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Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Janet Ågren (S) 
Moa Brydsten (S), tjänstgörande ersättare i stället för Tomas 
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Bore Sköld (V) 
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Peder Westerberg (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur     §§ 241-248 

 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: 2022-08-23 

 

Anslaget har satts upp: 2022-08-26 

 

Anslaget tas ner: 2022-09-17 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  

 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 241 
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§ 241 

 

Diarienr: KS-2022/00434 

Upphandling: Glasreparationer: Antagande av 

leverantör, 21298 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantör Ryds Glas AB för Glasreparationer enligt underlag i 

bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget innebär exempelvis: 

- Märka trasigt glas och ev. skyddstäcka provisoriskt 

- Demontering av gammalt glas 

- Mätning av nytt material 

- Montering av nytt glas 

- Uppstädning 

- Fönstertätning 

 

Uppdraget avser ett ramavtal med start 2022-09-01 till 2024-08-31 med 

option på ytterligare 1+1 år. Ändrad avtalsperiod sedan beslut om 

förfrågningsunderlag tagits på grund av förlängd hantering under 

sommarperioden. Avropande parter är Umeå kommun, Bostaden, INAB 

och Kvarkenhamnar. Uppskattad volym är cirka 1 MSEK per år. Anbud 

lämnas på hela omfattningen och utvärdering sker enligt bästa pris. 

 

Krav på praktik finns medtaget i underlaget.  

Beslutsunderlag 

Se bilagor:   

Beslutsprotokoll Glasreparationer 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Viktor Rönnberg 

Beslutet ska skickas till 
Viktor Rönnberg 
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§ 242 

 

Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt 

ledd utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering. 

Beslutsunderlag 

Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) är ett av Föreningsbyråns stöd till 

föreningslivet som är specifikt riktat till Umeå landsbygd. Projektstödet 

syftar till att öka möjligheterna för föreningar och lokala 

utvecklingsgrupper att genomföra projekt, aktiviteter och insatser som 

gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Målet med projektstödet är 

att det ska bidra till ett eller flera av de utpekade målområdena i Umeå 

kommuns Program för hållbar landsbygdsutveckling. 

 

Sörmjöle Bygdegårdsförening har beviljats 20 800 kr från Stöd till lokalt 

ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att under perioden 

augusti 2022 – juni 2023 arrangera öppen förskola i byns bygdegård. Den 

öppna förskolan erbjuds en gång i veckan för barn 0–6 år och vuxna 

hemma dagtid. Varje vecka planeras nya inslag av pyssel, samlingar, 

inbjudna gäster, lek och rörelseglädje. Beviljat stöd ska bland annat 

finansiera förbrukningsvaror, lekutrustning som tjockmatta och bollhav, 

men också en föreläsning i HLR.  

 

Hembygdsföreningen Umbygda har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt 

ledd utveckling. Beviljade medel användes för att arrangera visaftnar vid 
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torpstugorna i Brännland under sommaren. Arrangemangen har vart öppna 

för både medlemmar och allmänhet. Två workshops ordnades också under 

ledning av medlemmar från vokalgruppen Kraja. Visaftnar är 

återkommande och mycket omtyckta arrangemang i Brännland. 
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§ 243 

 

Diarienr: KS-2021/00552 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan 

och motverka kvinnoförtryck på kommunala 

badhus; Maria Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionens första att-sats enligt yttranden från för- och 

grundskolenämnden och jämställdhetsutskottet  

 

att anse den andra att-satsen besvarad enligt fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Maria Nilsson (SD): 

 

att kommunen omedelbart förbjuder skolorna att ha könsuppdelad 

simundervisning. 

 

att kommunen motverkar verksamhet som bidrar till kvinnoförtryck och 

diskriminering på de kommunala badhusen. 

 

För- och grundskolenämnden, fritidsnämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och i en sammanvägd bedömning utifrån dessa föreslår 

stadsledningskontoret att kommunfullmäktige avslår den första att-satsen 

och anser den andra att-satsen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 20221-09-23, § 79. 

Fritidsnämndens protokoll 2021-09-29, § 59 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 48 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad i sin helhet. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå den första att-
satsen och att anse den andra att-satsen besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att 

avslå den första att-satsen och att anse den andra att-satsen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Fritidsnämnden   
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§ 244 

 

Diarienr: KS-2021/00567 

Motion 17/2021: Inför kommunal hyresgaranti; 

Gudrun Nordborg (V) och Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motionens första att-sats besvarad enligt yttranden från individ- 

och familjenämnden och jämställdhetsutskottet 

 

att avslå motionens andra att-sats enligt jämställdhetsutskottets yttrande. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) och Bore Sköld (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

förutsättningar och formulera ett förslag för införandet av kommunal 

hyresgaranti. 

 

att Umeå kommun inför en kommunal hyresgaranti. 

 

Individ- och familjenämnden har 2021-10-20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-11-11 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionens första att-sats besvarad 

och att den andra att-satsen avslås. 
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Stadsledningskontoret föreslår i enlighet med individ- och 

familjenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden att motionens 

första att-sats anses besvarad och i enlighet med jämställdhetsutskottet att 

den andra att-satsen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-10-20, § 260 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-11-11, § 49 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Anders Ågren (M) – Avslag till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första 
att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen mot avslag till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att anse den första att-satsen besvarad och att 

avslå den andra att-satsen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden   
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§ 245 

 

Diarienr: KS-2021/00632 

Motion 22/2021: Inför ett etiskt råd samt utbildning 

för omsorgspersonal om våld i nära relation; 

Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse den första att-satsen besvarad enligt individ- och familjenämndens 

och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

att avslå den andra att-satsen enligt individ- och familjenämndens, 

äldrenämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Veronica Kerr (KD) 

och Birgitta Nordvall (KD): 

 

att kommunfullmäktige ger äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden i uppdrag att utbilda hemtjänstpersonal och övrig vård- 

och omsorgspersonal om våld i nära relation samt ge personalen verktyg 

för att kunna tolka signaler på våld samt hur de bör agera därefter. 

 

att inrätta ett etiskt råd dit medarbetare i Umeå kommun kan vända sig för 

vägledning vid etiskt komplicerade frågor som rör deras yrkesutövning och 

profession. 

 

Äldrenämnden har yttrats sig och föreslår kommunfullmäktige besluta att 

bifalla den första att-satsen och att avslå den andra att-satsen. 

 

Individ- och familjenämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och 

föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionens första att-sats 



Sida 12 av 16 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-08-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

besvarad samt att motionens andra att-sats avslås. Stadsledningskontoret 

ställer sig bakom individ- och familjenämndens och jämställdhetsutskottets 

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Äldrenämndens protokoll 2021-10-21, § 86. 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-11-17, § 282 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09, § 52. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till den första att-satsen och avslag till den andra 
att-satsen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att anse den första 
att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att anse 

den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 246 

 

Diarienr: KS-2021/00734 

Motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från 

effekten av covid-19; Nasteho Osman Lander (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 24/2021: Skydda våra medarbetare från effekten av covid-

19 enligt personalnämndens och Jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2021 yrkar Nasteho 

Osman Lander (V): 

 

att utreda hur många gravida som förbjudits att arbeta. 

 

att utreda hur många fler som det prognostiseras påverka. 

 

att utreda hur mycket det kostar att retroaktivt ersätta våra gravida 

medarbetare med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda hur mycket det kommer att kosta framgent att ersätta våra 

gravida med inkomstskillnaden mellan SGI och lönen. 

 

att utreda med syftet att kompensera de som drabbats av inkomstbortfall 

för att de förbjudits att arbeta. 

 

Personalnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-11-16 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-12-09 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen (avslå motionen) mot Skölds förslag (bifall till 

motionen). Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

HR-avdelningen   
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§ 247 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport, juli 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport juli 2022. 

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 juli 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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§ 248 

 

Diarienr: KS-2022/00319 

Ekonomisk rapport januari-maj 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av den ekonomiska 

rapporten för januari-maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om 

ekonomin för januari-maj 2022. 

   
 

 

 


