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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-11-22 

 

Anslaget har satts upp: 2022-12-13 

 

Anslaget tas ner: 2023-01-04 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signatur 
 Therese Stellén 
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 353–362 

Peter Juneblad, näringslivsdirektör, § 363–375 

Annika Myrén, projektledare, § 367–368 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator/enhetschef, § 367–378 
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§ 353 

 

Diarienr: KS-2022/00831 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter Miljö - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter Miljö 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter Miljö i egenskap 

av inköpscentral. Befintligt ramavtal löper ut 2023-02-28 och behöver 

därför upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde: är ca 4 MSEK per år.  
 
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid.   
 
Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Se bifogade dokument. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund 
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§ 354 

 

Diarienr: KS-2022/00837 

Upphandling: Ramavtal Tekniska konsulter VA- och 

dagvattenutredning - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Tekniska 

konsulter VA- och dagvattenutredning. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar Ramavtal Tekniska konsulter VA- och 

dagvattenutredning i egenskap av inköpscentral. Befintligt ramavtal löper 

ut 2023-02-28 och behöver därför upphandlas på nytt. 

 

Avtalets värde: är ca 3,5 MSEK per år.  
 
Avtalsperioden: är två (2) år, från tidigast 2023-03-01, med ensidig rätt för 
beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års 
ramavtalstid.   
 
Utvärdering sker enligt pris och kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Se bifogade dokument. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 355 

 

Diarienr: KS-2022/00907 

Upphandling: Bevakningstjänster - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för bevakningstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Bevakningstjänster enligt förfrågningsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   

 

 

  



Sida 6 av 44 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-11-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 356 

 

Diarienr: KS-2022/00117 

Upphandling: Arbetskläder Gator & Parker med 

mera dnr 21192 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna val av leverantör för respektive verksamhet enligt nedan: 

 

• Gator och Parker; Ahlsell 

• Fastighet; Ahlsell 

• Byggservice; YP Produkter 

• Städ och verksamhetsservice; Procurator 

• Måltidsservice; Swedol    

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser upphandling gällande arbetskläder för ovan verksamheter.  

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där 2 till 3 anbud per 

verksamhet inkom. Utvärderingen baserades på bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet.  

 

Avtalets totala värde är ca 22 MSEK per år. 

 

Avtalsperiod 2023-02-01–2025-01-31 med möjlighet till två års förlängning. 

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven 

tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat underlag 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 
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Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 357 

 

Diarienr: KS-2022/00626 

Upphandling: Grönyteskötsel park – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantör enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Grönyteskötsel park. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer anbudssammanställning, beslutsprotokoll och 

utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 358 

 

Diarienr: KS-2022/00627 

Upphandling: Grönyteskötsel fastighet – Antagande 

av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantör enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Grönyteskötsel fastighet 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer anbudssammanställning, beslutsprotokoll och 

utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 359 

 

Diarienr: KS-2022/00628 

Upphandling: Grönyteskötsel park och fastighet – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna leverantör enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Grönyteskötsel park och fastighet. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer anbudssammanställning, beslutsprotokoll och 

utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 360 

 

Diarienr: KS-2022/00903 

Upphandling: Projektorer och smartboards – 

Förfrågningsunderlag, dnr 22218 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop. Upphandlingen avser 

både produktleveranser och installationer. Nuvarande avtal löper ut 2023-

01-31. Kommande avtalsperiod löper från 2023-02-01 till 2025-01-31 med 

möjlighet till 1+1 års förlängning. 

 

Avropande parter på avtalet är;  

• Umeå kommun 

• Robertsfors kommun    

• Vännäs kommun    

• Vindelns kommun    

• Vindelnbostäder AB     

• Aktiebolaget Bubergsgårdens friluftsanläggning  

• Umeå Energi AB     

• Umeå Energi elnät AB     

• Umeå Energi Elhandel AB     

• Umeå Energi UmeNet AB     

• Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB    

• Vakin      

• Umeå Vatten och Avfall     

• Vindeln Vatten och Avfall    

• Nordmaling Vatten och Avfall  

• Kvarkenhamnar AB   



Sida 12 av 44 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-11-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Utvärdering sker enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Stor del i 

utvärdering läggs på hur anbudsgivare hanterar fiktiva case. Anbud lämnas 

på hela omfattningen. Uppskattad årsvolym för Umeå kommun är ca 2 

mkr. 

 

Miljökrav från UHM gällande bland annat energibesparingar. 

Social hänsyn – Dialog. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor; avtal, upphandlingsföreskrifter, uppdragsbeskrivning, skakrav, 

utvärderingsmodell, intyg sanktioner, företagspresentation samt 

dokumentation ledningssystem. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson   
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§ 361 

 

Diarienr: KS-2022/00928 

Upphandling: Park- och lekplatsutrustning 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna att Umeå kommun avropar från ADDA:s ramavtal Park- och 

lekplatsutrustning 2021. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser ett ramavtal framtaget av ADDA:s inköpscentral där Umeå 

kommun är avropsberättigade för att göra löpande avrop under avtalstiden 

2022-11-01 - 2026-11-02. 

 

Ramavtalet omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, 

förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus. 

Avtalet omfattar även utomhusgym, fallskydd, multisportarenor samt 

produktrelaterade tjänster.  

 

Avropsberättigade är Umeå kommun. 

 

Uppskattad avtalsvolym är ca 2 000 000 sek per år. 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm & Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se    

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 362 

 

Diarienr: KS-2022/00764 

Upphandling: Östra Fabriksviken om- och 

nybyggnation av gata – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Kaj Johanssons Åkeri AB som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Vägentreprenad. 

Vinnande anbudspris 7 635 000 

Sex inkomna anbud. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll och 

beslutsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 363 

 

Diarienr: KS-2022/00540 

Medfinansiering: Förstudie, samverkansprojekt 

Vision Dåva 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2022-06-14 att inleda 

samverkansprojektet Vision Dåva samt att tillsätta en extern projektledare 

som håller ihop den fortsatt processen. Förstudiearbetet är nu i full gång 

och finansieringen av arbetet ska delas lika mellan Umeå kommun och 

Umeå kommunföretag med 600 000 kr per part. Umeå kommuns medel 

föreslås att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

 

Bakgrund 

Verksamhetsområdet Dåva ligger cirka 10 kilometer norr om Umeås 

centrum intill väg E4. Området är utpekat i översiktsplanen som ett 

verksamhetsområde med inriktning mot materialåtervinning, energi och 

avfall. Området är Umeås potentiellt största verksamhetsområde och utgör 

en viktig del för Umeås framtida näringslivsutveckling.  

Områdesutvecklingen innehåller ett flertal olika utvecklingsspår med 

varierande utgångspunkter och med olika ansvariga huvudaktörer. I 

dagsläget finns behov av en större grad av samordning och samsyn i fråga 

om områdets profil och unika förutsättningar, samt behov av ett samlat 

ledarskap för att driva utvecklingsarbetet framåt.  

Under januari – maj 2022 togs en initial rambeskrivning för Vision Dåva 

fram som beskriver utvecklingsprojektets mål och syfte, kommunens och 

de kommunala bolagens ambitioner och visioner för området. Nästa steg 

var att anlita en extern projektledare för att hålla ihop den gemensamma 
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processen och göra en fördjupad förstudie 2022–2023. Ett flertal 

kommunala verksamheter och kommunala bolag berörs i arbetet, bland 

annat Näringsliv, Samhällsbyggnad, Mark och Exploatering på Umeå 

kommun samt Umeå Kommunföretag, Umeå Energi, Dåva DAC och INAB.  

 

Umeå kommun Näringsliv och UKF utser ordförande och vice ordförande i 

förstudiens styrgrupp. Styrgruppen kan komma att utvecklas efter hand, 

men kompletteras initialt med representanter från övriga förvaltningar och 

bolag enligt ovan.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2022     - 2 653,9 tkr 

 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Förstudie, samverkansprojekt Vision Dåva 600 000 kr 2022, att 

tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt 

Beslutsunderlag 

KSPLU beslut 2022-06-14 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Fredrik Lundberg UKF 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning. 

 

Beslutet ska skickas till 

Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin   
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§ 364 

 

Diarienr: KS-2022/00873 

Bryggfinansiering, North Sweden Cleantech 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Bryggfinansiering, North Sweden Cleantech 543 000 kr 2023 att 

tas ur kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

North Sweden Cleantech (NSC) är en regional innovations-, export- och 

samverkansplattform som verkar i Västerbottens län och Örnsköldsviks 

kommun. Samverkansplattformen har funnits sedan 2016 och är en stor 

satsning för att stötta företag som jobbar med grön teknik, ren energi och 

hållbara lösningar från norra Sverige, så kallade cleantechföretag. Umeå 

kommun har tillsammans med Örnsköldsvik och Skellefteå kommuner 

medverkat sedan start. Andra aktörer i plattformen är bland andra Umeå 

Energi, Skellefteå Kraft och inkubatorerna Uminova innovation och Arctic 

Business. 

 

NSC har utvecklats till en samlande kraft för grön utveckling i regionen och 

har bidragit till att det numera finns ett hundratal små- och medelstora 

företag som ligger i framkant av klimat- och miljövänliga lösningar. Det 

unika med NSC är att insatserna sker hela vägen från initialt affärsstöd till 

att även stötta små- och medelstora företag som kommit lite längre. En 

inkubator kan stötta i startup-skedet, men NSC kan stötta från ”ax till 

limpa”, även när företaget vuxit och behöver andra typer av insatser. NSC 

är inte bara en plattform för regionalt samarbete, utan fyller en betydande 

roll även som samverkanspart i internationella sammanhang och fungerar 

som en samlande part i synliggörandet av den gröna omställningen i norra 

Sverige samt i samarbetet över Kvarken. Två större projekt har genomförts 

sedan 2016: 
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- Cleaner Growth, där ett 40-tal nya arbetstillfällen skapades genom 
tillväxt i de 80–100 bolag som medverkade i satsningen. 

- North Sweden Cleantech – Framtidens klimatsmarta 
innovationsplats, där 130 idéer inom cleachtechområdet 
identifierats, 60 idéer tagits vidare, 20 fått stöd av 
företagsinkubator och 17 nya produkter slutligen lanserats av 
företagen. 

 

NSCs huvudintressenter har under 2022 genomfört en framtidsdialog och 

kommit fram till att NSC idag är en väl fungerande samverkansplattform 

som behövs för att synliggöra och vara en regional samlande kraft för 

regionens pågående projekt inom grön omställning. Dessutom verkar 

plattformen som en motor för att nya innovationer inom energi, 

bioekonomi och hållbara lösningar växer fram i regionen och når ut på en 

global marknad. Under framtidsdialogen var parterna överens om att verka 

för en bryggfinansiering januari 2023 – juni 2023 där varje stad tar ansvar 

för finansiering av sin personal och de aktiviteter som genomförs. 

Föreslagen finansiering för Umeå kommun täcker personalkostnader samt 

genomförande av ett antal aktiviteter: 

• Framtagande av slutligt förslag om framtida verksamhet 

• Framtagande av ERUF-ansökan för projekt 

• Fortlöpande kommunikation på webbplats, LinkedIn, Facebook och 
My NewsDesk 

• Genomförande av Cleantech meetup i Skellefteå våren 2023 

• Genomförande av Energy Confusion våren 2023 

• Medverkan i genomförande av Bioekonomiriksdagen i Umeå  

• Samverkan och nätverksbyggande, till exempel inom Vindkraft i 
norr, Trädbränslenätverket, Viable Business Hub och Venture Cup 

 

Umeå kommun har intentionen att bidra till näringslivets gröna omställning 

och till hållbar tillväxt. Vi har vidare intentionen att samarbeta med 

Örnsköldsvik och Vasa stad inom näringslivsområdet. Båda dessa 

intentioner uppfylls väl genom samarbetet inom North Sweden Cleantech. 

Umeå kommun Näringsliv finns representerad i styrgruppen.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2023     4 789,4 tkr 

Beredningsansvarig 
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Åsa Fällman 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 365 

 

Diarienr: KS-2022/00574 

Medfinansiering: Ändringsbeslut, CNBCC – Capital & 

competence 2022–2025 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att upphäva beslut om medfinansiering av CNBCC – Capital & competence 

2022-2025 (2022-09-20, NAU§272) 

 

att bevilja CNBCC – Capital & competence 2022-2025 7 402 kr 2022, 

213 905 kr/år 2023–2024 samt 184 788 kr 2025, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

 

Reservation 

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

avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun beviljade 2022-09-20 Connect Norr medfinansiering på 

totalt 620 000 kr till projektet CNBCC – Capital & competence 2022–2025. 

Övrig medfinansiering söks bland annat från Region Västerbotten och 

Tillväxtverket/EU:s regionala fond. 

 

Med anledning av helt utebliven finansiering från Region Västerbotten har 

projektägaren reviderat projektet och minskat ner den totala 

projektbudgeten. För Umeå kommun blir den totala summan 

medfinansiering som söks densamma, 620 000 kr, men fördelas något 

annorlunda över åren. Även övriga medfinansiärer, Skellefteå och Luleå 

kommuner samt Region Norrbotten står kvar med samma medfinansiering.  

 

Ksnaus beslut från 2022-09-20 upphävs och ersätts av ett nytt förslag till 

beslut. Total budget 2022–2025 minskar från 7 700 000 kr till 6 285 000 kr, 
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varav 620 000 kr söks från Umeå kommun. Trots minskad budget kommer 

samma mängd aktivitet ske längs kuststäderna, med affärsutvecklare på 

plats i Umeå, Skellefteå och Luleå.  

 

Om projektet 

Projektet handlar om att matcha företag med tillväxtambitioner med 

investerare och kapital. I en ständigt föränderlig omvärld behöver Norr- 

och Västerbottens företag stärka konkurrenskraften, inte minst för att 

kunna tillvarata de möjligheter som följer i spåren av de stora 

investeringarna i Övre Norrland. För detta behöver tillväxtkapital 

tillgängliggöras, och en god matchning mellan företag och investerare är 

avgörande. Det är även alltmer tydligt att företag, för att kunna attrahera 

externt kapital, behöver utveckla arbetet med långsiktigt hållbara och 

cirkulära affärsmodeller och vara organisationer som säkerställer 

jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande arbetsmiljö. 

 

Connect Norr har ett brett investerarnätverk som via olika 

matchningsinsatser tillgängliggörs för företag. De har i tidigare satsningar 

visat på god förmåga att matcha företag med kapital. I det senaste 

projektet som Umeå kommun stöttat (2019–2022) togs totalt 393 000 000 

kr in som tillväxtkapital, varav en stor andel gått till Umeåföretag. I nästa 

steg ligger stort fokus på fördjupat hållbarhetsarbete vilket beskrivs som en 

överlevnadsfråga för företagen. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2023     3 989,4 tkr 

2024     13 529,5 tkr 

2025     14 466,3 tkr 

Handlingar 

Ksnau beslut från 2022-09-20 

Beredningsansvariga 

Åsa Fällman, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 366 

 

Diarienr: KS-2022/00724 

Medfinansiering: Ändringsbeslut, Västerbotten 

Sweden 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att upphäva beslut om medfinansiering av Västerbotten Sweden 

(kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, 2022-09-20, § 277) 

 

att bevilja Västerbotten Sweden 351 893 kr för 2023, 364 034 kr 2024, 

357 218 kr för 2025 samt 51 855 kr 2026, att tas från kommunstyrelsens 

anslag för tillväxt. 

 

Reservation 

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

avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun beviljade 2022-09-20 Gold of Lappland medfinansiering på 

750 000 kr till besöksnäringsprojektet Västerbotten Sweden. Övrig 

medfinansiering söks bland annat från Region Västerbotten och 

Tillväxtverket/EU:s regionala fond. 

 

Med anledning av en något neddragen medfinansiering från Region 

Västerbotten behöver varje projektpartner öka sin medfinansiering. För 

Umeå kommuns del blir den totala ökningen 375 000 kr. Ksnaus beslut från 

2022-09-20 upphävs därför och ersätts av ett nytt förslag till beslut. Total 

budget för projektet är fortfarande 30 000 000 kr, men Umeå kommuns 

andel av medfinansieringen ökar från 750 000 kr till totalt 1 125 000 kr. 

Projektet innebär bland annat en tjänst samt aktivitetsmedel till Visit 

Umeå. 
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Om projektet 

Västerbottens tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit 

Skellefteå och Visit Umeå, samt Region Västerbotten Turism, har genom 

åren arbetat, på var sitt håll och på olika sätt, med att stärka Västerbottens 

attraktivitet som besöksmål, nationellt och internationellt. En stor 

utmaning är dock att för den utomnordiska marknaden är Västerbotten 

fortfarande en okänd plats och en splittrad destination. Projektet 

Västerbotten Sweden ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och 

exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på 

export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden 

ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara 

upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta görs 

genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, 

marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att 

initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna 

certifierar sig som hållbara destinationer genom Global Sustainable 

Tourisms Councils kriterier och bygga upp egen kapacitet och kunskap för 

att säkra en livskraftig och hållbar export.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2023     3 989,4 tkr 

2024     13 529,5 tkr 

2025     14 466,3 tkr 

Handlingar 

Ksnau beslut 2022-09-20 

Beredningsansvariga 

Gabriella Hed-Vall, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Reservation 

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

avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin  
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§ 367 

 

Diarienr: KS-2020/00778 

Klimatkontrakt 2030 version 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att ställa sig bakom förslag till Viable Cities Klimatkontrakt 2030 version 
2022. 
 
Protokollsanteckning 
Anders Ågren (M) – Se näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Den första versionen av Klimatkontakt 2030 undertecknades i december 

2020 vid Viable Cities European Day.  

 

Klimatkontraktet anger i korthet de åtaganden som kommunen gör och det 

stöd kommunen kan räkna med från svenska staten och nationella 

myndigheter. Det handlar om att ställa om hur vi finansierar 

klimatomställning och möjliggör innovationer för att snabbare nå 

klimatneutralitet, vilket krävs för att nå Parisavtalet och Agenda 2030.  

 

Samarbetet innebär också en kraftsamling från Regeringskansliet och flera 

nationella myndigheter och organisationer för att stötta städerna att 

genomföra klimatomställningen. Eftersom det inte finns någon glasklar väg 

framåt, så kommer Klimatkontrakt 2030 att utvecklas över tid. Det innebär 

att klimatkontrakten ska revideras varje år, både på lokal nivå och på den 

nationella nivån.  

 

Det reviderade klimatkontraktet kommer signeras vid Viable Cities 

European Day den 8 december i Stockholm av kommunstyrelsens 

ordförande och av generaldirektörer för Vinnova, Energimyndigheten, 

Formas, Tillväxtverket och Trafikverket.  
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Detta arbete innebär också att städerna kommer att vara väl förberedda 

för arbetet inom EU-missionen 100 Climate neutral and smart cities och 

satsningen Climate Cities Contract.  

 

Klimatkontraktet ligger helt i linje med det av kommunfullmäktige 

fastställda inriktningsmålet Umeå ska vara klimatneutralt till 2040 med 

tillhörande program liksom med det kommande Åtgärdsprogram för Umeå 

kommuns miljömål, 2022–2025 och Umeå klimatfärdplan. 

Bifogat Klimatkontrakt innehåller endast Umeå kommuns reviderade 

åtaganden, eftersom myndigheternas reviderade åtaganden ännu inte är 

färdigställda. Efter 8 december kommer dessa återkopplas till 

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) som ett 

informationsärende.  

Beslutsunderlag 

Viable Cities Klimatkontrakt 2030 version 2022 Umeå underlag till beslut. 

Beredningsansvariga 

Annika Myrén 

Philip Näslund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Protokollsanteckning 
Anders Ågren (M) – Förslaget till Klimatkontraktet är i stora delar bra. 

Däremot vill jag även detta år till protokollet markera att Moderaterna 

hade avvikande yrkanden gällande delar av de miljö- och klimatmål som 

Umeå kommunfullmäktige antog. Detta Klimatkontrakt hänvisar till miljö- 

och klimatmålen, och vi ställer som sagt inte upp på alla dessa. 

 

Det kan därför under arbetets gång bli så att Moderaterna kommer att 

motsätta sig delar av de åtgärder och förslag som lyfts fram i samarbetet. 

Beslutet ska skickas till 
Annika Myrén 
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§ 368 

 

Diarienr: KS-2022/00883 

Anslutning till Umeå klimatfärdplan genom 

underskrift av avsiktsförklaring 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Umeå kommun ställer sig bakom Umeå klimatfärdplan genom att 
skriva under en avsiktsförklaring med specificerade åtaganden. 
 
Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Umeå klimatfärdplan pekar ut de viktigaste områdena och insatserna för 

att minska klimatutsläppen i Umeå. För att lyckas med en effektiv 

klimatomställning krävs omfattande samarbete mellan olika aktörer. Därför 

kan organisationer, företag, akademi och offentliga verksamheter i Umeå 

nu ansluta till Umeå klimatfärdplan genom att skriva under en 

avsiktsförklaring. 

 

Aktörerna åtar sig att arbeta tillsammans för att skynda på Umeås 

klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen i enlighet med 

Parisavtalet. Specifikt åtar sig den signerande organisationen att under 

perioden 2023–2025: 

 

1. delta aktivt i gemensamt lärande och dialog 
2. dela information årligen om aktiviteter och resultat 
3. arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp i linje med vårt klimat- och 

hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem av klimatfärdplanens 
klimatutmaningar 
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Umeå kommuns anslutning till Umeå klimatfärdplan – föreslagna 

åtaganden 

Umeå kommun har tagit initiativ till satsningen Umeå klimatfärdplan och 

åtar sig i och med detta att: 

• driva arbetet med Umeå klimatfärdplan, leda arbetet med gemensamt 
lärande och dialog, koordinera gemensamma aktiviteter samt samla 
och tillgängliggöra gemensamma resultat och milstolpar på vägen mot 
målet. 

 

Förutom detta övergripande åtagande bör Umeå kommun likt andra stora 

aktörer i Umeå ansluta sig till Umeå klimatfärdplan med mer specifika 

åtaganden. Umeå kommun föreslås därför att åta sig följande: 

 

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog: 

✓ Delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser 
✓ Delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens 

fokusområden 
✓ Leda tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens 

fokusområden 
✓ Delta i strategisk grupp för utveckling av Umeå klimatfärdplan 
 

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat: 

✓ Öppet på Umeå klimatfärdplans webbplats 
 

3. Arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp:  

Inom fokusområde Mobilitet och transporter 

✓ Skifta till hållbar personbilsflotta 
✓ Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor 
 

Inom fokusområde Energi och byggd miljö 

✓ Energieffektivisera lokaler och bostäder 
 

Inom fokusområde Konsumtion och cirkulär ekonomi 

✓ Använd och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service 
 

Inom fokusområde Mat och jordbruk 

✓ Minska matsvinn 
 

Kompletterande klimatutmaningar 
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✓ Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster 
 

Både det övergripande åtagandet och de mer specificerade åtaganden som 

föreslås ligger i linje med det arbete som kommer utföras inom Program 

för inriktningsmål 4 Umeå ska vara klimatneutralt till 2040, kommande 

Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022–2025, Viable Cities 

Klimatkontrakt 2030 version 2022 samt EU-missionen missionen 100 

Climate neutral and smart cities 2030 och tillhörande satsning Climate 

Cities Contract. 

 

Umeå klimatfärdplan inklusive avsiktsförklaring ska följas upp och revideras 

årligen och därför behöver kommunen under 2023 titta över vilka 

ytterligare och/eller klimatutmaningar som kommunen kan arbeta med 

inom klimatfärdplanen. Det här arbetet behöver pågå koordinerat med 

tidigare nämnt program- och kontraktsarbete lokalt, nationellt och inom 

EU. 

Beslutsunderlag 

• Umeå kommun Avsiktsförklaring Umeå klimatfärdplan 2022 

• Umeå klimatfärdplan – Ett gemensamt arbete för Umeås 
klimatomställning, 2023–2025 

Beredningsansvariga 

Annika Myrén 

Liv Öberg 

Jennie Vennberg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag med justering av att-

satsens formulering från ansluter sig till till ställer sig bakom. 

 

Anders Ågren (M) - Att följande text stryks i Avsiktsförklaringen:  

”och en minskning av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i Umeå till 

2 ton CO2 per person 2040 och 1 ton 2050.  

 

För att inte överskrida Umeås utsläppsutrymme åtar vi oss att bidra till att 

Umeås klimatutsläpp minskar årligen med minst 20 procent.” 
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Att följande texter stryks i dokumentet ”Umeå klimatfärdplan” 

 

Sid. 7, tredje stycket, avseende att ändra förhållningssätt till resande. 

Sid. 15, första och andra textstycket gällande konsumtion och att ”utmana 

ägande som norm”. 

Sid 18, andra stycket, stryk orden ”öka andelen växtbaserade maträtter och 

inköpta råvaror i egen verksamhet, i andra hand”. 

 

Mattias Larsson (C) - Att texten: dvs. staden såväl samhällen utanför 

tätorten ändras till: dvs. staden samt hela geografiska ytan Umeå kommun. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive Hans Lindbergs (S) 

justerade att-sats. Ordföranden finner att utskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive den justerade att-satsen. 

 

Avslag mot bifall till Anders Ågrens (M) ändringsyrkanden. Ordföranden 

finner att utskottet avslår Anders Ågrens (M) ändringsyrkanden. 

 

Avslag mot bifall till Mattias Larssons (C) ändringsyrkande. Ordföranden 

finner att utskottet avslår Mattias Larssons (C) ändringsyrkande. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

ändringsyrkanden. 

Beslutet ska skickas till 
Annika Myrén   
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§ 369 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärenden 2022-11-22 

Remisser 

 

Utbildningsdepartementet - Remiss av promemoria Följdändringar med 

anledning av nya namn på skolformerna för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen som skickar 

kommunens yttrande till Utbildningsdepartementet. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 27 december 2022. GVN: 2022-11-23 

FGN: 2022-11-24 KSNAU 2022-12-13 

 

Naturvårdsverket - Föreskrifter gällande ersättning till kommuner för 

insamling av förpackningar. VAKIN för eget yttrande till Naturvårdsverket. 

Sista dag för att besvara remissen är 9 december 2022 

 

Länsstyrelsen Västerbotten - Ett jämställt Västerbotten. 

Jämställdhetsutskottet för eget yttrande till Länsstyrelsen Västerbotten. 

Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 5 december 2022 

 

Miljödepartementet - Remiss av Promemorian Rapportering av uppgifter 

om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen som skickar 

kommunens yttrande till Miljödepartementet. Sista dag för Umeå kommun 

att besvara remissen är 4 februari 2023. MHN: 2022-12-15, KS: 2023-01-10, 

KSNAU 2023-01-17  
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§ 370 

 

Diarienr: KS-2022/00948 

Kreditlimiter, internbankspåslag samt borgensavgift 

för Umeå kommunkoncern 2023 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att för verksamhetsår 2023 bevilja en kreditlimit (inkl. extern 

ansvarsförbindelse) på totalt 14 843 100 000 SEK för Umeå 

kommunkoncern varav 3 650 000 000 SEK för Umeå kommun,  

11 092 800 000 SEK för bolag inom UKF-koncernen samt 100 300 000 SEK 

för övriga av kommunen direktägda företag och organisationer, allt enligt 

bifogad bilaga 

 

att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de 

bolag och upp till de högsta belopp som anges i specifikation bilaga 1, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall 

verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom 

beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd 

internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna maximala 

belopp 

 

att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2023 ska uppgå till 

totalt 0,45% 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunkoncerns totala kreditlimit ökar med 290 000 000 SEK 

jämfört med förra året. Den främsta ökningen består i de pågående 

investeringar hos Bostaden.  
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I enlighet med ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 

styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka 

maximala kreditnivåer för vart och ett av de företag som ingår i UKF-

koncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen 

besluta om en maximal kreditnivå för hela kommunkoncernen, dvs för UKF-

företagen, kommunen själv och av kommunen direktägda företag och 

organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av 

koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 

2023. 

Umeå kommunföretag protokoll 2022-11-07 nr. 261, punkt 4:9. 

Limiter UKF:S styrelse 

Beredningsansvariga 

Olof Jansson och Anna-Karin Nilsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB 

   
 

 

  



Sida 35 av 44 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-11-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 371 

 

Diarienr: KS-2021/00558 

Extra sammanträde med kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

2022-12-20. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen sammanträder 20 december 2022, kl. 10.00 i 

kommunstyrelsens sammanträdesrum. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att näringslivs- och arbetsutskottet sammanträder 20 december 2022 

kl. 9.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av extra sammanträden med anledning av att Regeringen 

levererar skatteunderlagsprognosen något senare än planerat. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Tomas Jakobsson  

Beslutet ska skickas till 
-   
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§ 372 

 

Diarienr: KS000414/2010 

Revidering av arbetsordningar för 

kommunstyrelsens utskott 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har enligt fastställt reglemente tre utskott; näringslivs- 

och arbetsutskott, planeringsutskott och hållbarhetsutskott.  

 

I Arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott fastställer 

kommunstyrelsen respektive utskotts uppgifter och befogenheter. 

 

Med anledning av ny mandatperiod har en översyn av utskottens 

nuvarande arbetsordningar genomförts.  

 

Kommunstyrelsen har enligt fastställt reglemente ansvar för att leda, 

samordna och utveckla kommunens arbete med energiplanering och 

energihushållning. Frågor om energiplanering och energihushållning har 

historiskt hanterats i kommunstyrelsens planeringsutskott. För att 

formalisera denna ansvarsfördelning föreslås ett tillägg i 

planeringsutskottets arbetsordning avseende energiplanering och 

energihushållning.  

 

I samband med denna revidering har det även genomförts en större 

översyn av hållbarhetsutskottets arbetsordning för att förtydliga utskottets 

strategiska roll och säkra att utskottets arbetsordning ligger i linje med det 

ansvar kommunstyrelsen har avseende ledning, samordning och utveckling 

av kommunens hållbarhetsarbete.  
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För näringslivs- och arbetsutskottet föreslås ej några förändringar.  

 

Som beslutsunderlag till detta ärende följer förslag till reviderade 

arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott. Som bilaga finns även 

sagda förslag med markeringar av de tillägg och strykningar som föreslås 

(förslag till tillägg är markerade med kursivering och gul markeringsfärg, 

förslag till strykningar är genomstrukna).   

Beslutsunderlag 

Arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott. 

 

Bilaga - Förslag till arbetsordningar för kommunstyrelsens utskott med 

markerade tillägg och överstrykningar 

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Dokumentet ska publiceras på webben.   
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§ 373 

 

Diarienr: KS-2021/01163 

Anvisning för rapport från nämnd till 

kommunstyrelsen för perioden januari–december 

2022 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 
för perioden januari-december 2022. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en delårsrapport och en 

årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen avser perioden januari-december 2022 och ska 

sammanställas och beredas av kommunstyrelsen inför fastställande i 

kommunfullmäktige.  

 

För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på 

kommunens nämnder avseende rapportering av underlag till 

årsredovisningen föreslås att kommunstyrelsen fastställer bilagd anvisning.  

 

Beslutsunderlag  
Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen januari-
december 2022  
 

Beredningsansvariga  
Malin Westerberg Blom 
Seija Königsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

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

Samtliga nämnder  
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§ 374 

 

Diarienr: KS-2021/01164 

Anvisning för bolagens rapportering till KS för 

perioden januari–december 2022 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för 
perioden januari-december 2022. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunen upprättar årligen en delårsrapport och en årsredovisning och 

överlämnar dessa till kommunfullmäktige. Årsredovisningen avser perioden 

januari-december 2022 och ska sammanställas och beredas av 

kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige.  

 

För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på 

kommunens bolag avseende rapportering av underlag till årsredovisningen 

föreslås kommunstyrelsen fastställa bilagd anvisning.  

 

Beslutsunderlag  
Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen januari-
december 2022 
 

Beredningsansvariga  
Malin Westerberg Blom 
Seija Königsson 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 
Beslutet ska skickas till  

Alla bolag  
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§ 375 

 

Diarienr: KS-2022/00919 

Information: Nya kriterier för elitsponsring 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid mötet informerar näringslivsdirektör Peter Juneblad om ärendet. 
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§ 376 

 

Diarienr: KS-2022/00319 

Information: Ekonomisk uppföljning januari–

september 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-11-22 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om ekonomin för perioden januari–september 2022. Summa 

prognos för styrelse och nämnder är 369 mnkr. 
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§ 377 

 

Diarienr: KS-2022/00895 

Samråd: Kommunstyrelsens internkontrollplan 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ledningskoordinator Dan Gideonsson om 

ärendet. 
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§ 378 

 

Diarienr: KS-2022/00780 

Samråd: Nyvaldsutbildning 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid mötet informerar ledningskoordinator Dan Gideonsson om 

nyvaldsutbildning. 

   
 

 

 


