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Beslutande 

Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Janet Ågren (S), 2:e vice ordförande 

Moa Brydsten (S) 

Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Anders Norqvist (L), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (L) 

Nils Seye Larsen (MP) §§ 110-111  

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

Mikael Berglund (S) tjänstgörande ersättare för Nils Seye Larsen (MP)  

§§ 112-133 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mikael Berglund §§ 110-111 

Elmer Eriksson (M) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Åsa Bäckström (V) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

Anders Norqvist (L) 

 

Tjänstepersoner 

Robert Hansson, vd Vakin § 111 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 110 
Diarienr:  

Upprop och godkännande av dagordning 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna dagordning för mötet 2022-08-16 
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§ 111 
Diarienr: KS-2022/00047 

Bolagsinformation: Vakin/Umeva 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 
verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 
utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet.  
 
Vakin/Umevas information lämnas av vd Robert Hansson. 

Beslutsunderlag 

Bolagsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd UKF 
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§ 112 
Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-08-16 informerar stadsdirektör Margaretha 

Alfredsson om nuläget inom kommunens verksamheter, flykting-

mottagandet och smittspridningen av covid. 
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§ 113 
Diarienr: KS-2021/01163 

Nämndernas uppföljning av internkontrollplan 

januari-april 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna nämndernas uppföljning av internkontrollplan för perioden 

januari-april 2022 enligt bifogade bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse 

att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta 

regleras dels i kommunallagen, dels i den av kommunfullmäktige beslutade 

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll.  

 

Nämnderna har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret inom sitt 

verksamhetsområde att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 

att den fungerar på ett betryggande sätt.  

 

Femton nämnder har godkänt och rapporterat uppföljning av 

internkontrollplan för perioden januari till april 2022. En gemensam nämnd 

saknar rapporterad internkontrollplan och uppföljning. För 2023 ska dock 

samtliga gemensamma nämnder upprätta riskanalys och internkontrollplan 

enligt det förslag till anvisning för nämndernas och bolagens 

verksamhetsplanering som kommunstyrelsen föreslås fastställa 16 augusti.    

 

Respektive nämnds uppföljning redovisas i bilaga. 
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Beslutsunderlag 

Nämnders uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 

2022. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
 

   
 

 

 

  

Nämnd

Hanterat 

kontroll-

områden

Hanterat 

riskanalys

Beslut 

intern-

kontrollplan

Beslut 

godkänna 

uppföljning 

jan-april 

2022

Förslag KS 

värdering av 

nämndernas 

IK

Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Godkänd

Valnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Personalnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Byggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Umeåregionens räddningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Äldrenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Individ- och familjenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

För- och grundskolenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam PA-nämnd Umeåregionen - - - -  -



Sida 8 av 43 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 114 
Diarienr: KS-2022/00504 

Anvisning för nämndernas och bolagens 

verksamhetsplanering inför 2023 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

att fastställa Anvisning för nämndernas och bolagens 

verksamhetsplanering för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av införandet av ny planeringsprocess finns behov av att 

lämna anvisning till kommunens nämnder och bolag för hur 

verksamhetsplanering för 2023 ska upprättas.   

 

Den anvisning som upprättats utgår från de förhållningsätt och krav som 

framgår i kommunfullmäktiges riktlinjer för: 

 

• Riktlinjer för budget- och investeringsprocess (KF 2020-12-21) 

• Riktlinjer för aktiverande styrning (KF 2021-03-29) 

• Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021-03-29)  

• Riktlinjer för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av 
externa utförare (KF 2021-10-25) 

• Riktlinjer för Intern styrning och kontroll (KF 2011-05-28) 
 

Anvisningen tar hänsyn till de olika förutsättningar och villkor som gäller 

för kommunens egna nämnder, gemensamma nämnder, helägda bolag och 

delägda bolag.  

Beslutsunderlag 

Anvisning för nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2023 

Beredningsansvariga 

Urban Blomdahl 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson lämnar upplysning om att 

anvisningen kommer att kompletteras med mall vid utskick till nämnder 

och bolag.  

Beslut och anvisning med mall ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Umeå kommunföretag 
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§ 115 
Diarienr: KS-2022/00461 

Gåvor i form av donerade/deponerade konstverk 

adresserade till Umeå kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att gåvor i form av konstverk endast kan tas emot, och införlivas i det 

kommunala konstregistret, efter beredning och beslut vid 

kulturförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Den allmänt vedertagna definitionen av vad som är ett konstverk brukar 

anses vara att vad ”någon” påstår vara ett konstverk också är det. Det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att allt har en konstnärlig verkshöjd 

bara för att ”någon” påstår det, samtidigt som det möjliggör för alla och en 

var att benämna en gåva som just ett konstverk. 

 

Genom att låta kulturförvaltningen handlägga frågor om gåvor i form av 

konstverk så säkerställs en sakkunnig bedömning av verkens kvalitet. 

 

Eftersom konst i kommunala sammanhang betraktas som en investering 

med ett närmast evigt värde så följer efter ett införlivande i 

konstsamlingen ett förvaltningsåtagande som sträcker sig över lång tid, 

vilket i sin tur kan innebära stora personella och ekonomiska 

ansträngningar för kommunen. Även det perspektivet bör tas i beaktning 

när kulturnämnden gör sin bedömning om lämpligheten att tacka ja till 

erbjuden gåva i form av konstverk. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att gåvor i form av konstverk endast kan tas emot, och införlivas i det 

kommunala konstregistret, efter beredning vid kulturförvaltningen och 

beslut i kommunstyrelsen. 
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Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, biträdande kulturchef 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) - följande 

ändringsyrkanden: att beslut av kommunstyrelsen stryks i att-satsen 

 

att följande överstruken text utgår: Genom att låta kulturförvaltningen, på 

uppdrag av kommunstyrelsen, handlägga frågor om gåvor i form av 

konstverk så säkerställs en sakkunnig bedömning av verkens kvalitet 

samtidigt som kommunen ges ett rådrum att fatta beslut genom den 

handläggningstid som ryms mellan erbjudandet och beslut i 

kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt det föreslagna ändringsyrkandet. 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden  
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§ 116 
Diarienr: KS-2022/00453 

Läroverket 1 – Investeringsmedel för om- och 

tillbyggnad av BY 12 för Restaurangprogrammet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja tekniska nämnden ytterligare investeringsmedel om 20 000 tkr 

2023 för om- och tillbyggnad av BY 12 för restaurangprogrammet inom 

fastigheten Läroverket, från medel avsatta till kommunstyrelsens 

förfogande i investeringsbudget 2023.  

 

att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta 

ytterligare 20 000 tkr för projektet om- och tillbyggnad av BY 12 för 

restaurangprogrammet inom fastigheten Läroverket. En upphandling av 

totalentreprenad för projektet har avbrutits då endast ett anbud inkommit 

med en avvikelse från förkalkylen med 62 %. Fastighet bedömer att det 

finns två orsaker till det höga anbudet. Det ena är att schaktarbetena för 

nya entrén till BY 12 är omfattande och svåra vilket är kostnadsdrivande. 

Det andra var en tajt entreprenadstid (verksamhetsstart var planerad till ht 

2022) som gjorde att entreprenörerna behövde planera in mer personal på 

byggarbetsplatsen än normalt. Detta bedöms vara både ineffektivt och 

kostnadsdrivande för projektet. 

 

Vid upphandlingstillfället hade inte krigsinsatserna i Ukraina och sanktioner 

mot Ryssland ägt rum, däremot fanns redan rejäla prishöjningar på 

byggmaterial, inredning/utrustning och en osäkerhet kring leveranser samt 

ökade drivmedelskostnader. Allt detta har medfört osäkerhet för 

anbudslämnare att uppskatta slutkostnader för byggnationerna. 

 

I syfte att spara projekttid för att möjliggöra verksamhetsstart till ht 2022 

har en rivningsentreprenad i By 12 med bland annat asbest - och 
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kaseinspackelsanering utförts och som nu är färdigställd samtidigt som 

projektering av ramhandlingarna pågått.   

 

För att kunna avsluta projektet har Fastighet skapat förutsättningar för ett 

nytt, reviderat förfrågningsunderlag för ny upphandling med villkor för 

generalentreprenad med en längre entreprenadtid. Med färdig-

projekterade handlingar och längre entreprenadtid bedöms 

förutsättningarna att få fler anbud med rimligare kostnadsnivå vara 

gynnsammare, men kostnaden bedöms ändå överstiga budgetram för 

projektet. Ny tidplan för färdigställande planeras till ht 2023.  

 

I väntan på att lokalen färdigställs och för att säkerställa verksamhetsstart 

ht 2022 för restaurangutbildningen har Fastighet initierat avtalsförhandling 

om förhyrning av Sävargården för de praktiska momenten under ett läsår 

för ca 25 elever. De lokalerna, som är ett restaurangkök, bedöms inte 

uppfylla de krav som behöver ställas för en utbildningslokal. Sävargården 

har också vissa begränsningar i tillgängligheten till lokalen, varför det inte 

bedöms vara ett alternativ på längre sikt. 

 

Beslutade investeringsmedel för projektet uppgår till 20 000 tkr. Tekniska 

nämnden bedömer att medlen inte räcker för att genomföra projektet med 

anledning av beskriven problematik och med hänsyn till en stor osäkerhet 

kring prisutvecklingen för material och har därför föreslagit en utökning om 

20 000 tkr för år 2023. Skälen till att utökning behöver ske i den 

omfattningen är att markarbetena blev nödvändiga att göra betydligt mer 

omfattande, det hastigt förändrade prisläget och även det lokala 

marknadsläget. Den första bedömningen av kostnaden skedde i tidigt 

skede och nu när projekteringen är klar görs en annan bedömning.  

 

Kommunstyrelsen har efter beslut i kommunfullmäktige 2022-06-20 

befogenhet att, under vissa givna förutsättningar, bevilja nämnd ytterligare 

investeringsmedel vid uppkomna fördyringar. Stadsledningskontorets 

bedömning är att tekniska nämnden har vidtagit åtgärder för att anpassa 

projektet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och föreslår därför att 

tekniska nämndens begäran beviljas. 
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Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 

Bilaga 1 – utdrag från investeringsplan 2021–2024 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Fastighet 

Marcus Bystedt 

Anette Sjödin   
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§ 117 
Diarienr: KS-2022/00624 

Investeringsmedel fullmäktigesalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja 2 000 000 kr i investeringsmedel 2022 från kommunstyrelsens 

digitaliseringsreserv, för utrustning av kommunfullmäktigesalen med ny 

teknik. 

Ärendebeskrivning 

Den tekniska utrustningen i kommunfullmäktigesalen är gammal och det 

finns varken support eller reservdelar att tillgå. Vid nyttjande av salen 

måste tekniker från IT-avdelningen vara stand-by eftersom tekniken 

krånglar så frekvent. Kommunfullmäktige har därför i kommunstyrelsens 

investeringsbudget för 2022 avsatt 500 tkr för att byta ut den tekniska 

utrustningen. 

 

Den uppskattade kostnad som den budgeten baserades på har visat sig 

vara alldeles för låg. Kostnaden bedöms nu till ca 2,5 miljoner kronor för 

den teknik som erfordras.  

 

Kommunfullmäktigesalen nyttjas frekvent, både av kommunens och 

regionens fullmäktige. Man vill dock marknadsföra lokalen mer inom 

kommunen, eftersom efterfrågan på stora möteslokaler är stor och 

tillgången internt är begränsad. Ofta bokas externa lokaler vilket genererar 

en kostnad vid varje tillfälle. Gynnsamt vore därför att öka nyttjandet av 

fullmäktigesalen i stället. 

 

För att kunna marknadsföra och nyttja lokalen i större utsträckning, 

behöver dock tekniken i lokalen bli mer stabil och lätthanterlig. Förslaget är 

därför att kommunstyrelsen tillskjuter 2 mnkr till detta projekt, ur 

investeringsanslaget för digitalisering där det finns medel kvar på 2022 

efter att nämndernas ansökningar hanterats. Tanken är att systemet 

kommer att driftas av IT, då lokalen kommer att bli en vanlig möteslokal, 
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dvs bokningsbar via vanliga bokningssystemet, när tekniken har 

uppdaterats.  

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Lena Höök Gustafsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 

KS diarium   
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§ 118 
Diarienr: KS-2022/00559 

Medlemsavgift föreningen Konstvägen Sju Älvar 

2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna en höjning av medlemsavgiften till föreningen Konstvägen 

Sju Älvar med 20 tkr, från 60 tkr till 80 tkr, per år fr o m 2023. 

 

att den höjda avgiften inarbetas i kommunstyrelsens budget för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Konstvägen Sju Älvar har i inkommen skrivelse föreslagit en 

höjning av årsavgiften för medlemskommunerna. Avgiften föreslås höjas 

med 20 tkr (från 60 tkr till 80 tkr) för Umeå kommun och 5 tkr (från 20 tkr 

till 25 tkr) för övriga medlemskommuner. 

 

Avgiften har varit oförändrad sedan 2016, då den höjdes från 50 tkr till 60 

tkr. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Föreningen Konstvägen Sju Älvar 2022-05-31. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Föreningen Konstvägen Sju Älvar   
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§ 119 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport maj 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport maj 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 maj 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag 
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§ 120 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport, juni 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport juni 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 juni 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag  
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§ 121 
Diarienr: KS-2021/01034 

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av 

kommunens service, tillgänglighet och 

kommunikation med invånarna 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.  

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med tillgänglighet och 

service. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och 

äldrenämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att 

säkerställa en tillfredsställande service, tillgänglighet och kommunikation 

gentemot kommunens invånare. Den sammanfattande bedömningen är att 

kommunstyrelsen och äldrenämnden till största del har en tillräcklig 

styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en tillfredsställande 

service, tillgänglighet och kommunikation gentemot kommunens invånare. 

Kommunrevisionen lämnar även två rekommendationer till äldrenämnden 

och en till kommunstyrelsen, vilken kommunstyrelsen yttrar sig över 

nedan.  

 

Förvaltningens förslag till yttrande 
Kommunrevisionens rekommendation till kommunstyrelsen - Förtydliga 
uppföljningen av kommunikationsstrategin på ett mer strukturerat och 
systematiskt sätt. 
 
I strategi för extern kommunikation uttrycks att den ska uppdateras i 

samband med ny mandatperiod. I uppdateringen 2022/23 görs ett tillägg 

att uppföljning ska ske minst en gång per mandatperiod. Uppföljningen 

sker tillsammans med förvaltningarnas kommunikatörer och 

ledningsgrupper i form av en enkät och dialog.    
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Beslutsunderlag 

Revisionsrapport om granskning av kommunens service, tillgänglighet och 

kommunikation med invånarna.  

Beredningsansvariga 

Bibbi Nilsson, kommunikation 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 122 
Diarienr: KS-2021/01035 

Kommunstyrelsens yttrande över uppföljande 

granskning av bisysslor 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lämna yttrande i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

KPMG fick 2018 av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun 

uppdrag att granska kommunens rutiner kring bisysslor. Som en del av 

revisionsplanen för år 2021 fick KPMG uppdrag att genomföra en 

uppföljning av tidigare granskning. Syftet med den uppföljande 

granskningen är att följa upp och bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits 

utifrån tidigare identifierade förbättringsområden och lämnade 

rekommendationer.  

 

Utifrån den uppföljande granskningen rekommenderas kommunstyrelsen 

att: 

 

• Tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen. 

• Säkerställa att en förvaltningsövergripande uppföljning över befintliga 
bisysslor genomförs. 

 

Förvaltningens förslag till yttrande 

Kommunstyrelsen ser positivt på att de flesta åtgärder som 

kommunrevisionen föreslog efter granskningen 2018 visat sig fått en 

positiv effekt på kommunens hantering av bisysslor.   

 

Nedan redovisas kommunstyrelsens bedömning och kommentar över de 

rekommendationer kommunrevisionen lämnat vid den uppföljande 

granskningen:  
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Rekommendation- Tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet 

med riktlinjen: 

Kommunstyrelsen delar inte revisionens synpunkt då det inte framkommit 

något som tyder på att dokumentation av bisysslor är bristfällig eller 

avviker från hanteringsordningen i riktlinjen. Kommunstyrelsen anser att 

nuvarande arbetssätt innehållande utbildning för nya chefer, stöd från 

förvaltningarnas HR-funktioner samt tydliga riktlinjer och rutiner medför 

att förvaltningarna har goda förutsättningar att dokumentera i enlighet 

med antagen riktlinje. 

 

Rekommendation- Säkerställa att en förvaltningsövergripande 

uppföljning över befintliga bisysslor genomförs. 

Kommunstyrelsen delar inte revisionens rekommendation. Syftet med en 
sådan uppföljning är enligt granskningen att ”följa utvecklingen och 
omfattningen av bisysslor i organisationen.”  Kommunstyrelsen bedömer 
att detta syfte bäst tillgodoses genom den uppföljning respektive 
förvaltning är ansvarig för enligt gällande riktlinje. Respektive förvaltning 
bedöms även vara bäst lämpad att utifrån uppföljning göra adekvata 
bedömningar och vid behov vidta åtgärder relaterat till utvecklingen och 
omfattningen av bisysslor i organisationen. 
 
Kommunen ska enligt fastställd riktlinje generellt sätt se positivt på 
bisysslor i den mån det är förenligt med arbete i Umeå kommun. Med den 
ansatsen sker förvaltningsövergripande uppföljning av de beslut om förbud 
mot bisysslor som fattas. Detta sker enligt antagen riktlinje.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av tidigare granskningar 

Beredningsansvarig 

Linda Thelberg. HR 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen   
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§ 123 

Diarienr: KS-2022/00335 

Remiss: SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god 

bostad Fi2022/01157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att yttra sig i enlighet med bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Genom Finansdepartementets Avdelningen för samhällsplanering och 

bostäder, Enheten för bostäder och byggande har inbjudan inkommit att 

lämna synpunkter på betänkande Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 

2022:14) som tagits fram av Utredningen om en socialt hållbar 

bostadsförsörjning. 

 

Sammanfattande punkter 

Umeå kommun ser positivt på: 

• utredningens angelägna syfte och intention med förslag som 
främjar att skapa förutsättningar till en mer effektiv 
bostadsförsörjning över hela riket.  

• förslaget om att det ska bli enklare och snabbare för statliga 
myndigheter att överlåta statlig mark till kommuner i 
bostadsförsörjningssyfte 

 

Umeå kommun tillstyrker: 

• utredningens bedömning att stat och kommun behöver samverka 
mer för att kunna skapa en fungerande bostadsförsörjning och att 
staten i sammanhanget behöver kliva fram och bli tydlig i sin roll 
och i sitt ställningstagande vad gäller bostadspolitiska mål och 
åtgärder. Vidare är det positivt att belysa det gemensamma 
ansvaret kommun och stat tillsammans har för 
bostadsförsörjningen samt underlätta samverkan.   

• Umeå kommun styrker utredningens förslag till att staten ska ta ett 
tydligare ansvar i bostadsförsörjningen och vill koppla samman 
detta förslag med en genomgång och erforderliga justeringar av 
såväl sektorsintressen och myndigheters uppdrag som tangerar 
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bostadsförsörjningens stora utmaningar behöver ses över. Staten 
bör på ett mera progressivt sätt ska arbeta med att minska 
regleringar och hinder i bostadsförsörjningen. 

  

Umeå kommun saknar i betänkandet: 

• Underlagets problembild som saknar lösningar på den demografiska 
utmaningens konsekvenser för bostadsförsörjningen för en 
åldrande befolknings behov av tillgängliga bostäder 

 

Avslutningsvis 

Umeå kommun ser sammantaget positivt på ansatsen som presenteras av 

utredningen och välkomnar förslag till att effektivisera 

bostadsförsörjningsprocessen i Sverige. Vi ser stora nyttor såsom förslaget 

om att det ska bli enklare och snabbare för statliga myndigheter att 

överlåta statlig mark samt det positiva med reglering av hyresvärdars 

tillträdeskrav på nya hyresgäster; det är rimligt att fler typer av 

inkomstkällor inkluderas samt att detta även belyses.  

Det finns en viss oro att ett förslaget till att ersätta dagens 

Bostadsförsörjningsprogram till Kommunal handlingsplan signalerar att 

kommunen endast ska reagera och utföra det regeringen beslutat. Här 

riskerar den kommunala handlingsfriheten och kommuners specifika 

förutsättningar och utmaningar att inte bemötas på samma sätt som med 

gällande Bostadsförsörjningslag.  

Avslutningsvis upplever vi att de som vill realisera idéburet 

bostadsbyggande är en homogen grupp som inte står långt ifrån 

bostadsmarknaden. Måhända kan detta fokus frigöra bostäder i senare led 

– men hur stort genomslag förväntas detta få? Hur många bostäder tänker 

man att detta kan ge i slutändan? Här upplever vi en avsaknad av 

avvägning mellan hur mycket detta kan tänkas ge i relation till att lägga 

fokus och tid på andra insatser. 

Beslutsunderlag 

Yttrande i bilaga 

Beredningsansvariga 

Bostadsförsörjningsgruppen genom Daniel Levisson 
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Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 
augusti 2022. Svaren lämnas till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med 
kopia till fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01157 
och remissinstansens namn i ämnesraden.   
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§ 124 
Diarienr: KS-2022/00618 

Svar på remiss: Boverkets rapport (2021:27) 

Översikts- och regionplan i en digital miljö 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att uppdra åt Boverket att 
fortsatt verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och 
bygglagen (2010:900) i en digital miljö (dnr Fi2021/00948). Av uppdraget 
framgick att Boverket bl.a. skulle föreslå hur översikts- och regionplaner 
bör utformas i en digital miljö för att möjliggöra en effektiv 
samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och hållbar livsmiljö. 
Uppdraget är redovisat.  
 
Enligt uppdraget skulle Boverket bedriva sitt arbete utifrån följande tre 
utgångspunkter. För det första att myndigheten kommer att ges rätt att 
meddela föreskrifter om standarder för översikts- och regionplaner. För det 
andra att översikts- och regionplaner i framtiden bör finnas tillgängliga via 
en central kontaktpunkt, på motsvarande sätt som detaljplaner (jfr 
Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala 
detaljplaner). För det tredje att de aktuella föreskrifterna med hänsyn till 
den kommunala självstyrelsen inte får vara mer långtgående än vad som är 
nödvändigt. Samtidigt bör föreskrifterna enligt vad som angavs i uppdraget 
säkerställa att översikts-och regionplanerna uppnår en lämplig lägsta nivå.  
 
Boverket har avrapporterat uppdraget och i denna del tagit fram en 

rapport, Översikts- och regionplan i en digital miljö (2021:27). 

 

Författningsförslag  

Förslag till lag om ändring av Plan- och byggförordning (2011:338). 

Boverket föreslår en ändring i 2 kap. 5 § PBF. Ändringen innebär att 

motsvarande regler som gäller för detaljplan och planbeskrivning även 
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kommer att omfatta översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 

31 december 2026.  

 

Föreslagen lydelse 

2 kap. 5 c § 

Översikts- och regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan 

tillgängliggöras och behandlas digitalt. 

 

Det bedöms vara lämpligt att ändringarna i plan- och byggförordningen 

träder i kraft hösten 2022 och att reglerna ska vara obligatoriska att 

tillämpa första gången 1 januari 2027. 

 

Umeå kommun har varit delaktiga i Boverkets arbete med strukturen för en 

enhetlig digital översiktsplan, som representant i referensgrupper (senast 

under hösten 2021).  

 

Umeå kommuns yttrande 

Det finns många fördelar och vinster i att hela samhällsbyggnadsprocessen 

blir digital och kan hantera digital information i ett flöde, där 

översiktsplanen är en pusselbit. Det finns även många fördelar med att 

Sveriges kommuner hanterar frågan på likartat sätt, så att det blir 

jämförbart och enkelt för aktörer som arbetar med många olika 

kommuner. Rapporten föreslår att Boverket får föreskriftsrätt att ställa 

krav på kommuner och regioner att tillhandahålla planer på ett digitalt sätt. 

Rapporten behandlar dock inte hur detta ska ske, vilken teknisk lösning 

som behöver finnas på plats eller på vilket sätt översikts- och 

regionplanerna ska utformas digitalt tillgängliga. Umeå kommun önskar att 

kommunerna fortsatt är delaktiga i den slutgiltiga lösningen för hur detta 

ska ske.  

 

Rapporten beskriver ett antal konsekvenser för olika aktörer, bland annat 

kommunerna. Dessa konsekvenser stämmer överens med de inspel 

kommunen gett under arbetes gång, dock saknas en aspekt i 

konsekvensbeskrivningen. Förslaget är att de nya reglerna omfattar 

översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026. För att arbetet 

med digitala översiktsplaner ska kunna nå sin fulla potential och samhället 

ska kunna dra nytta av digitaliseringen behöver alla delar av 
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översiktsplanen digitaliseras, även de befintliga fördjupningarna och 

tilläggen. För kommuner som arbetar med många fördjupningar och tillägg 

inom översiktplanepaketet, som Umeå kommun, innebär det ett stort 

arbete för kommunerna att digitalisera alla översiktsplanens delar. Även 

om kravet bara omfattar nya planer från 2027, så kommer det att inte att 

bli användbart eller nå sin fulla potential ifall inte alla delar är digitala.  

Beslutsunderlag 

Boverkets rapport digital ÖP 

Komplettering till Boverkets rapport digital ÖP 

Remissmissiv Boverkets rapport digital ÖP 

Beredningsansvariga 

Hanna Jonsson, övergripande planering 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet 

per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01551 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. (Se vidare 

instruktioner i missivet) Senast 30/9.   
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§ 125 
Diarienr: KS-2022/00389 

Svar på remiss: Boverkets rapport Översyn av 

ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad 

reglering (2021:19) dnr 2021/03790 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss: Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, 

Förslag till en förtydligad reglering (2021:19) dnr 2021/03790 enligt 

byggnadsnämndens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Finansdepartementet har gett Umeå kommun möjlighet att svara på 

rubricerad remiss. Byggnadsnämnden har 2022-06-16, § 166 föreslagit att 

Umeå kommun yttrar sig enligt följande: 

Yttrande 

För att en ändring av en byggnad ska anses medföra en påtaglig förnyelse, 

föreslås att åtgärden bland annat ska vara bygglovs- eller 

anmälningspliktig, samt ha en sådan karaktär och omfattning att 

byggnaden påtagligt förnyas. Vad gäller det tredje kriteriet för att en åtgärd 

ska anses medföra en påtaglig förnyelse, så ser byggnadsnämnden en del 

problem med hur man praktiskt ska fastställa den ekonomiska 

investeringen (att den exempelvis överstiger ca 25 % av vad det hade 

kostat att uppföra en motsvarande byggnad). Det kan också uppstå en 

osäkerhet kring vad som mer exakt ska ingå i kostnadskalkylen, samt till hur 

stor del det ekonomiska kriteriet ska vägas in vid bedömning om huruvida 

en åtgärd är att se som påtaglig förnyelse. 

 

Förslagets goda intentioner med att förtydliga och förenkla kan därför i 

praktiken bli svåra att förvalta för byggnadsnämnden, på grund av det 

komplexa i att fastställa att en planerad åtgärd uppfyller kriteriet om stor 

ekonomisk investering. Om byggnadsnämnden regelmässigt ska anta att 

även kriteriet om stor ekonomisk investering är uppfyllt om det gäller 
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omfattande åtgärder på en betydande och avgränsbar del av byggnaden, 

kanske kriteriet om stor ekonomisk investering bör få en mindre viktig roll. 

Av förslaget framgår att stor ekonomisk investering ska bedömas i 

förhållande till vad det hade kostat att uppföra en byggnad av motsvarande 

storlek och karaktär. Dessutom ska investeringen också i absoluta tal vara 

stor. 

 

Om uppgifterna om investeringens storlek fram för allt ska komma från 

byggherre, vad händer om det senare framkommer att den ekonomiska 

investeringen de facto blev av en helt annan storlek? Kan ett 

byggnadsprojekt som först bedömdes att inte vara en påtaglig förnyelse 

utifrån det ekonomiska kriteriet, sedan omvärderas utifrån en faktiskt 

större ekonomisk investering? Det kan även finnas ovilja från sökande att 

lämna från sig kompletta underlag eller ett möjligt motiv för byggherrar att 

vid tillfälle lämna uppgifter som underdriver storleken på investeringen. 

En mindre ombyggnad/förnyelse kan i sig innebära en förhållandevis stor 

investering om ambitionen är hög, där exklusiva material eller tidskrävande 

byggnadstekniker används. Om projektet genomförs med hantverksmässig 

byggnadsteknik blir det i regel en högre arbetskostnad, än när 

prefabricerade lösningar eller mer industriell byggnadsteknik används. 

Problematiken nämns i förslaget, men ytterligare förtydligande kring detta 

skulle vara önskvärt. 

 

Uppgifter om investeringens storlek kan förstås också tas fram via 

schabloner, t ex branschens uppgifter om vad nybyggnation (vid tiden för 

handläggning) kostar per kvadratmeter eller liknande. Att använda detta 

tillvägagångssätt kan definitivt ge en grov uppskattning av investeringens 

storlek, men innebär också risk för felaktiga slutsatser då spannet för 

schablonerna i sig i regel är ganska stort. 

 

Umeå kommun tillstyrker förslaget med den synpunkten att kriteriet om 

stor ekonomisk investering bör få en underordnad betydelse eller 

möjligtvis helt strykas som kriterium. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

Byggnadsnämndens protokoll 2022-06-16, § 166 
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Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Planeringsutskottets beslutsordning 

Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet senast den 30 september 2022. Svaren bör lämnas 
per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03790 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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§ 126 
Diarienr: KS-2022/00478 

Svar på remiss: Europaparlamentets och rådets 

förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet 

och om upphävande av förordning (EG) nr 

1005/2009 EU-kommissionens förslag till revidering 

av Ozonförordningen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka förslag i remissen enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått möjlighet att svara på rubricerad remiss. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har 2022-06-16 yttrat sig och föreslår att Umeå 

kommun tillstyrker förslag i remissen. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll 2022-06-16. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet senast den 4 september 2022. 
m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/00979 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.  
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§ 127 

Diarienr: KS-2022/00482 

Svar på remiss: Kommissionens förslag på reviderad 

F-gasförordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka revideringen av F-gasförordningen enligt miljö- och 

hälsoskyddsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Miljödepartementet har skickat EU-kommissionens förslag på reviderad F-

gasförordning på remiss till Umeå kommun. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden föreslår 2022-06-16 att kommunstyrelsen tillstyrker 

revideringen av F-gasförordningen då ändringarna innebär en snabbare 

nedfasning av HFC köldmedier, vilket är bra ur klimatsynpunkt. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2022-06-16, § 67. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet senast den 4 september 2022 till 
m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 
m.klimatenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2022/00983 
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
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§ 128 
Diarienr: KS-2022/00576 

Sammanträdestider 2023: Kommunstyrelsen och 

näringslivs- och arbetsutskottet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa mötestider för kommunstyrelsen enligt bilaga. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa mötestider för näringslivs- och arbetsutskottet enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2022-06-20 sina mötestider för 2023. I 

bilaga finns förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

näringslivs- och arbetsutskottet som fastställer sina egna mötestider.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2023: Sammanträdestider 2023: Kommunstyrelsen och 

näringslivs- och arbetsutskottet. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

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

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 

Kommunikation   
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§ 129 
Diarienr: KS-2022/00189 

Motion 2/2022: Kompensation för extra insatser 

under pandemin; Anna-Karin Sjölander (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2022: Kompensation för extra insatser under pandemin 

enligt personalnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 

yrkar Anna-Karin Sjölander (C): 

 

att berörda yrkesgrupper som varit extra utsatt till följd av smittorisk och 

förändrade arbetsbetingelse under pandemin får en ersättning 

motsvarande en extra semestervecka 

 

att respektive nämnd ansvarar för att utarbeta riktlinjer för 

kompensationen, blir det extra semesterdagar eller en ekonomisk 

kompensation. 

 

Personalnämnden har 2022-05-17 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-05-17, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) och Mattias Larsson (C) – Bifall till motionen. 

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

 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att utskottet beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag avslå motionen. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C) och Lars Forsgren (SD) – bifall till 

motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) och Lars Forsgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 130 
Diarienr: KS-2022/00020 

Ny förbundsordning: Samordningsförbundet 

Umeåregionen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 2023 

 

att säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 

förbundsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till det nya förslaget på förbundsordning är att jurister på 

Försäkringskassan upptäckt att samordningsförbunden har fått felaktig 

rådgivning gällande att alla kommuner inte behöver utse en ordinarie och 

en ersättare till förbundsstyrelsen. Oklarheten som uppdagats är att part 

och medlem inte betyder samma sak i Finsamlagen. Med part menas i 

Finsamlagen vara kommuner, Regioner, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Medlem är detsamma plus att varje kommun räknas 

som en medlem. Detta har betydelse vad gäller medlemsavgifter då 

kommunerna räknas som en part och delar på 25 % av finansieringen. 

Tidigare har det tolkats som att det räcker att varje part är representerad i 

styrelsen men det är alltså felaktigt då varje medlem ska vara 

representerat av en ordinarie ledamot och en ersättare. 

 

Med detta som bakgrund har tre paragrafer förändras och det är paragraf 5 

som beskriver styrelsen sammansättning och styrelsens tillträde efter val, 

ändrat är antalet ledamöter och ersättare samt att tillträdesdatum för ny 

styrelse är 1 april efter val. Paragraf 6 som beskriver styrelsen 

beslutsordning, tillagt är att det krävs kvalificerad majoritet om ¾ vid beslut 

om budget och verksamhetsplan. Paragraf 18 har också ändrats gällande 

ersättning till ersättare. I övrigt har Västerbottens läns landsting bytts ut till 

Region Västerbotten. Inga övriga ändringar har gjorts. 
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Nationella rådet rekommenderar Samordningsförbunden att verka för att 

medlemmarna beslutar om den nya förbundsordningen innan höstens val. 

Samordningsförbundets styrelse rekommenderar därmed sina 

medlemsorganisationer följande förslag till beslut: 

 

- att anta den föreslagna förbundsordningen från och med 1 april 2023 

 

- att säkerställa nomineringar till förbundsstyrelsen enligt den nya 

förbundsordningen 

Beslutsunderlag 

Ny förbundsordning 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samordningsförbundet   
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§ 131 
Diarienr: KS-2022/00548 

Avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel 

och miljö- och hälsoskydd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avtalssamverkan i Umeåregionen inom livsmedel och miljö- 

och hälsoskydd – tillsyn och kontroll enligt bilaga samt att tidigare 

samarbetsavtal med ärendenummer 2002-457 upphävs. 

Ärendebeskrivning 

Avtalssamverkan inom tillsyn och kontroll syftar till att möjliggöra 

samverkan mellan avtalets parter utifrån kommunernas skyldigheter och 

arbetet i övrigt på miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. 

Avtalet möjliggör för personal att utföra arbete i de kommuner som 

omfattas av avtalet. Detta för att uppnå sam nyttjande av personalresurser 

och underlätta genomförande av gemensamma projekt och andra insatser. 

Det kan tillexempel underlätta vid semestrar eller krislägen då det behövs 

backup från närliggande kommuner. 

 

Förvaltningarnas organisationer ser olika ut i de olika kommunerna. Flera 

kommuner har handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen 

och lag om handel med vissa receptfria läkemedel på de enheter som även 

utför tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Förslaget till 

samverkansavtal inbegriper även dessa lagstiftningar och varje nämnd 

beslutar själv hur och i vilken omfattning samverkan ska ske. 

 

Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser jämfört 

med det tidigare avtalet. De krav på ersättningar eller annan ekonomisk 

reglering som kan uppkomma mellan parterna till följd av avtalet ska 

baseras på självkostnadsprincipen. I detta fall kostnader för personal, resor 

och material. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner samverkansavtalet.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2022-05-19, § 55. 

Förslag till avtal:  Avtalssamverkan - kommunal samverkan inom 

livsmedel och miljö- och hälsoskyddsområdet 2022-04-10. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, nämndsekreterare 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
torsten.Lindqvist@nordmaling.se 

veronica.t.bylund@bjurholm.se 

moa.hammar@vindeln.se 

sylvia.jonsson@robertsfors.se 

malin.holmlund@vannas.se   
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§ 132 
Diarienr: KS-2022/00045 

Anmälan av delegationsbeslut augusti 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som 

fattas med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2022-06-14 – 2022-08-09 

Delegationsbeslut i upphandlingsärenden 2022-05-01 – 2022-05-16 

Delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden 2022-05-01 – 2022-05-31 

och 2022-06-01 -- 2022-06-30 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 
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§ 133 
Diarienr: KS-2022/00046 

Anmälningsärenden augusti 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden  

Ärendebeskrivning 

Protokoll 

2022-05-23 Primärkommunala delegationens arbetsutskott  

2022-03-15 Styrelsemöte föreningen Trästad Sverige 

2022-05-05 Styrelsemöte föreningen Trästad Sverige 

2022-05-18 Årsstämmoprotokoll Svenska Kommun Försäkrings AB 

2021-12-06 Styrelsemöte Norrlandsoperan AB 

2022-05-20 Årsstämma Norrlandsoperan AB 

2022-06-03 Styrelsemöte Norrlandsoperan AB 

 

Remissvar 

Yttrande över remiss från Livsmedelsverket: Fördjupad konsekvensanalys 

för ny riskklassningsmodell. 

 

Tertialrapport  

Samordningsförbundet Umeåregionen januari-april 2022 

 

Information 

Regionala utvecklingsnämndens beslut om inriktning för fortsatt beredning 

av AC-Net 

 

 

 

 

 

   
 


