
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-02-07 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 7 februari 2023 kl. 13:15-15:40 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Janet Ågren (S) 
Tomas Wennström (S) 
Lena Andersson (M) 
Bore Sköld (V) 
Mattias Larsson (C) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 28-46 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur       

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur       

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2023-02-07 

 

Anslaget har satts upp: 2023-02-16 

 

Anslaget tas ner: 2023-03-10 

  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signatur 
 Therese Stellén  



Sida 2 av 30 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2023-02-07 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 28-34 

Peter Juneblad, näringslivsdirektör, § 35, 42-43 

Dan Gideonsson, enhetschef 

 

Dialog med tekniska nämnden 

Christina Bernhardsson, ordförande tekniska nämnden, § 46 

Stefan Nordström, vice ordförande tekniska nämnden, § 46 

Karin Isaksson, teknisk direktör, § 46 

Marcus Bystedt, ekonomichef Teknik och Fastighet, § 46 
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§ 28 

 

Diarienr: KS-2022/00907 

Upphandling: Bevakningstjänster – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Securitas Sverige AB som leverantör av bevakningstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Bevakning- och väktartjänster för Umeå kommun. 

Tre inkomna anbud. 

Utvärdering på pris och kvalitet. 

Avtalstid 2+1+1 år. 

Avtalsstart 2023-05-01 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer beslutsprotokoll och utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 29 

 

Diarienr: KS-2022/01016 

Upphandling: Utstädningstjänster – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att tilldela TM Rent avtalet för utstädningstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Utstädning av lägenheter och lokaler i huvuddel i Umeå tätort men även 

på övriga platser i Umeå kommun. Lägenheterna/lokalerna kan vara 

tomma eller möblerade. Socialtjänsten är beställare i huvudsak. Övriga 

kommunala verksamheter äger rätt att avropa från avtalet, men är ej 

bundna till avtalet. 

 

Två inkomna anbud. 

Sociala krav: Praktik 

 

Ny prismodell: 

Fast pris per lägenhetstyp och storlek i tre olika smutsnivåer: 

Nivå 1-Lätt smutsad: Tidigare hyresgäst har försökt städa men inte nått 

ända fram. 

Nivå 2-Bas: Vanligt flyttstäd, normal åverkan på lägenheten. 

Nivå 3-Hårt smutsad: Mycket intorkad smuts i kök, badrum, väggar och 

golv. 

 

Avtalstid 2023-04-01-2025-03-31 samt 1+1 års option. 

Beslutsunderlag 

Bilagorna beslutsprotokoll, anbudssammanställning och 

utvärderingsprotokoll. 
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Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 30 

 

Diarienr: KS-2023/00102 

Upphandling: Särskilt boende äldre - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag Särskilt boende äldre. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför en upphandling gällande särskilt boende äldre, 

14 platser. Målgruppen är äldre med beslut om särskilt boende SoL med 

behov av insatser dygnet runt. Anledningen till upphandlingen är att 

innevarande avtal med Bäckbacka Röbäck är uppsagt och slutar att gälla 

2023-05-31. Upphandlingen genomförs som en så kallad 

kvalitetsupphandling det vill säga att ersättningen för uppdraget i form av 

dygnsersättning är given och utvärdering sker endast på angivna 

kvalitetskriterier. 

 

Avtalsperiod 2023-06-01—2026-05-31 med möjlighet till maximalt 36 

månader. Värdet på upphandlingen uppskattas till ca 12 miljoner/år. 

Förfrågningsunderlaget har fördragits i äldrenämnden. 

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunder med tillhörande bilagor 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Pia.wangberg@umea.se   
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§ 31 

 

Diarienr: KS-2022/00716 

Upphandling: Ramavtal byggservice 0–3 Mkr - 

Förfrågningsunderlag 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Byggservice 0–3 

Mkr. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Byggservice 0–3 Mkr i egenskap av 

inköpscentral. Befintligt ramavtal löper ut 2023-04-25 och behöver därför 

upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde är ca 120 MSEK.  

Avtalsperiod 2023-04-26 till 2025-04-25  

Avtalet tecknas för två år med möjlighet att förlänga upp till ytterligare två år.  

Utvärdering sker enligt lägsta pris. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 32 

 

Diarienr: KS-2022/00832 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter 

Projektering av gata, mark & geo inkl trafik & 

landskap 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att i ärendet Upphandling av "Ramavtal Tekniska konsulter Projektering 

av gata, mark & geo inkl trafik & landskap” delegera till upphandlingschef 

att besluta om antagande av leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Projektering av 

gata, mark & geo inkl trafik & landskap i egenskap av inköpscentral 

Beslutsunderlag 

Denna handling 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 33 

 

Diarienr: KS-2023/00070 

Upphandling: Arbetsglasögon och synundersökning 

- Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande bildskärmsglasögon och 

synundersökning. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför en upphandling genom ett öppet förfarande 

gällande inköp av arbetsglasögon, det vill säga terminal och 

skyddsglasögon, samt synundersökning för successivt uttag under 

avtalsperioden till Umeå kommuns olika personalgrupper. Övriga 

avropsberättigade parter är Dåva Deponi och Avfallscenter, Umeå Energi 

AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå UmeNet AB, 

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB, UPAB, Vakin AB, Umeå VoA, Vindeln 

VoA, Nordmaling VoA, Kvarkenhamnar AB, Vindelns kommun, 

Vindelnbostäder AB, Aktiebolaget Bubergsgårdens Friluftsanläggning, 

Infrastruktur i Umeå AB (INAB), AB Bostaden i Umeå, Norrlandsoperan, 

Umeå Kyrkliga Samfällighet, Vännäs, Vännäs Fastigheter och 

Fastighetstjänster i Vännäs AB. 

 

Avtalets värde totalt är 675 000 SEK per år. 

Avtalstiden löper fr.o.m. 2023-06-01 till 2025-05-31 med möjlighet att 

förlänga ytterligare ett (1) år plus ett (1) år.  

Beslutsunderlag 

Se bilagor 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 
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Ana Garcia Cachafeiro 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 34 

 

Diarienr: KS-2023/00094 

Upphandling: Spol- och sugbilstjänster - 

Förfrågningsunderlag, ärendenr 22231 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 22231 spol- och sugbilstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ramavtal – helt anbud. 

Entreprenören ska efter avrop från de deltagande enheterna öppna akuta 

stoppar på spill- och dagvattenledningar inom de kommuner som 

medverkar i denna upphandling samt utföra förekommande arbeten som 

spolning enligt upprättad spolplan, slamsugning, rotskärning, 

torrsugning samt övrigt förekommande arbete som utförs med combibil. 

Innefattar även tömning av pumpsumpar/sandfång eller annan sanering av 

bassänger i reningsverk. 

 

Nuvarande avtal löper ut 230430.  

Nytt avtal avser 2+1+1 år. 

Utvärdering sker enligt kvalificering och lägsta pris. 

 

Uppskattad volym för Umeå Kommun och Vakin är ca 10 000 000 kr/år 

 

Miljökrav på fordon Euro 6.  

Avtalet innefattar ej filmning före spolning då detta är upphandlat i annat 

avtal.  
 

Avropsberättigade myndigheter/enheter 

Umeå Kommun 

Vakin 

INAB 
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Dåva Deponi 

Kvarkenhamnar 

Bjurholms Kommun 

Umeå Kyrkliga samfällighet 

Vakin 

Nordmalings Kommun 

Vindelns Kommun 

Beslutsunderlag 

Se bilagor 

Skallkrav  
Utvärderingsmodell  
Avtal  
Upphandlingsföreskrifter 

Sysselsättningskrav (Dialog)  
Sanktioner 

Beredningsansvariga 
Joakim Edvall  
Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Joakim Edvall 
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§ 35 

 

Diarienr: KS-2022/01045 

Medfinansiering: Utvecklingsstöd, Norrbyskärs 

Museum 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 500 000 kr 2023 till Stiftelsen Norrbyskärs Museum, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 

 

att uppdra åt Umeå kommun näringsliv att i samverkan med Norrbyskärs 

Museum skriva ett tidsbegränsat uppdragsavtal som gäller för 2023 

utifrån nedan problembeskrivning. 

Ärendebeskrivning 

Norrbyskär är en unik plats och ett besöksmål med en unik historia. I 

dagsläget pågår ett omfattande saneringsarbete som på många sätt 

påverkar ön men som även kommer att skapa möjligheter. Samtidigt pågår 

ett utvecklingsarbete på ön i syfte att stärka Norrbyskär som besöksmål 

och plats för människor att uppleva ön. Under kommande år kommer 

saneringsarbetet att på olika sätt påverka möjligheterna för verksamheter 

på ön, även om saneringen kommer att ta hänsyn till de människor och 

verksamheter som nyttjar ön. 

 

En viktig del i att ön även under saneringsperioden kan vara ett attraktivt 

mål för besökare är att det finns en fungerande infrastruktur av aktörer 

som kan ge service, informera om saneringen, skapa intresse och förse 

besökarna med aktiviteter och upplevelser. Idag är Norrbyskärs Museum 

den enda aktören som bedriver den servicen samt även arbetar aktivt med 

marknadsföringen av ön. Museet kan därför i nuläget sägas vara navet i 

Norrbyskärs struktur i att skapa attraktivitet för besökarna. Då främst i 

form av kvalitativa upplevelser inom mat och att visa öns rika kultur och 

industrihistoria.  



Sida 14 av 30 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2023-02-07 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Norrbyskärs Museum drivs som en stiftelse och alla intäkter går oavkortat 

till verksamheten. Museet vill ta en ännu starkare roll med en fot i kulturen 

och en i besöksnäringen för Norrbyskär som ett hållbart besöksmål för 

regionen. Det skulle vara olyckligt om utvecklingsarbetet stannar upp i 

detta skede och det är prioriterat att det under saneringstiden finns ett nav 

som kan informera, ge service och utveckla destinationen tillsammans med 

de olika intressenter som är aktiva kopplat till ön. 

 

Umeå kommun näringsliv samordnar idag det flertal kommunala aktörer 

som arbetar för att stärka Norrbyskär och utöver saneringen finns en plan 

för bl a skyltning, angöringsplatser och hur färjetrafiken skall kunna 

bibehållas. Umeå Kommun Näringsliv kommer vid beslut om finansiering 

att skriva ett uppdragsavtal för 2023 baserat på saneringen och besökarnas 

behov samt upprätthålla en nära kontakt med museet kring rollen och det 

fortsatta arbetet med att utveckla Norrbyskär i dialog med övriga aktörer. 

Ett uppdrag inte olikt en ”turistbyrå”. 

Kvarvarande medel i anslaget (2023-01-24) 

2023     9 748,3 tkr 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Anette Sjödin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Anette Sjödin   
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§ 36 

 

Diarienr: KS-2023/00088 

Anmälningsärenden 2023-02-07 

Remisser  

 

Miljödepartementet - Remittering av EU-kommissionens förslag till 

förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Övergripande 

planering för handläggning av remiss senast 17 mars 2023. 

 

Skolverket - Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter med 

anledning av införandet av ämnesbetyg i anpassade gymnasieskolan och 

inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial 

nivå. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande till 

Skolverket. Sista dag att besvara remissen är 23 mars 2023. 

 

Universitets- och högskolerådet - Ändring i Universitets- och 

högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper 

för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 

(UHR:s dnr 4.1.2-00938-2021). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

för eget yttrande till Universitets- och högskolerådet. Sista dag att besvara 

remissen är 24 mars 2023. 

 

Inbjudan 

 

BioFuel Region AB - Bioekonomiriksdagen 2023, 22-23 februari 2023. 
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§ 37 

 

Diarienr: KS-2023/00038 

Medborgarlöften 2023-2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna att befintliga medborgarlöften kvarstår 2023-2024  

 

att medborgarlöftena kompletteras i enlighet med förslag i 

ärendebeskrivningen 

 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

medborgarlöften för 2023-2024 

 

att uppmana berörda nämnder/bolag att verka för att medborgarlöftena 

uppfylls. 

Ärendebeskrivning 

2017 beslutades att polisen skulle börja arbeta med modellen 

medborgarlöften. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än 

tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra 

samhällsaktörers erfarenheter och kunskaper i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. 

 

Medborgarlöftena är en relativt ny arbetsmodell och under utveckling för 

både polis och Umeå kommun. Det kommer att ta tid att implementera 

och öka kännedomen om medborgarlöftena både hos medarbetare i 

kommunen och hos medborgarna. Polisen och Umeå kommun har arbetat 

med att utveckla medborgarlöftena utifrån en lokal lägesbild, med 

utgångspunkt att öka tryggheten och minska brottsligheten samt främja en 

trygg trafikmiljö. 
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Inplanerade aktiviteter under perioden 2021-2022 har 

omplanerats/senarelagts med anledning av pandemin men flera aktiviteter 

har också kunnat genomföras digitalt. Exempelvis medborgarlöftet att öka 

kunskapen hos medborgarna om våld, där informationen om Huskurage 

erbjudits digitalt till privata fastighetsägare. Även inom medborgarlöftet 

krafttag mot narkotika har riktade informationskampanjer till 

medborgarna kunnat genomföras. Information och utbildningsinsatser har 

förbättrats och digitaliserats för att på så vis ge kunskap till 

vårdnadshavare, ungdomar, personalgrupper och ideell sektor. 

 

Inför arbetet med att ta fram nya medborgarlöften 2023–2024 har 

arbetsgruppen gjort bedömningen att de problem och samhällsutmaningar 

som beskrivs i tidigare formulerade löften 2021–2022 fortfarande är 

aktuella. Arbetsgruppen föreslår därför att nuvarande löften 

kvarstår/förlängs med 2 år. 

 

På polisens initiativ föreslås att komplettera nuvarande medborgarlöften 

med ett tilläggslöfte kring den motorburna problematik som Umeå delar 

nationellt med ett flertal andra kommuner. 

 

Förslag till tillägg: 

Umeå kommun och polisen lovar att tillsammans med andra 

samhällsaktörer aktivt arbeta för att främja motorburna ungas möjlighet 

att utöva sitt motorintresse och samtidigt vidta åtgärder för att motverka 

de problem som kan uppstå såsom hög musik, nedskräpning och andra 

negativa beteenden.  

 

Medborgarlöften för perioden 2023-2024 kommer formellt undertecknas 

av företrädare för polisen och kommunerna i Umeåregionen den 3 mars.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning medborgarlöften 2021-2022 

Beredningsansvariga 

Ulrika Granskog 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 

Kulturnämnden 

Tekniska nämnden 

Individ- och familjenämnden 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasienämnden 

Umeå kommunföretag AB 

UPAB 
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§ 38 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport december 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport december 2022 enligt bilaga. 

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 december 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 
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§ 39 

 

Diarienr: KS-2022/00499 

Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsens egna 

verksamheter januari-december 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden jan-dec 2022 för 
kommunstyrelsens egna verksamheter  
 
att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
perioden jan-dec 2022.  
 
att kommunstyrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen 
är ändamålsenlig och tillräcklig 

 
att tillskjuta ytterligare medel för kollektivtrafiken 2022, max 4 mnkr, 
utifrån prognosticerat underskott för 2022  
 

Beslut 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 
 

att kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare får 
medföras till/nyttjas nästa mandatperiod 2024-2027. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 
betraktat, ska tre gånger per år lämna underlag till sammanställd 
rapportering till kommunfullmäktige. Alla nämnder, även kommunstyrelsen 
som nämnd betraktat, ska även redovisa uppföljning av Intern kontroll 
samt bedöma om den interna styrningen och kontrollen varit 
ändamålsenlig och tillräcklig.  
 
Rapporterna avser perioden januari-december 2022 och är upprättade i 
enlighet med den anvisning kommunstyrelsen beslutade vid sitt 
sammanträde den 6 december 2022.  
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Kollektivtrafiken som hanteras inom Umeå Kommunföretag AB (UKF), men 
finansieras av kommunstyrelsen har prognosticerat ett underskott på ca 4 
mnkr för 2022. Underskottet beror dels på lägre intäkter än normalt under 
våren till följd av pandemin, samt kraftigt ökade drivmedelspriser under 
hösten 2022. Kommunstyrelsen medger en högre kostnad, än av 
kommunfullmäktige avsatt budget 2022 för kollektivtrafik, utifrån detta.  
 
Kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare, föreslås 
medtas till/få nyttjas nästa mandatperiod, i enlighet med riktlinjer för 
politiska sekreterare i Umeå kommun, se tabell nedan. 

 

Beslutsunderlag 
KS Verksamhetsuppföljning jan-dec 2022  
KS uppföljning internkontrollplan jan-dec 2022 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beredningsansvariga 
Sofia Westin 

Camilla Högdahl 

Dan Gideonsson   

 

 

  

Parti Utbildning Politiska sekreterare Totalt

Socialdemokraterna -7 559 653 036 645 477

Centerpartiet 58 905 5 222 64 128

Moderaterna 33 900 244 534 278 434

Liberalerna -35 761 15 950 -19 811

Miljöpartiet -3 406 -2 659 -6 066

Kristdemokraterna 210 124 677 124 887

Vänsterpartiet 48 366 -104 451 -56 085

Arbetarpartiet 35 333 -12 976 22 357

Sverigedemokraterna 26 327 -7 921 18 406
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§ 40 

 

Diarienr: KS-2023/00139 

Anvisning för nämndernas rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden januari-april 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 

för perioden januari-april 2023. 

Ärendebeskrivning 

För att ge kommunfullmäktige insyn och möjlighet att hantera avvikelser 

sker rapportering från kommunstyrelse, nämnder och bolag till 

kommunfullmäktige via förenklad rapport för perioden januari-april, 

delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning för hela 

föregående verksamhetsår. 

 

Den anvisning som enligt förslag nu överlämnas till nämnderna behandlar 

tidplan, innehåll och utformning av respektive nämnds rapport till 

Kommunstyrelsen. De rapporter som nämnderna avger utifrån denna 

anvisning sammanställs och ligger till grund för den förenklade rapport 

kommunstyrelsen överlämnar till Kommunfullmäktige för perioden januari-

april 2023.  Den förenklade rapporten behandlas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i juni. 

 

Den förenklade rapporten innehåller information relaterad till nämndernas 

personalförhållanden samt ekonomisk ställning och prognos för 

kommunens nämnder och bolag. Observera att den förenklade rapporten 

ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej innefattar ett konsoliderat 

bokslut.  

 

Kommunstyrelsen ska även kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med 

intern styrning och kontroll. Nämnderna ska därför tertialvis rapportera 
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status i arbetet med intern kontroll och styrning. Den anvisning som nu 

upprättats innefattar även beskrivning av hur denna rapportering ska ske. 

Beslutsunderlag 

Anvisning för nämndernas rapportering till KS för perioden januari-april 

2023. 

Beredningsansvariga 

Malin Westerberg Blom 

Urban Blomdal 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder   
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§ 41 

 

Diarienr: KS-2022/00786 

Fyllnadsval 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ledamot i Umeå kommuns pensionärsråd utse Tomas Wennström (S) 

 

att till ersättare i Umeå kommuns pensionärsråd utse Elmer Eriksson (M) 

 

att till ledamot tillika ordförande i Umeå kommuns funktionshinderråd utse 

Tomas Wennström (S) 

 

att till samordningsansvarig för minoriteter utse Tomas Wennström (S) 

 

att till representant i styrgruppen för Fairtrade City utse Dennis Larsson (S) 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-29 lämnades ett antal 

uppdrag vakanta. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – att till ersättare i Umeå kommuns pensionärsråd utse 

Elmer Eriksson (M). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Bifall mot avslag till Ågrens (M) förslag om att utse Elmer Eriksson (M) till 

ersättare i pensionärsrådet. Ordföranden finner att utskottet bifaller 

förslaget. 

Beslutet ska skickas till 
Tomas Wennström 

Dennis Larsson 

Emil Fridolfsdahl 

Tordleif Hansson 

Milj- och hälsoskydd 

Lönesupport, Troman 
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§ 42 

 

Diarienr: KS-2020/00844 

Information: Svenska rallyt 2023 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar näringslivsdirektör Peter Juneblad om 

Svenska Rallyt som genomförs i Umeå 9-12 februari 2023.  
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§ 43 

 

Diarienr: KS-2023/00144 

Information: Ny organisation Näringsliv 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar näringslivsdirektör Peter Juneblad om den 

nya organisationen för Näringsliv. 
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§ 44 

 

Diarienr: KS-2022/00850 

Samråd: Planeringsprocessen 2024-2027 - 

Kommunstyrelsens eget yttrande 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet haft samråd kring 

kommunstyrelsens egna yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet deltar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson och 

enhetschef Dan Gideonsson för samråd kring kommunstyrelsens eget 

yttrande.   
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§ 45 

 

Diarienr: KS-2022/00850 

Samråd: Planeringsdialog tidplan 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att samråd ägt rum. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet deltar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson och 

enhetschef Dan Gideonsson för samråd kring planeringsdialog med 

nämnder, ex. tidplan. 

 

30/3 genomförs digitalt 

3/4 genomförs digitalt 

5/4 genomförs fysiskt 

11/4 genomförs digitalt. 
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§ 46 

 

Diarienr: KS-2023/00156 

Dialog med tekniska nämnden om ekonomisk 

prognos 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att dialog ägt rum med tekniska nämndens 

presidium.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar teknisk direktör Karin Isaksson om följande: 

 

Redogörelse/dialog om ekonomisk prognos 2023, inklusive vidtagna och 

planerade åtgärder, samt en lägesbild av investeringarna.  

 

Informationen är en av de aktiviteter som sker med syfte att tillgodose 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.  

   
 

 

 


