Umeå, försökskommun för 

rösträtt vid 16 år 

JUSK yttrande - Motion 10/2020: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 

år 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Tordleif Hansson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
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Anders Ågren (M) och Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag (att avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om att bifalla 

motionen. 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna 

valnämnden   
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§ 205 

 

Diarienr: KS-2021/00558 

Sammanträdestider 2022, Kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och näringslivs- och 

arbetsutskottet 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022, måndagar kl. 9 följande datum: 

 

31 januari 

28 februari 

28 mars 

25 april 

30 maj 

20 juni 

29 augusti 

26 september 

31 oktober * 

28 november ** 

19 december 

*nya kommunfullmäktige efter valet 

**KF väljer KS och nämnder 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022, tisdagar kl. 15 följande datum: 

 

18 januari 

15 februari 

15 mars 

12 april 

17 maj 
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7 juni 

16 augusti 

13 september 

18, 24* oktober 

15, 29** november  

6 december 
*extra maa delårsbokslut 

**val av kommunstyrelsens utskott 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022, tisdagar kl. 13.15 följande 

datum: 

 

11, 19, 25 januari 

8, 22 februari 

1, 16, 22 mars 

5, 26 april 

10, 24, 31 maj 

14 juni 

9, 23 augusti 

6, 20 september 

11, 24*, 25 oktober 

8, 22 november 

13 december 

*extra maa delårsbokslut kl. 14.45 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att fastställa datum för företagsbesök enligt följande: 

 

19 januari 

16 mars 

18 maj 

17 augusti 

19 oktober 
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7 december 

 

att fastställa datum för företagarråd enligt följande: 

16 februari 

13 april 

14 september 

16 november 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2022 har tagits fram och redovisas i 

bilaga. Som grund gäller att kommunfullmäktige sammanträder på 

måndagar och att kommunstyrelsen och dess utskott sammanträder på 

tisdagar. Respektive instans beslutar om sina egna sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Kalender 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Anna Holmstedt 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Nämnderna 

Kommunikation   
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§ 206 

 

Diarienr: KS-2021/00443 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 enligt 6 kap 

1a § i kommunallagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 

med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under 

verksamhetsåret 2020: 

 

- Umeå kommunföretag AB 
- Umeå Energi AB 
- Infrastruktur i Umeå AB 
- Umeå hamn AB 
- Umeå Parkering AB 
- AB Bostaden i Umeå 
- DÅVA Deponi och AvfallsCenter i Umeå AB 
- Umeå vatten och avfall AB 
- Kompetensspridning i Umeå AB 
- Västerbottens Museum AB 
- Science park i Umeå AB 
- Väven i Umeå AB 
- Nolia AB 
- Norrlandsoperan AB 
- Kvarken Link OY 
- Uminova innovation AB 
- Uminova Expression AB 
- Umeå Biotec Incubator AB 
- Visit Umeå AB 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag 
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Enligt 6:e kapitlet 1§ i kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska enligt samma paragraf också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i bolagsform. 

 

Särskild uppsiktsplikt över kommunala bolag 

Kommunstyrelsen ska vidare för varje aktiebolag som kommunen äger 

pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

De krav som KS inom sin uppsiktplikt ska kontrollera är enligt 10 kapitlet 3-

4§ i kommunallagen då att: 

3§ Fullmäktige fastställt det kommunala ändamålet med 

verksamheten 

3§ Att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i 

bolagsordningen, 

3§ Att fullmäktige utsett samtliga styrelseledamöter 

3§ Att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt innan de fattas 

3§ Att fullmäktige utsett minst en lekmannarevisor 

3§ Att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare. 

4§ att delägt bolag blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en 

omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt 

4§ att fullmäktige verkat för att allmänheten ska ha rätt att ta del av 

allmänna handlingar i delägda kommunala bolag som inte omfattas av 

2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Kommunstyrelsen ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

att dessa krav är uppfyllda i de bolag som avses i kommunallagen. 

 

Verkställande av uppsiktsplikt för verksamhetsåret 2020 

Till grund för bedömning och verkställande av kommunstyrelsens 
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uppsiktplikt för verksamhetsåret 2020 har bolagsordningar, 

lekmannarevisionens granskningsrapporter, årsredovisningar, protokoll 

från bolagstämmor och bolagsstyrningsrapporter för majoritetsägda bolag 

nyttjats. En sammanställning över de underlag och kriterier som nyttjats 

vid bedömning bifogas tillsammans med granskningsrapporter och 

bolagsstyrningsrapporter som beslutsunderlag till ärendet. Övriga underlag 

såsom årsredovisningar och protokoll från bolagstämmor för kommunen 

helägda bolag är införda i kommunstyrelsens diarium.    

 

I granskningsrapport för Västerbottens museum framhåller utsedd 

lekmannarevisor att reglerna kring uthyrningen av Helena Elisabetkyrkan inte 

är förenliga med kommunallagens likställighetsprincip (2:3 KL). Denna fråga är 

redan tidigare prövad genom ett överklagande. Förvaltningsrätten avslog 

överklagan 2017-10-19 (målnr: 629-17). 

 

I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att respektive majoritetsägt bolags 

verksamhet har skötts ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i respektive bolag varit 

ändamålsenlig.  

  

Samtliga ägardirektiv för helägda bolag har reviderats under 2020 som ett 

led i att förbättra förutsättningarna för ägardialog.   

 

För att ytterligare förbättra informationen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige har respektive bolag under 2020 haft en föredragning 

och frågestund på kommunstyrelsen samt vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 24 februari 2020. 

 

Kommunstyrelsen är medvetna om att det finns förbättringsområden i 

kommunens ägarstyrning och att tidigare företagspolicy ej längre varit 

aktuell. Under 2020 arbetade därför KS styrberedning fram förslag till nya 

riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun. Dessa riktlinjer antogs av 

kommunfullmäktige i mars 2021 och förtydligar bland annat innehåll, 

former och roll- och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens uppsiktplikt 

över de kommunala bolagen.      
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Arbetet med att implementera de nya riktlinjerna kommer att ske succesivt 

under 2021. Detta arbete är långsiktigt och bedöms på sikt förbättra 

förutsättningarna för verkställandet av kommunstyrelsens uppsikt över 

majoritetsägda bolag såväl som över de intressebolag kommunen är 

engagerad i. Under 2021 kommer kriterier och bedömningsgrunder för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt att konkretiseras. Inom ramen för 

implementering av de nya riktlinjerna genomförs även översyn och 

revideringar av bolagsordningar och ägardirektiv.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning över underlag till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 

Lekmannarevisionens granskningsrapporter för majoritetsägda bolag 

Bolagsstyrningsrapporter för majoritetsägda bolag. 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Umeå kommun företag AB 

Kommunrevisionen   
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§ 207 

 

Diarienr: KS-2021/00509 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 enligt 6 kap 

1a§ i kommunallagen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 

med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 

kommunala befogenheter som gäller för verksamheten under 

verksamhetsåret 2019: 

 

Umeå kommunföretag AB 

Umeå Energi AB 

Infrastruktur i Umeå AB 

Umeå Parkering AB 

AB Bostaden i Umeå 

DÅVA Deponi och AvfallsCenter i Umeå AB 

Umeå vatten och avfall AB 

Kompetensspridning i Umeå AB 

Västerbottens Museum AB 

Science park i Umeå AB 

Väven i Umeå AB 

Nolia AB 

Norrlandsoperan AB 

Kvarken Link OY 

Uminova innovation AB 

Uminova Expression AB 

Umeå Biotec Incubator AB 

Visit Umeå AB 

Kvarkenhamnar AB 

NLC Ferry OY 
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Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och bolag 

Enligt 6:e kapitlet 1§ i kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska enligt samma paragraf också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i bolagsform. 

 

Särskild uppsiktsplikt över kommunala bolag 

Kommunstyrelsen ska vidare för varje aktiebolag som kommunen äger 

pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

De krav som KS inom sin uppsiktplikt ska kontrollera är enligt 10 kapitlet 3-

4§ i kommunallagen då att: 

3§  Fullmäktige fastställt det kommunala ändamålet med 

verksamheten 

3§  Att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i 

bolagsordningen, 

3§  Att fullmäktige utsett samtliga styrelseledamöter 

3§  Att det i bolagsordningen anges att fullmäktige får ta ställning till 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt innan de fattas 

3§  Att fullmäktige utsett minst en lekmannarevisor 

3§  Att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare. 

4§  att delägt bolag blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en 

omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, 

verksamhetens art och omständigheterna i övrigt 

4§  att fullmäktige verkat för att allmänheten ska ha rätt att ta del av 

allmänna handlingar i delägda kommunala bolag som inte 

omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) 
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Kommunstyrelsen ska vidare vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa 

att dessa krav är uppfyllda i de bolag som avses i kommunallagen. 

 

Verkställande av uppsiktsplikt för verksamhetsåret 2019 

Av olika anledningar (främst pandemiutbrottet och otydlig roll- och 

ansvarsfördelning mellan UKF och Stadsledningskontoret) framlades 

beklagligt nog inte 2019 års uppsiktsärende för Kommunstyrelsen under 

2020. Detta faktum upptäcktes först i samband med att det blev aktuellt 

att bereda 2020 års uppsiktsärende och har därefter skyndsamt hanterats.    

 

Till grund för bedömning och verkställande av kommunstyrelsens 

uppsiktplikt för verksamhetsåret 2019 i kommunens majoritetsägda bolag 

har bolagsordningar, lekmannarevisionens granskningsrapporter och i 

förekommande fall upprättade bolagsstyrningsrapporter nyttjats.  

I granskningsrapport för Västerbottens museum framhåller utsedd 

lekmannarevisor att reglerna kring uthyrningen av Helena Elisabetkyrkan 

inte är förenliga med kommunallagens likställighetsprincip (2:3 KL). Denna 

fråga är redan tidigare prövad genom ett överklagande. Förvaltningsrätten 

avslog överklagan 2017-10-19 (målnr: 629-17). 

 

I övrigt bedömer lekmannarevisorerna att respektive majoritetsägt bolags 

verksamhet har skötts ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i respektive bolag varit 

ändamålsenlig.  
 

För att ytterligare förbättra informationen till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige har respektive bolag under 2019 haft en föredragning 

och frågestund på kommunstyrelsen samt vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 februari 2019. 

 

Oktober 2019 genomförde lekmannarevisionen en granskning av 

bolagsordningarna i kommunens majoritetsägda bolag. Denna granskning 

och de rekommendationer som lekmannarevisionen påtalat används i 

pågående arbete med revidering av bolagsordningar för kommunens bolag.    

 

Kommunstyrelsen har varit väl medvetna om förbättringsområden i 

kommunens ägarstyrning och att tidigare företagspolicy ej längre varit 
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aktuell. Under 2020 arbetade därför KS styrberedning fram förslag till nya 

riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun. Dessa riktlinjer antogs av 

kommunfullmäktige i mars 2021 och förtydligar bland annat innehåll, 

former och roll- och ansvarsfördelning för kommunstyrelsens uppsiktplikt 

över de kommunala bolagen.     

Beslutsunderlag 

Sammanställning över underlag till Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 

Lekmannarevisionens granskning av bolagsordningar. 

Lekmannarevisionens granskningsrapporter för majoritetsägda bolag. 

Bolagsstyrningsrapporter (i förekommande fall).    

Beredningsansvarig 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Umeå kommun företag AB 

Kommunrevisionen   
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§ 208 

 

Diarienr: KS-2021/00238 

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 

för perioden januari-april 2021 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 

att godkänna kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under 

perioden januari-april 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 

årligen ska upprätta en förenklad rapport för perioden januari-april, ett 

delårsbokslut för perioden jan-augusti och ett årsbokslut och överlämna 

dessa till kommunfullmäktige. Den bakomliggande orsaken till att denna 

rapport är av förenklad karaktär är förändringar i lagstiftningen som 

medfört kraftigt höjda krav på omfattning, innehåll och utformning av 

kommunala delårsbokslut.  

 

Den rapport som nu föreligger för hantering fokuserar därför i huvudsak på 

väsentliga ekonomi- och personalförhållanden. Den förenklade rapporten 

innefattar inte uppföljning av mål och uppdrag och inte heller någon 

sammanställd redovisning (koncernredovisning) för kommunkoncernen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens rapport över läget i kommunen under perioden 

januari–april 2021 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Birgitta Forsberg 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 

Ekonomi 
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§ 209 

 

Diarienr: KS-2021/00293 

Anvisning för rapport från nämnd till 

kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 

för perioden jan-aug 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 

årligen ska upprätta ett delårsbokslut och ett årsbokslut och överlämna 

dessa till kommunfullmäktige. Delårsbokslutet avser perioden jan-augusti 

och ska på samma sätt som årsbokslut sammanställas och beredas av 

kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. För att 

tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens 

nämnder och bolag avseende rapportering av underlag till detta 

delårsbokslut har bifogat förslag till anvisning upprättats.  

 

Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med 

intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis rapportera 

status i arbetet med intern kontroll och styrning.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen för perioden 

jan-aug 2021  

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom, Urban Blomdahl, Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 210 

 

Diarienr: KS-2021/00294 

Anvisning för bolagens rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för 
perioden jan-aug 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 
årligen ska upprätta ett delårsbokslut och ett årsbokslut och överlämna 
dessa till kommunfullmäktige. Delårsbokslutet avser perioden jan-augusti 
och ska på samma sätt som årsbokslut sammanställas och beredas av 
kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige. För att 
tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens bolag 
avseende rapportering av underlag till detta delårsbokslut har bifogat 
förslag till anvisning upprättats.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen jan-aug 2021  

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom, Seija Königsson 

Beslutet ska skickas till 

UKF, Umeå Energi, Umeå hamn, Inab, Upab, Bostaden, DåvaDac, Umeva, 

Kompetensspridning   
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§ 211 

 

Diarienr: KS-2018/00416 

Utvärdering pilotprojekt: Serviceassistenter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen tagit del av återrapportering gällande utvärdering av 

pilotprojekt: Serviceassistenter. 

Ärendebeskrivning 

2018-08-27 fattade kommunfullmäktige beslut om att starta ett 

pilotprojekt under tiden 2018 - 2021 där 20 personer med intellektuell 

funktionsnedsättning får en anpassad anställning som Serviceassistent 

inom Umeå kommuns verksamheter och de kommunala bolagen. Start för 

pilotprojektet var hösten 2018 och Arbetsmarknads-och 

integrationsavdelningen ansvarar för planering, genomförande och 

utvärdering av projektet i bred samverkan med Lärvux och Arbets-

förmedlingen. En utvärdering av projektet har genomförts med 

utgångspunkt av följande delar:  

- Serviceassistent 

- Chef-/verksamhet 

- Lärvux 

- Arbetsförmedlingen 

Beslutsunderlag 

Utvärderingsresultat 

Projektbudget 

Beredningsansvariga 

Catharina Fahlström, VIVA Kompetenscentrum 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 212 

 

Diarienr: KS-2021/00430 

Svar på revisionsrapport: Granskning av 

kommunens lönesystem och process för 

lönehantering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att som svar på kommunrevisionens granskning avge förvaltningens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har gett EY i uppdrag att 

genomföra en granskning av kommunens löneadministrativa rutiner. 

Granskningens syfte är att bedöma om de rutiner och processer som utgör 

Umeå kommuns system för löneutbetalningar är ändamålsenliga och om 

den interna kontrollen av lönehanteringen är tillräcklig. Vidare är syftet att 

följa upp tidigare granskningar. 

 

Stadsledningskontoret lämnar ett yttrande över granskningen med 

utgångspunkt från kommunstyrelsens ansvar och de uppgifter som 

löneenheten och redovisningsenheten har. 

 

Sammanfattning av granskningen 

Det är glädjande att den sammanfattande bedömningen av granskningen 

är att 

 

• det föreligger en god intern kontroll gällande lönerutinen 

• det är svårt att se hur ett lönebedrägeri skulle kunna genomföras 

utan hög risk för upptäckt  

• risken för stora felaktigt utbetalda löner är låg  
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Revisorernas rekommendationer 

I rapporten ges rekommendationer till kommunstyrelsen för att förbättra 

den interna kontrollen. Förvaltningen välkomnar dessa rekommendationer 

och vill framföra att tidigare rekommendationer har varit värdefulla för 

kvalitetssäkringen av lönehanteringen.  Förvaltningen lämnar kommenterar 

till respektive rekommendation i sitt yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport – Kommunrevisorernas granskning av kommunens lönesystem 

och process för lönebearbetning. 

2. Yttrande från stadsledningskontoret 

Beredningsansvariga 

Monica Vestberg, lönechef 

Malin Westberg Blom, redovisningschef 

Birgitta Forsberg, HR-direktör 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen   
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§ 213 

 

Diarienr: KS-2021/00502 

Svar på remiss: Valkretsindelning för val till 

regionfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att som remissvar besluta att nuvarande valkretsindelning för 

regionfullmäktige ska kvarstå vid 2022 års val till regionfullmäktige och att 

indelningen ska gälla tills vidare. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har i skrivelse 2021-05-05 gett Umeå kommun 

möjlighet att yttra sig över valkretsindelningen för val till regionfullmäktige. 

Förslaget är att nuvarande valkretsindelning ska kvarstå vid 2022 års val till 

regionfullmäktige och att indelningen ska gälla tills vidare. 

 

Umeå kommun har ingenting att erinra mot förslaget att bibehålla 

nuvarande valkretsindelning. 

Beslutsunderlag 

Valkretsindelning för val till regionfullmäktige 

Valnämndens beslut 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

 

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

Beslutet ska skickas till 

regionen@regionvasterbotten.se   

  

mailto:regionen@regionvasterbotten.se
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§ 214 

 

Diarienr: KS-2021/00503 

Svar på remiss: PM Skattelättnad för cykelförmån 

Fi/01840 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som remissvar på promemorian Skattelättnad för cykelförmån inlämna 

förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Promemorian 

Skattelättnad för cykelförmån. 

 

Förvaltningens yttrande  

Umeå kommun ser positivt på regeringens förslag på skattelättnader för 

cykelförmån.  Att öka cykelanvändandet ser kommunen som en viktig del i 

det hälsofrämjandet arbetet för våra medarbetare och en del i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. Vidare går förslaget i linjen med kommunens 

inriktning på ett aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila 

bränslen. Det alternativ Umeå kommun förespråkar är alternativ ett, både 

för att det är enklare att kommunicera till medarbetare samt att det 

medför en enklare hantering vid registrering till Skatteverket. 

Beslutsunderlag 

Promemoria Skattelättnad för cykelförmån Fi2021/0184 

Beredningsansvariga 

Stadsledningskontoret HR 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 

Finansdepartementet   
 

 

 


