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§ 53 
Diarienr: KS-2021/00048 

Upphandling: HVB med kompetens av 

hedersrelaterat förtryck och våld 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 20365 HVB med kompetens av 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Ärendebeskrivning 

HVB med kompetens av hedersrelaterat förtryck och våld samt vana av att 

kontinuerligt utföra riskbedömningar. 

Avtalstid  

2021-06-01 – 2023-11-30 

Värde  

10 000 000 SEK  

Utvärdering  

30 % pris, 70 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 54 
Diarienr: KS-2021/00206 

Upphandling: Belysningsarmaturer – beslut om 

antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna antagande av leverantörer för löpande inköp av 

belysningsarmaturer till Umeå kommun och övriga avropsberättigad i 

enlighet med bifogat beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll och 

anbudssammanställning. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av 

belysningsarmaturer. Avtalsperioden är från 2021-04-01—2023-03-31 med 

möjlighet till 2 års förlängning. Umeå kommun har upphandlat 1 leverantör 

för löpande inköp av dessa produkter. 

 

Upphandlingen var uppdelad i 2 delar, beroende på armaturvariant som 

efterfrågats. Utvärderingsgrunden var bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet där representanter från verksamheterna har utvärderat och 

bedömt ett antal produkter utifrån produkternas estetik, funktion och 

garantitid. Upphandlingen har ett värde på ca 2500 000 kr och uppfyller 

upphandlingsmyndighetens miljökrav på belysning. 

Beslutsunderlag 

Bifogat beslutsprotokoll och utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Karin Ask  

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 55 
Diarienr: KS-2021/00207 

Upphandling: Kalkning av våtmarker och sjöar, 

godkännande av förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 20364 Kalkning av våtmarker och 

sjöar. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar transport och spridning av kalk på sjöar, 
våtmarker och vattendrag i Västerbotten med båt och helikopter. 
 
Avtalstid  
2022-01-01 – 2022-12-31 
Med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år, ett år i taget. 
Värde  
48 000 000 SEK  
Utvärdering  
90 % pris, 10 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 56 
Diarienr: KS-2021/00154 

Försäljning av del av fastigheterna Västerteg 34:4 

och 4:41 samt genomförandeavtal 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

  

att godkänna marköverlåtelseavtal för del av fastigheterna Västerteg 34:4 

och 4:41 samt genomförandeavtal gällande genomförande av detaljplan 

för Västerteg 34:4 och 4:41, 2480K-P2020/15, mellan Umeå kommun och 

AB Bostaden i Umeå.  

Ärendebeskrivning 

Mark och exploatering ansökte om detaljplan 2016 för området där 

Västtegsskolan tidigare låg, del av fastigheterna Västerteg 34:4 och 4:41.  

2017 tecknades ett markanvisningsavtal med Bostaden om att de skulle få 

förvärva kvartersmarken inom planområdet när planen fått laga kraft och 

bygglov hade beviljats. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar 

för bostadsbebyggelse inom området i 3–6 våningar. I avtalet anges att det 

ska uppföras ett vård- och omsorgsboende för kommunal verksamhet, 

seniorboende och hyresrätter. Planprocessen har skett i nära samarbete 

mellan kommunen och Bostaden.  

 

I augusti 2020 fick detaljplanen laga kraft och bygglov för området 

beviljades i december 2020 och fick laga kraft i januari. 

Marköverlåtelseavtal för det markanvisade området har därför tagits fram 

för försäljning av området till Bostaden. Marköverlåtelsen är uppdelat på 

ett köpeavtal för Västerteg 4:41 och en överenskommelse om 

fastighetsreglering för Västerteg 34:4 och ska efter att fastighetsbildning 

gjorts bilda en egen fastighet för kvartersmarken inom planområdet. 

 

Kvartersmarken ligger inom stadsutvecklingsområdet för Innanför 

ringleden på Teg. Projekt inom omvandlingsområdet ska medfinansiera 

kommunala investeringar i form av ombyggnad och utbyggnad av allmän 

plats som möjliggör för en omvandling av området. Detta görs genom att 
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erlägga en exploateringsersättning som baseras på möjlig byggrätt i 

detaljplanen.  Exploateringsprojektens medfinansiering av de kommunala 

investeringarna är en förutsättning för att stadsutvecklingen på Teg ska 

vara möjlig. Upplägget med erläggande av exploateringsersättning på 

privat mark inom området tas upp för beslut i Kommunstyrelsens 

planeringsutskott den 2 mars 2021. Samma upplägg används även för 

projekt där kommunal mark exploateras. 

 

För att säkerställa genomförandet av detaljplanen och för att reglera 

exploateringsersättningen som projektet ska erlägga har ett 

genomförandeavtal tecknats med Bostaden.  

Hänsyn har tagits till att Bostaden ska erlägga en exploateringsersättning 

vid värdering av marken.  

 

Bostaden planerar att påbörja byggnationen inom området första kvartalet 

2021 och planerar färdigställandet av hela exploateringsområdet till slutet av 

2024. 

       

Avtalen tas upp för beslut i nämnden med anledning av upplägget med 

exploateringsersättning samt att markanvisningsavtalet gick ut vid 

årsskiftet 2020/2021.   

Beslutsunderlag 
Översiktskarta  
Köpeavtal 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
Genomförandeavtal inkl. bilagor 1-5 

Beredningsansvariga 
Helen Nilsson, Kajsa Dahlberg, Mark och exploatering 

Beslutet ska skickas till 
Kajsa Dahlberg, mark och exploatering 
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§ 57 
Diarienr: KS-2021/00229 

Förvärv genom fastighetsreglering - Umeå Anumark 

1:17 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra åt Mark och exploateringschefen att förvärva fastigheten 

Umeå Anumark 1:17 för 4.207.000 kr i enlighet med vad som framgår av 

bifogad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Anumark 1:17 ligger med ett strategiskt läge strax söder om 

sträckningen för NBB och DÅVA-kraftvärmeverk. Den ligger i det utpekade 

Järnvägsreservatet(Ri10) i den fördjupade översiktsplanen. Finns också 

med som markområde där möjlig framtida industriyta för energikrävande 

verksamhet kan etableras. 

Beslutsunderlag 

Avtal i samband med fastighetsreglering 

Delegationsbeslut 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Anders Ottosson 

Beslutet ska skickas till 
Anders Ottosson 
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§ 58 
Diarienr: KS-2021/00220 

Medfinansiering Europa Direkt Västerbotten 2021-

2025 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att medfinansiera Europa Direkt Västerbotten med 44 800 kr år 2021, 

69 000 kr/år under åren 2022-2025 att tas ur tillväxtanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med projektet Europa Direkt Västerbotten (EDV) är att möta det 

stora informationsbehov som finns runt om i länet kring EU. EDV jobbar 

aktivt för att höja graden av medvetande om EU samt öka kunskaperna om 

hur EU fungerar hos medborgarna i Umeå och även Västerbotten. Europa 

Direkt Västerbotten har som mål att verka för att medborgarna i 

Västerbotten ska ha möjlighet att uppnå en ökad kunskap i syfte att bli mer 

aktiva i sitt europeiska medborgarskap. EDV är därför ett utåtriktat, aktivt, 

personligt och dynamiskt informations- och servicekontor med ett stort 

antal aktiviteter. EDV har också som mål att fungera som ett naturligt 

första steg vid alla slags frågor som är EU-relaterade.  

  

Verksamheten Europa Direkt Västerbotten ingår i EU-kommissionens 

nätverk för information Europe Direct. Huvudmannen är Skellefteå 

kommun som driver detta som ett projekt med en kontraktstid på fem år 

(2021 – 2025) med DG kommunikation inom EU-kommissionen. 

Medfinansiärer är Region Västerbotten och Umeå kommun. Umeå 

kommun har varit part i kontoret sedan 2013 och 2021 går EDV in i en ny 

projektperiod.  

 

Under innevarande projektperiod 2018–2021 har EDV arbetat med 

skolinformation, föreläsningar/presentationer, informationsbord, 

medborgardialoger, workshops och seminarier. 2019 lanserades ett nytt 

erbjudande för skolledare och lärare med informationspass och fördjupade 

workshops om hur regionens skolor genom EU-medlemskapet kan 
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kvalitetsutveckla sin verksamhet genom de möjligheter som erbjuds i 

Erasmus+ och andra initiativ och plattformar under EU-flagg. I samarbete 

med Cathrin Alenskär utsågs Umeå kommun som pilotkommun i 

sammanhanget. En första introduktionsworkshop för kommunens 

gymnasierektorer planerades till mars, men pga pandemin har 

introduktionen skjutits fram till våren 2021.Under 2019 utarbetade 

kontoret även en insats för gymnasiets åk 3-elever ”Gymnasiearbete med 

studiebesök i Bryssel” på temat EU, klimatet och Arktis, som lanserades i 

januari 2020. Tre elever från Dragonskolan i Umeå är utvalda att åka till 

Bryssel våren 2021 som ett led i deras gymnasiearbete. Ursprungsplanen 

var att eleverna skulle åka under hösten 2020, men detta fick skjutas upp 

pga corona-pandemin.  

Evenemangen i Umeå har bestått av ett flertal aktiviteter; 

föreläsningar/presentationer, informationsbord, medborgardialoger, 

workshops och seminarier.  En extern föreläsare har engagerats under 

2019: författaren Stefan Strömberg. Strömberg föreläste på Språkdag för 

elever vid Dragonskolan i Umeå om värdet av att kunna språk: Lära för 

livet, med ett nytt språk som reskamrat. Språkdagen handlade om att 

peppa de elever som läser moderna språk, och förutom Europa Direkt och 

Stefan Strömberg medverkade även EURES samt elever från Umeå 

Universitet. 

Workshops och seminarier för lärare och skolledningar har handlat om hur 

skolor kan utveckla sina verksamheter med hjälp av Erasmus+ och andra 

EU-initiativ för just skolor. Presentationerna på workshops och seminarier 

av denna typ har alltid kryddats med tydliga lokala exempel på vad skolor 

har gjort, och samtal om vad som legat till grund för skolornas val av 

teman, fortbildning osv. Detta för att skolledare och lärare ska få en klar 

bild av hur EUs program kan användas som hävstång för 

kompetensutveckling och strategiskt verktyg för utvecklingen av den egna 

skolan. 

Under projektperioden skapade Europa Direkt Västerbotten kontakt med 

traditionella media; Sveriges Radio Västerbotten, lokaltidningarna Norra 

Västerbotten, Västerbottenskuriren och Västerbottens Folkblad, bl a med 

mejl och samtal med redaktioner för att marknadsföra Europaparlamentets 

erbjudande om pressresor till Bryssel. Inför Europavalet kontaktade vi 
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också personligen gratistidningar för att erbjuda EU-information inför valet. 

Tillsammans med Sveriges Radio P4 Västerbottens redaktioner i Skellefteå 

och Umeå planerade vi bl. a. under april 2019 upp en serie inslag om hur 

EU påverkar i vardagen, på jobbet och fritiden, för sändning under 

Europavalsveckan i maj.  

Inom Europa Direkt Västerbotten ingår också planering och genomförande 

av en rad evenemang såsom Europavecka, Europadagsfirande, 

Forskarfredag, föreläsningsserier, lärarfortbildning, workshops mm.  Dessa 

evenemang och skolbesök har medfört att projektet kommit i 

direktkontakt med fler än 13 800 personer och bidragit till att invånare i 

Västerbotten ökat sin kunskap om EU och hur EU påverkar Västerbotten 

samt kommuner och innevånare i länet. Kunskaper om ex. medborgares 

rättigheter och möjligheter samt hur elever, lärare, skolor, unga och äldre 

kan söka stöd för olika utbyten med EU-länder i syfte att stärka den 

europeiska identiteten.   

Europa Direkt Västerbotten   www.europadirektvasterbotten.eu   

facebook.com/europadirektnorr   

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-02-22) 

2021     2 689,6 tkr 

2022     8 163,6 tkr 

2023     13 028,9 tkr 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering från Europa Direkt Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Cathrin Alenskär 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson, Emmy Sundin 
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§ 59 
Diarienr: KS-2019/00178 

Umeå 400 år 2022 - finansiering 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja sammanlagt 4 mnkr fördelat på åren 2021–2022 till projektet 

Umeå 400 år från anslaget för oförutsedda behov. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-21 om förstudie, projektplan och 

organisation mm för Umeå 400 år. Enligt beslutet ska projektet finansieras 

av kommunstyrelsen med totalt 4,0 mnkr för åren 2021–2022 varav ca 1 

mnkr år 2021 och ca 3 mnkr år 2022.  

 

Medel för projektet föreslås beviljas från anslaget för oförutsedda behov. 

Det sammanlagda beloppets fördelning över åren regleras utifrån faktisk 

förbrukning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Dan Vähä 
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§ 60 
Diarienr: KS-2021/00075 

Norrlandsoperan: Framställan om nyttjande av ej 

till fullo förbrukade anslag från år 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Norrlandsoperan får nyttja ej förbrukade anslag från tidigare år om 

3 664 tkr för att täcka kostnader för verksamheten under 2021. 

Ärendebeskrivning 

Norrlandsoperan har inkommit med framställan att få använda de medel 

som inte förbrukats av anslaget för det gångna året inklusive ett 

ackumulerat överskott från tidigare år. Sammantaget är det 3 664 tkr som 

Norrlandsoperan önskar nyttja tillsammans med ej förbrukade anslag från 

Region Västerbotten för strukturella åtgärder i en 3-årsplan för åren 2019–

2021. 

 

Region Västerbotten har godkänt att ej förbrukat anslag 2020 får nyttjas 

under 2021. 

 

Anslaget från Umeå kommun uppgick 2020 till 29 398 tkr och från Region 

Västerbotten till 23 192,3 tkr. 

Beslutsunderlag 

Norrlandsoperans framställan 

Region Västerbottens ägartillskott 2020 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Norrlandsoperan 
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§ 61 
Diarienr: KS-2021/00225 

Fördelning av kommunens andel av extra 

skolmiljard 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att det extra statsbidraget 2021 till skolväsendet med anledning av covid-

19-pandemin ska fördelas med 8 376 874 kr till för- och grundskole-

nämnden och 3 493 066 kr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att, i budgetpropositionen för 2021, förstärka det statliga 

stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att 

bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 

alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

Skolverket har fått i uppdrag att betala ut medlen. Kommunerna behöver 

inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Det finns 

ingen förordning eller liknande som anger mer detaljer om hur de ska 

användas. Kommunerna bestämmer själva utifrån sina aktuella behov hur 

medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, 

exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt 

vuxenutbildningen. Det framgår att medlen även ska användas i enskild 

verksamhet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas 

efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 

till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

 

Statsbidraget fördelas proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn 

och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Uppgifterna om antal barn per 

kommun utgår från Statistiska centralbyråns siffror för 2020 som fanns 

tillgängliga vid beslutstillfället (november 2020). 
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Enligt Skolverkets uppgift kommer Umeå kommun att erhålla 11 869 940 

kr. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna 

betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni. 

 

Förslag till beslut innebär att fördelningen av medlen på de två utbildnings-

nämnderna utgår från samma modell som Skolverket tillämpat, men med 

den skillnaden att 15-åringar och 18-åringar viktas dubbelt i beräkningen. 

Detta för att dessa åldersgrupper är avgångsklasser (åk 9 i grundskola och 

åk 3 i gymnasiet) och därmed har kortare tidsperspektiv inför att söka 

vidare utbildning alternativt arbete. Det är dock upp till respektive nämnd 

hur de vill fördela samt använda de tilldelade medlen. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
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§ 62 
Diarienr: KS-2021/00240 

Budgetförslag 2021 för statsbidraget för finska, 

meänkieli och samiska 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa budget avseende fördelning av statligt anslag 2021 för 

finska, meänkieli respektive samiska insatser enligt bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun får årligen ett statsbidrag, som är avsett att användas till de 

merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 

rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja 

användningen av finska, meänkieli och samiska. Umeå kommun ingår i 

förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska och ska 

bland annat erbjuda förskola och äldreomsorg på finska, meänkieli och 

samiska. Enskilda har också rätt att kommunicera med kommunen på 

finska, meänkieli och samiska. 

 

Arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet planerar tillsammans 

med minoriteterna aktiviteter för att stärka språken och kulturerna för 

finska, meänkieli och samiska.  Olika typer av samråd sker systematiskt och 

regelbundet och ligger till grund för kommunens insatser.  

 

Det årliga statsbidraget är 2 480 000 kr och har sedan 2012 fördelats lika på 

finska och samiska insatser fram till 2020. Från 2021 ska statsbidraget även 

användas för insatser att stärka och främja meänkieli.  Arbetsgruppen för 

det minoritetspolitiska arbetet har tagit fram ett budgetförslag, fördelat 

utifrån verksamheter, som har presenterats på de öppna samråden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Budgetförslag 2021 för finska, meänkieli och samiska insatser i 

Umeå kommun. 
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Beredningsansvariga 

Aino Dahl, minoritetssamordnare, minoritet 

Peter Steggo, minoritetssamordnare, minoritet 

Beslutet ska skickas till 
Carina Lindberg, enhetschef, minoritet 

Aino Dahl, minoritetssamordnare, minoritet 

Peter Steggo, minoritetssamordnare, minoritet 
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§ 63 
Diarienr: KS-2021/00169 

Svar på remiss: Fonden för en rättvis omställning 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge yttrandet enligt bifogad tjänsteskrivelse 

 

att justera beslut om yttrande omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

EU-kommissionen har förslagit Fonden för en rättvis omställning 

(COM/2020/22 final) för att stödja de regioner som påverkas mest av 

omställningen till klimatneutralitet. Inför fonden ska medlemsstaterna 

lämna in territoriella omställningsplaner till kommissionen.  

 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för fonden under 2021–2027. I 

regeringens uppdraget ingår att, i samråd med berörda myndigheter och 

aktörer, lämna underlag till territoriella omställningsplaner samt program 

för fonden. Tillväxtverket har nu i uppdrag att innan 1 mars 2021 lämna 

underlag till territoriella omställningsplaner för Västerbotten 

(metallindustrin) samt Västra Götaland (raffinaderi- och kemiindustrin). 

 

Umeå kommun valde att granska följande underlag: 

1) Territoriell omställningsplan Västerbotten 210208 

2) Operativt program för Fro 210208 
3) Tillägg MKB för utvidgning av FRO 

Beslutsunderlag 

Yttrande Umeå kommun. Remissvar ärendenummer 2020-522. 

Remiss: Fonden för en rättvis omställning - territoriella omställningsplaner, 

program, MKB 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, miljöstrateg, Övergripande planering 

Johan Sandström, chef Miljöplanering 
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Beslutet ska skickas till 
registraturen@tillvaxtverket.se med kopia till 
kristin.hedstrom@tillvaxtverket.se, johan.thorell@tillvaxtverket.se, ange 
”Remissvar ärendenummer 2020-522” i ärenderaden. Svar skickas senast 2 
mars 2021. 
 

  

mailto:registraturen@tillvaxtverket.se
mailto:kristin.hedstrom@tillvaxtverket.se
mailto:johan.thorell@tillvaxtverket.se
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§ 64 
Diarienr: KS-2020/00952 

Svar på remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om 

klimatdeklaration för byggnader 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge yttrande till Boverket enligt stadsledningskontorets förslag som 

bygger på synpunkter från byggnadsnämnden och tekniska nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Boverkets förslag till 

föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader, BFS 2021 :xx, med 

tillhörande konsekvensutredning och förslag till uppgifter i formulär för 

klimatdeklarationer. Boverket har utrett konsekvenserna av att införa 

föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader. Förslaget till föreskrifter 

grundar sig på förslag till lag och förordning om klimatdeklaration för 

byggnader. Lag, förordning och föreskrifter föreslås träda i kraft den 1 

januari 2022. 

 

I beredningen har tekniska nämnden och byggnadsnämnden yttrat sig. 

Byggnadsnämnden tillstyrker Boverkets förslag utan kommentar. 

 

Tekniska nämnden har följande synpunkter:  

• Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget att tillfälliga 
byggnader med en BTA mindre än 100 m2 och som avses användas 
kortare tid än två år inte ska omfattas av klimatdeklaration. Det 
behövs dock ett förtydligande om klimatdeklarationer behöver 
upprättas för tillfälliga byggnader som varit avsedd att användas 
kortare tid än två år men övergår till att användas längre tid än två 
år. I så fall behöver byggherrens skyldighet att upprätta en 
klimatdeklaration i efterhand tydliggöras.  

• Tekniska nämnden vill att undantaget enligt 7§ gällande när man 
bygger in träet i en byggnad, tas bort. Klimatpåverkan för upptag av 
växthusgaser ska inräknas. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens yttrande 

Tekniska nämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, miljöstrateg, Övergripande planering 

Beslutet ska skickas till 
Yttrandet ska skickas till Boverket, remiss@boverket.se, senast den 12 
mars 2021.  
  

mailto:remiss@boverket.se
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§ 65 
Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokal 

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. 

 

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.  

Flurkmarks byaförening har beviljats 3000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling. Beviljat medel ska användas för att arbeta fram en byaplan för 

Flurkmark. Denna ska både beskriva byns vision för framtida utveckling, 

samt projekt som kan vara aktuella att driva i framtiden. Föreningen 

kommer använda sig av olika kommunikationskanaler för att säkerställa 

god förankring i byn. 

 

Föreningen SPF Umeå Norra har beviljats 30 000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling, i syfte att iordningsställa en boulebana i anslutning till Tavelsjö 

kyrka. Boulebanan planeras att bli en träffpunkt mitt i byn som är öppen 

för alla. Ett av projektets mål är att motverka ofrivillig ensamhet. 

Boulebanan kommer även utrustas med sittplatser i form av bänkar.  
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Holmöns hembygdsförening har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling, i syfte att restaurera den kraftstation som byggdes under 1940-

talet och under en period försörjde ön med el. Kraftstationen ska 

iordningställas till dess ursprungliga skick för att sedan utgöra en 

mötesplats för aktiviteter, visningar och information med koppling till öns 

historia och samtida miljöfrågor. Kraftstationen kommer vara öppen för 

såväl boende som besökare och planerade aktiviteter riktar sig mot både 

barn och vuxna. 
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§ 66 
Diarienr: KS-2021/00021 

Kurser och konferenser 2021-03-02 
 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de i utskottet som önskar delta anmäler sig själv med kopia till 

sekreteraren. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen: Samverkans konferens, Folkhälsa, 26 mars, kl. 10-12. 

Digitalt. 

 

Kommunalekonomernas förening: Så ökar vi tryggheten i Malmö, 8 april 

2021, kl. 17-18. Digitalt. 
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§ 67 
Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-03-02 

Remisser  

Länsstyrelsen - Reviderade riksintressen för kommunikationer. 
Övergripande planering handlägger yttrandet till Kommunstyrelsen. Sista 

dag för yttrande är 9 april 2021, KSPLU 2021-03-30 

 

Arbetsmarknadsdepartementet - SOU 2020:79 delbetänkandet, 

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det 

skollagsreglerade området. Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden och 

JUSK för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att 

besvara remissen är 3 maj 2021. GVN: 2021-03-24, JUSK: 2021-04-15, 

KSNAU 2021-04-20, KS 2021-04-27 

 

Skolinspektionen - Ansökan från Lärande i Sverige AB. Gymnasie – och 

vuxenutbildningsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar 

kommunens yttrande till Skolinspektionen. Sista dag för Umeå kommun att 

besvara remissen är 7 maj 2021. GVN 2021-03-24, KSNAU 2021-04-20, KS 

2021-04-27 

 

Skolinspektionen - Ansökan om godkännande som huvudman för 

nyetablering av grundskola av Pops Academy AB. För – och 

grundskolenämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar 

kommunens yttrande till Skolinspektionen. Sista dag för Umeå kommun att 

besvara remissen är 23 april 2021. FGN 2021-03-25, KSNAU 2021-04-20 

(omedelbar justering) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Förslag till nya 

föreskrifter om ledning av kommunal räddningstjänst. Brand - och 

räddningsnämnden för eget yttrande. Sista dag att besvara remissen är 20 

april 2021 
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Socialdepartementet - Remiss av promemoria. Tillfälliga nedstängningar 

och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Miljö – och 

hälsoskyddsnämnden med inspel från Fritidsnämnden och Näringsliv för 

eget yttrande till Socialdepartementet. Sista dag för Umeå kommun att 

besvara remissen är 26 februari 2021 
 

Socialdepartementet - Remiss av promemorian. Ändringar i 

begränsningsförordningen. Miljö – och hälsoskyddsnämnden med inspel 

från Fritidsnämnden och Kulturnämnden för eget yttrande till 

Socialdepartementet. Sista dag att besvara remissen är 26 februari 2021.  

Cirkulär 

 

Cirkulär 21:11 - Internränta för år 2022 
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§ 68 
Diarienr: KS-2019/00797 

Motion 25/2019: En trygg kommunbudget; Birgitta 

Ejlefall, Lars-Arne Ivert och Maria Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå Sverigedemokraternas motion 25/2019: En trygg kommunbudget. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har i inkommen motion 2019-10-16 yrkat på bifall till 

partiets bifogade budgetförslag för Umeå kommun 2020 och plan till 2023. 

 

Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-17 budget för 2020 och plan till 

2023 i enlighet med fastställd tidplan. 

Beslutsunderlag 

Motion 25/2019: En trygg kommunbudget; Birgitta Ejlefall, Lars-Arne Ivert 

och Maria Nilsson (SD) 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Birgitta Ejlefall (SD)   
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§ 69 
Diarienr: KS-2020/00781 

Motion 30/2020: Utbildningssatsningar mot mäns 

våld mot kvinnor 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 30/2020: Utbildningssatsningar mot mäns våld mot 

kvinnor besvarad enligt nedan yttrande. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I motion väckt i kommunfullmäktige yrkar Vänsterpartiet: 

- Att Umeå kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av 
introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer,  

- Att Umeå kommun arrangerar så att samtliga förtroendevalda kan ta 
del av introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer och,  

- Att en anpassad plan för fortbildning om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer tas fram och genomförs för de personalgrupper 
som särskilt inom socialtjänsten och familjerätten samt skolan 
oundvikligen möter kvinnor och/eller barn som utsatts för sådant våld i 
sitt arbete. 

 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen och föreslår 

kommunfullmäktige att anse första och tredje att-satsen besvarad samt att 

bifalla andra att-satsen. 

 

Yttrande: 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 om en övergripande 

handlingsplan mot våld i Umeå kommun. Handlingsplanen har en bred 

ansats och riktar sig mot alla former av våld och lägger ett ansvar på alla 
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kommunens verksamheter och bolag att agera. Övergripande mål i 

handlingsplanen är att: 

- Minska våldet i Umeå kommun. Det handlar om att så långt som möjligt 
förebygga våld för att reducera antalet våldstillfällen och,  

- Öka kunskapen kring våld hos yrkesverksamma i kommunen för att öka 
tidig upptäckt, erbjuda tidiga stöd- och hjälpinsatser samt minska 
mörkertalen.  

 

Våld i nära relation är en ett samhällsproblem och utsattheten finns 

överallt och i alla samhällsklasser. Det är inte enbart en fråga för 

socialtjänsten utan fler verksamheter behöver utveckla ett 

våldsförebyggande arbete. Samhällets insatser har under lång tid fokuserat 

på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Med handlingsplanen 

mot våld som grund vill UmeBrå och Centrum mot våld flytta fokus till 

tidigt våldsförebyggande arbete med ökat fokus för normförändring, 

jämställdhet samt öka stödet till både våldsutsatta och våldsutövande. 

 

Umebrås uppdrag att som ett första steg genomföra en kartläggning, 

identifiera det arbete som redan pågår, identifiera behov vad som saknas 

och kan samordnas i kommunen. Umebrå behöver också komplettera 

bilden med övriga aktörers arbete inom Region Västerbotten, 

Länsstyrelsen, polisen, kvinno- och tjejjouren. Kartläggningsarbetet 

beräknas vara klar under våren 2021. 

 

Centrum mot våld har i egenskap av Kompetenscentrum för frågor om 

våld, möjlighet att bidra med råd, stöd och kunskap till förvaltningar som 

arbetar med sina respektive uppdrag i Handlingsplanen. Kunskap och 

erfarenheter kring hur utbildningsupplägg kan göras, och stöttning i 

arbetet med att implementera våldsarbetet i enlighet med 

Handlingsplanen, kan sökas hos Centrum mot våld. 

 

Umebrå är samordningsansvarig för handlingsplanen och ska tillsammans 

med Centrum mot våld driva utvecklingsarbetet framåt och har valt att 

besvara motionen enligt de tre att satser som Vänsterpartiet yrkar på. 

 

- att Umeå kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av 
introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer: 
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Enligt personalchef på Umeå kommun så informeras det redan idag om 

våld som samhällsproblem på introduktionsutbildningen för nyanställda. 

Att informera om att NCK s utbildning finns tillgänglig är möjligt att 

genomföra. Vilken vidare introduktion och eventuell fördjupad kunskap 

och kompetens medarbetaren behöver kring våld avgör varje 

förvaltningschef för sin respektive verksamhet. Stadsledningskontoret 

ansvarar för kommungemensamma chefsutbildningar och där kan SKR:s 

framtagna stödmaterial för chefer komma att bli användbart inför 2021. 

 

- att Umeå kommun arrangerar så att samtliga förtroendevalda kan ta 
del av introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer och: 

I dialog med kommunsekreteraren har vi undersökt möjlighet för 

ovanstående yrkande. I samband med ny mandatperiod brukar det ges en 

kommunintroduktion med olika kommunövergripande pass. 

Introduktionen brukar filmas och sedan läggas upp på kommunens 

hemsida. Här finns en möjlighet att uppmärksamma frågor kring våld och 

handlingsplanen för Umeås arbete.  

 

Umeå kommun har cirka 400 förtroendevalda, av dessa 400 är cirka 200 

som sitter i Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Tre 

timmars arvode och förlorad arbetsinkomst blir i snitt cirka 1500 kr per 

person. Att kommunen ska bifalla att möjliggöra för förtroendevalda att se 

olika webbutbildningar är fullt möjligt, om det ska tillåtas en arvodering 

eller inte för den kompetenshöjningen får kommunfullmäktige besluta om. 

 

- att en anpassad plan för fortbildning om mäns våld mot kvinnor och 
våld i nära relationer tas fram och genomförs för de personalgrupper 
som särskilt inom socialtjänsten och familjerätten samt skolan 
oundvikligen möter kvinnor och/eller barn som utsatts för sådant våld 
i sitt arbete. 

Socialtjänsten: 

I dialog med socialtjänstens chefer finns redan pågående 

utbildningsinsatser på temat våld för medarbetare. Redan 2016 utbildades 

alla 66 chefer i socialtjänsten samt 156 medarbetare och NCK:s utbildning 

är ett stående inslag på socialtjänsten introduktionsutbildningar. Vid 

Individ-och familjenämndens sammanträde 2021-01-27 beslutades att 

Umeå kommuns ansluter till Yrkesresan. Yrkesresan är ett samarbete 
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mellan Socialstyrelsen, SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer. 

Konceptet innebär såväl introduktion och grundutbildning som 

vidareutbildning inom socialtjänsten, och innehåller samt säkerställer 

yrkeskunskap inom våld till alla medarbetare inom både 

myndighetsutövning, och verkställighet. 

 

Utbildningsförvaltningen: 

I dialog med utbildningsdirektör, elevhälsochef samt bitr. 

utbildningsdirektör för förskolan i Umeå finns behov av riktade 

utbildningsinsatser för personal inom förskola och skola. Linköpings 

Universitet och Barnafrid har ett digitalt basprogram om våld mot barn. 

Denna utbildningsinsats ger kunskap och verktyg att upptäcka, bemöta och 

hjälpa utsatta barn. Detta digitala basprogram har introducerats för chefer 

inom utbildningsförvaltningen och kommer att genomföras för 

medarbetare under 2021.  

 

Digitala utbildningar och kunskapslyft via nätet: 

Under 2020/2021 har det kommet flera webbaserade basutbildningar att 

tillgå. Kurserna vänder sig till yrkesverksamma, är kostnadsfria och går att 

gå enskilt eller i grupp. Utöver den av motionärerna föreslagna 

webbaserade introduktionskursen finns bland annat en digital 

basutbildning med fokus på barn från Linköpings Universitet i samarbete 

med Barnafrid, ett stödmaterial från SKR som riktar sig till chefer, samt en 

webbutbildning från Linnamottagningen om hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Beslutsunderlag 

Motion 30/2020 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Ulrika Granskog, processledare UmeBrå  

Maria Svanström, enhetschef Centrum mot våld 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (besvarad) mot bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag om att anse motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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§ 70 
Diarienr: KS-2021/00204 

Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun 

 

att kommunstyrelsen tillsammans med Umeå kommunföretag AB får i 

uppdrag att implementera de nya riktlinjerna 

 

att de nya riktlinjerna innebär en utfasning av Företagspolicy för Umeå 

kommun KF 2002-01-28 § 6.  

Ärendebeskrivning 

Den 16 april 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att tillskapa en 

Styrberedning för Umeå kommun. Styrberedningens uppdrag är att höja 

kompetens, omvärldsbevaka och föreslå förbättringar av Umeå kommuns 

styrformer och styrprocesser.  

 

Under 2020 har Styrberedningen bland annat prioriterat arbetet med att se 

över hur ägarstyrningen i kommunen bör utformas, det vill säga den del av 

kommunens styrning som relaterar till styrning och uppföljning av de bolag 

kommunen har ett direkt eller indirekt ägarintresse i. Styrberedningen som 

alltid innefattar ledamöterna i kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott har under detta arbete kompletterats med ordföranden från 

berörda bolag i kommunens bolagskoncern.  

 

Den policy som tidigare formellt reglerat ägarstyrningen upparbetades 

under 2001 och fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 

jan 2002. Under de 20 år som gått sedan policyn utarbetades har 

lagstiftning, normer och praktik givetvis förändrats. 

 

Ägarstyrningen i kommunen har de senaste åren därför belagts med viss 

kritik, framförallt kritik relaterat till att den operativa och praktiska 
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ägarstyrningen som utförts av kommunstyrelse och Umeå kommunföretag 

ej haft stöd i en uppdaterad, aktuell och relevant riktlinje från ägarens sida.   

    

Det förslag till riktlinjer som nu utarbetats tar hänsyn till dessa synpunkter 

och bedöms innebära tydliga förbättringar av ägarstyrningen. Bland annat 

genom att riktlinjen omfattar roll- och ansvarsfördelning, 

beredningsansvar- och beslutsmandat, förtydligande av 

ägarstyrningsverktyg och specifika arbetsmoment inom ägarstyrningen.  

 

De nu framtagna riktlinjerna kommer utgöra ett formellt ramverk som 

kommunen kan utgå från i kommande utvecklings- och förbättringsarbete.  

Det innebär att styrningen byggs upp i enlighet med kommunfullmäktiges 

riktlinjer, därefter utvärderas och om behov uppstår justeras 

ägarstyrningens delar samt roll- och ansvarsfördelning tills dess att 

kommunen bedöms ha en ägarstyrning som tillgodoser kommunens behov 

på ett ändamålsenligt sätt.  Styrberedningen kommer därför med stor 

sannolikhet att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till 

revidering av beslutade riktlinjer när dessa prövats i realiteten. 

 

Avsedda förbättringar som särskilt bör följas upp vid kommande 

utvärdering är: 

 

Aktuellt och relevant 

Förslaget till riktlinjer baseras på lagstiftning och omvärldsbevakning 

genomförd i närtid. Under förslagsarbetet har arbetsgruppen fördjupat 

sig i kommuner jämförbara med Umeå för att undersöka vad som är 

praxis i andra liknande kommuners ägarstyrning.   

 

Tydliggjord roll- och ansvarsfördelning 

Förslaget beskriver på ett tydligt sätt kommunfullmäktiges strategiska 

roll som ägare, kommunstyrelsen roll som primärt förvaltnings- och 

beredningsorgan samt Umeå kommunföretags ansvar för operativ och 

finansiell ägarstyrning.   

 

Definierade begrepp och benämningar 
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Förslaget innefattar, beskriver och definierar roller, ansvar, dokument. 

arbetsmoment, processteg och överväganden som ingår i 

ägarstyrningen.  

 

Former för kommunens ägarstyrning regleras och standardiseras   

Riktlinjerna tydliggör hur kommunfullmäktiges vilja och inriktning ska 

omsättas i praktiken, hur kommunstyrelsens uppsiktplikt ska hanteras 

och hur uppföljning av de kommunala bolagen ska genomföras.   

 

Hög grad av tillit till kommunens bolag   

Inom ramen för riktlinjer från kommunfullmäktige, bolagsordning, 

ägardirektiv och lagstiftning får kommunens bolag möjlighet att själva 

utforma bolagsstyrning och uppföljning som anses vara nödvändig för 

att leva upp till ändamål och direktiv fastställda av 

kommunfullmäktige.   

 

Det förslag till riktlinjer som nu föreligger för beslut är baserade på 

genomförd nuläges- och omvärldsanalys samt principiella överväganden i 

kommunstyrelsens styrberedning.  

 

Styrberedningen har under våren och hösten 2020 haft fyra möten med 

fokus på ägarstyrning, utöver detta har muntliga presentationer erbjudits 

och lämnats till partigrupper, kommunrevision, Stadsdirektörens 

ledningsgrupp och UKFs VD-grupp. En arbetsgrupp bestående av kommun- 

och bolagsjurister, koncerncontroller, ekonomichef samt 

ledningskoordinator har tillsammans utarbetat det nu föreliggande 

förslaget till nya riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Ulrika Sundin Bonnedahl, koncernjurist UKF 

Emma Angerbjörn, jurist UKF 

Olof Jansson, ekonomichef UKF  

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist SLK  

Seija Königsson controller koncernfrågor SLK 
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Dan Gideonsson, ledningskoordinator SLK 
 

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

Beslut och beslutsunderlag ska skickas till 
UKF AB 

Umeå Energi AB 

INAB 

Umeå hamn AB 

UPAB 

AB Bostaden 

Dåva DAC 

UMEVA AB 

VAKIN AB 

Kompetensspridning i Umeå AB 

Västerbottens museum AB 

Science park i Umeå AB 

Kommunrevisionen 
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§ 71 
Diarienr: KS-2021/00205 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Riktlinjer för aktiverande styrning 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkra att de nya riktlinjerna 

implementeras i nämnder och helägda bolag 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en kommungemensam 

modell för programhantering 

 

att de nya riktlinjerna innebär en utfasning av tidigare beslut om Umeå 

kommuns styrmodell, modell för målstyrning och styrning i horisontella 

perspektiv  

 

att de nämnder som så önskar kan fortsätta med balanserad styrning och 

styrkort men att det inte utgör ett kommunövergripande krav.  

Ärendebeskrivning 

Den 16 april 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att tillskapa en 

Styrberedning för Umeå kommun. Styrberedningens uppdrag är att höja 

kompetens, omvärldsbevaka och föreslå förbättringar av Umeå kommuns 

styrformer och styrprocesser.  

 

Styrberedningen prioriterade under 2019 arbetet med att förbättra 

kommunens Budget- och investeringsprocess. Under 2020 har 

Styrberedningen bland annat prioriterat arbetet med att förbättra den 

aktiverande styrningen, det vill säga den del av kommunens styrning som 

sker via mål och uppdrag och syftar till att åstadkomma förändring i 

effekter, prestationer eller resultat.  
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Den modell för aktiverande styrning som tidigare tillämpats i Umeå 

kommun infördes vid millennieskiftet och baserades på dåtidens teorier 

om balanserad styrning med hjälp av styrkort (balanced scorecard). Den 

tidigare modellen fasades i praktiken ut i samband med 

kommunfullmäktiges beslut (2015-06-15 §117) om att under hösten 2015 

genomföra ett förbättringsarbete av den övergripande mål-

/strategiprocessen, där även strukturer och former för styrning av Umeå 

kommuns verksamheter skulle ingå. Av olika anledningar fullföljdes ej detta 

arbete. Kommunfullmäktige har därför inte heller fattat något beslut om 

någon ny styrmodell. Avsaknad av en kommungemensam modell och 

ansats påskyndande nämndernas redan påbörjade anpassning av 

styrmodellen till respektive nämnds behov och förutsättningar.  Samtidigt 

har avsaknaden av en gemensam modell medfört betydande svårigheter 

att tillgodose grundläggande krav på samordnad uppföljning och 

rapportering till kommunfullmäktige.    

Avsaknad av gemensam modell för aktiverande styrning i Umeå kommun 

har över tid föranlett viss frustration och kritik från förtroendevalda, 

kommunrevision och tjänstepersoner. Exempelvis på grund av att vissa av 

de perspektiv som ingick i modellen för balanserad styrning har varit svåra 

att tillämpa och operationalisera (ex vis produktivitet) och att den 

balanserade styrningens ensidiga fokus på målstyrning/indikatorstyrning 

medfört att organiserande och normerande styrning fått stå tillbaka.   

 

Annan kritik som framförts är att antalet mål och indikatorer i kommunens 

planer, strategier och program över tid vuxit sig så stort att det i praktiken 

blivit omöjligt för enskild nämnd/styrelse att överblicka, efterleva och följa 

upp alla mål och planer. Avsaknad av en kommungemensam process för att 

bedöma befintliga styrdokuments aktualitet och relevans innebär risk för 

inaktuella eller irrelevanta mål, planer och styrdokument. Samt att ensidig 

styrning mot horisontella eller kommungemensamma mål har medfört att 

kommunfullmäktiges uppföljning av nämndernas och bolagens specifika 

grunduppdrag ej varit till fyllest.    

 

Det förslag till riktlinjer som nu utarbetats tar hänsyn till dessa synpunkter 

och bedöms innebära tydliga förbättringar av den aktiverande styrningen 

via grunduppdrag, inriktningsmål och tilläggsuppdrag.  

 



Sida 39 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-03-02 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Riktlinjerna kommer utgöra ett formellt ramverk som kommunen kan utgå 

från i kommande utvecklings- och förbättringsarbete.  Det innebär att 

styrningen byggs upp i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer, 

därefter utvärderas och om behov uppstår justeras styrmodellens delar 

samt roll- och ansvarsfördelning tills dess att kommunen bedöms ha en 

styrmodell som tillgodoser kommunens behov på ett ändamålsenligt sätt.  

Styrberedningen kommer därför med stor sannolikhet att återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till revidering av beslutade riktlinjer när 

dessa prövats i realiteten. 

 

De avsedda förbättringar som särskilt bör följas upp vid kommande 

utvärdering är: 

Bättre balans i styrningen, grunduppdraget kommer först! 

Förslaget medför att kommunfullmäktiges styrning och uppföljning 

innefattar nämndernas och bolagens grunduppdrag på ett tydligare 

sätt. Kommunfullmäktiges styrning ska därmed säkra 

både drifts- och utvecklingskapacitet.  

 

Ökad möjlighet att uppnå reell förändring genom restriktiv men 

distinkt och väldestinerad styrning. Genom att grunduppdrag, 

inriktningsmål och ev tilläggsuppdrag tydligt destineras till specifika 

aktörer och att styrningen präglas av viss restriktivitet ökar 

möjligheten att önskad förändring uppnås.  

 

Former för aktiverande styrning regleras och standardiseras   

Riktlinjerna tydliggör att kommunfullmäktiges aktiverande styrning 

sker genom grunduppdrag, inriktningsmål och ev tilläggsuppdrag till 

nämnd och bolag.  

 

Ordning och reda i arkivskåpen  

Genom att kommunen inför programhantering– dvs en gemensam 

process som förenklar och standardiserar beredning, genomförande 

och uppföljning av aktiverande styrning – kan vi över tid se till att 

antalet planer minskar och att de planer kommunen har är aktuella 

och relevanta.  
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Hög grad av tillit till nämnd och bolag   

Inom ramen för tilldelat grunduppdrag, eventuella inriktningsmål och 

tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige får nämnder och bolag 

möjlighet att föreslå eller besluta om egna mål för sina verksamheter. 

Det är nämnd och bolag som själva råder över den verksamhets- 

respektive bolagsstyrning som anses vara nödvändig och det är nämnd 

och bolag som själva ansvarar för och bestämmer omfattning och form 

för uppföljning av nämndens eller bolagets grunduppdrag.   

 

Det förslag till riktlinjer som nu föreligger för beslut är baserade på 

genomförd nuläges- och omvärldsanalys samt principiella överväganden i 

kommunstyrelsens styrberedning. Styrberedningen har under hösten 2020 

haft fyra möten med fokus på aktiverande styrning, utöver detta har 

muntliga presentationer erbjudits och lämnats till ett flertal partigrupper, 

nämnder, kommunrevision, Stadsdirektörens ledningsgrupp och UKFs VD-

grupp. En större arbetsgrupp (styrberedningens redaktionskommitté) med 

sakkunniga och representanter från kommunens förvaltningar har bistått i 

arbetet med förslaget till nya riktlinjer.  

 

En kritisk förutsättning för att de nya riktlinjerna ska vara möjliga att 

implementera är att Umeå kommuns nya budget- och investeringsprocess 

(beslutad i kommunfullmäktige 2020-03-30 §59) införs enligt plan. Detta 

eftersom den nya budget- och investeringsprocessen utgör stomme för det 

kommande arbetet med grunduppdrag, inriktningsmål och tilläggsuppdrag.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Malin Ärlebrant 

Tomas Jakobsson 

 

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

 



Sida 41 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-03-02 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

UKF 

Kommunrevisionen 
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§ 72 
Diarienr: KS-2021/00175 

Förslag till kommunstyrelsens investeringsbudget 

2022 och plan 2023-2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023–2025 inom 

den investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade 2020-12-08 beslut om investeringsramar för 

investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.  

Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med 

teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–2025. Nämnden ska 

samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till 

förskjutningar i investeringar 2020 och 2021. 

 

Föreliggande förslag för Kommunstyrelsen tar hänsyn till Vattenfalls 

senaste prognos över investeringsbehov i kraftverksamheten. Prognosen är 

lägre jämfört med nu liggande investeringsplan. Ett nytt projekt är 

uppgradering av utrustning till fullmäktigesalen och möjliggöra digitala 

möten samt votering.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025 

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar 

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson, Controller 

Urban Blomdahl, Budgetchef 

Sofia Westin, Controller 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Henrik Olofsson 
Urban Blomdahl 
Sofia Westin   
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§ 73 
Diarienr: KS-2020/00929 

Svar på remiss: Förslag till handlingsprogram för 

bevarande av de nationella minoritetsspråken 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa svar på remiss enligt för- och grundskolenämndens yttrande 

och översända det till kulturdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

För- och grundskolenämnden har yttrat sig över remissen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig. Stadsledningskontoret 

har inga övriga synpunkter utan föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i 

enlighet med för- och grundskolenämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 

Remissen. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet   
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§ 74 
Diarienr: KS-2020/00950 

Svar på remiss: Ett producentansvar för textil SOU 

2020:72 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remissen enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått rubricerad remiss från Miljödepartementet att 

besvaras senast 17 mars 2021. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit 

fram ett yttrande i dialog med Vakin. Stadsledningskontoret har inget 

övrigt att tillägga och föreslår kommunstyrelsen att avge svar på remissen 

enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. 

Yttrande 

Umeå kommun tillstyrker förslag till producentansvar för textil och dess 

grundläggande tanke om att förorenaren betalar samt att den som 

producerar en vara som ska återvinnas har incitament att välja bra 

förutsättningar för lång livslängd på varan och bra återvinningsmöjligheter. 

Umeå kommun förutsätter att det blir ett 100 procentigt producentansvar 

med all behandling och fullt ekonomiskt ansvar. 

 

Under förutsättning att det blir lätt för kunderna att lämna åter textilavfall 

till producenterna så bör mängden restavfall minska. Detta leder, för 

kommunens del, till minskade mängder att skicka till förbränning. Umeå 

kommun anser att producenterna ska ersätta kommunerna för det avfall 

som felaktigt hamnar i kommunernas insamlingssystem som restavfall och 

som brännbar fraktion på återvinningscentralerna. 

 

Umeå kommun ser utmaningar för producentansvarssammanslutningar att 

finna lämpliga insamlingsplatser där många människor vistas. Det kräver 

ekonomiska resurser för att få tillgång till mark eller lokaler. Det är dock en 

förutsättning för en framgångsrik insamling och god kvalitet på avfallet. 
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Umeå kommun ser även utmaningar för producenterna att gå ihop i 

grupperingar för att få ihop långsiktiga och hållbara insamlings- och 

återvinningssystem. Det är viktigt att det blir tydligt vilka produkter som 

ska omfattas och vilka producenter som omfattas och att det finns 

möjlighet att bedriva tillsyn/kräva rättelse för dem som försöker 

undkomma sitt ansvar. Därtill kommer den stora utmaningen och den 

viktigaste förutsättningen av alla; avfallet ska vara möjligt att återvinna till 

en ny råvara som det finns efterfrågan på. 

 

Det känns självklart att hushållen ska informeras om avfallshantering i 

kommunens försorg och det är bra att det är tydligt att 

producentansvarsorganisationen ska ta fram lämplig information. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

MHN-protokoll 2021-02-18, § 15 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljödepartementet   
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§ 75 
Diarienr: KS-2020/00890 

Kommunrevisionens granskning av Systematiskt 

Arbetsmiljöarbete (SAM) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att som svar på kommunrevisionens granskning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet anta förvaltningens yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns förtroendevalda revisorer har gett EY i uppdrag att 

granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 

personalnämnden säkerställt att det bedrivs ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  

 

Stadsledningskontoret lämnar ett yttrande över granskningen med 

utgångspunkt från kommunstyrelsens och personalnämndens ansvar när 

det gäller arbetsmiljöarbetet. 

 

Granskningen bekräftar att Umeå kommun säkerställt att kommunen 

bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, att nämnderna får löpande 

information och att arbetet bedrivs enligt föreskrifterna. Förvaltningen 

ställer sig bakom rekommendationerna om utbildning till chefer och 

skyddsombud samt rapportering av arbetsmiljöhändelser.  

Beslutsunderlag 

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Yttrande av Stadsledningskontoret Personal  

Personalnämndens beslut 2021-02-09 

Beredningsansvariga 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 76 
Diarienr: KS-2021/00056 

Fyllnadsval: Ledamot i kommunstyrelsens 

planeringsutskott Bore Sköld (V) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ledamot i kommunstyrelsens planeringsutskott utse Ellen Ström (V) 

 

att till ersättare i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott utse 

Ellen Ström (V) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-09 att bevilja Bore Sköld (V) begärt 

entledigande från uppdraget som ledamot i planeringsutskottet och 

samtidigt utse honom till ledamot i näringslivs- och arbetsutskottet. 

Därmed blev även uppdraget som ersättare i näringslivs- och 

arbetsutskottet vakant.  

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Ellen Ström 

KS diarium 

Lönesupport 

Peter Öystilä, näringsliv 

Peter Bergman, kommunledningsstaben 
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§ 77 
Diarienr: KS-2019/00254 

Information: Stöd till lokal ledd utveckling på Umeå 

Landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-02 informerar landsbygdsstrateg Jennie 

Bergvall Kalén om satsningar på landsbygden som är gjorda under 2020 

(stöd till lokal ledd utveckling på Umeå Landsbygd). 
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§ 78 
Diarienr: KS-2021/00258 

Information: Coronabokslut; Över- och 

underskottshantering nämnder 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-02 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om Coronabokslut; Över- och underskottshantering nämnder 

2020. 
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§ 79 
Diarienr: KS-2020/00836 

Information: Ny budgetprocess - beräkningsmodell 

för uppstart av budgetprocessen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-03-02 informerar ekonomidirektör om ny 

budgetprocess – beräkningsmodell för uppstart av budgetprocessen. 
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§ 80 
Diarienr: KS-2021/00260 

Information: Försenat införande av nytt 

ekonomisystem 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör upphandlare Ulrika Dahlbom Erlingsson om det 

försenade införandet av ett nytt ekonomisystem. 

 

 


