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Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 6 september 2022 kl. 13:15-13:45 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Janet Ågren   
  

Sekreterare: Digital signatur     §§ 249-262 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Anders Ågren  

 

Justerare: Digital signatur    

 Janet Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-09-06 

 

Anslaget har satts upp: 2022-09-07 

 

Anslaget tas ner: 2022-09-29 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 249 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 261 
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§ 249 

 

Diarienr: KS-2022/00693 

Upphandling: System hjälpmedelsverksamhet Vård 

och omsorg Umeå kommun, 22200 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat upphandlingsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Vård och omsorg, Umeå Kommun, avser att upphandla en systemlösning, 

ett IT-stödsystem, till hjälpmedelsverksamheten. 

 

Verksamheten har behov av ett system som kan hantera hjälpmedel som 

kommunen äger samt tjänster som beställs och utförs internt.  Hjälpmedel 

som köps in via Websesam eller på annat sätt (tex. Proceedo) ska kunna 

registreras, helst genom integration, i systemet. En annan viktig 

målsättning är att redan inköpta hjälpmedel ska användas i första hand, 

innan nybeställning görs. Detta kräver att verksamheten har kontroll på alla 

hjälpmedel som finns i kommunens ägo, vilka som används, vilka som är 

tillgängliga för beställning, vilka som bör kasseras och så 

vidare. Verksamheten har således behov av ett internt system som stödjer 

att förskrivare i första hand beställa produkter och tjänster internt, med 

god spårbarhet samt möjlighet att kunna kvalitetssäkra 

hjälpmedelshanteringen genom uppföljning och statistik.  

 

Leverans ska ske i form av en standardiserad molntjänst.  

 

Avtal ska avse en i tiden ej begränsad nyttjanderättslicens för upphandlat 

system/lösning inklusive support och underhåll och tillgång nya versioner. I 

licenskostnad ska även ingå de uppdateringar (generella förbättringar av 

funktionalitet) och den vidareutveckling av tjänsten som kontinuerligt sker. 

 



Sida 4 av 26 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-09-06 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) med de lagändringar som 

trädde i kraft 2022-02-01. Upphandlingsformen är öppet förfarande.  

 

Kostnad för införande, utbildning och för licenser under avtalets första fyra 

år beräknas uppgå till 1 000 000 kr. Varje efterföljande år beräknas 

därefter komma kosta omkring 250 000 kr. 

Beslutsunderlag 

22200 Begäran affärssekretess 

22200 Bokföringsfil Umeå RoR 

22200 Företagspresentation 

22200 Intyg sanktioner 

22200 Kravspecifikation  

22200 Mall Avtal  

22200 Mall Personuppgiftsbiträdesavtal version 3 

22200 Referenser 

22200 Skakrav 

22200 Teknisk bilaga – Klientplattform  

22200 Teknisk bilaga – Miljöer och drift – Allmänt 

22200 Teknisk bilaga – Miljöer och drift – Skrivarhantering v0.3 

22200 Testprotokoll Admin 

22200 Testprotokoll Förskrivare 

22200 Testprotokoll Tekniker 

22200 Upphandlingsföreskrifter 

22200 Utvärderingsmodell 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Ulrika Erlingsson 

Beslutet ska skickas till 

upphandlingsbyran@umea.se   

 

 

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 250 

 

Diarienr: KS-2021/00438 

Medfinansiering: Leader Idériket Umeåregionen för 

åren 2023-2027 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att bevilja medfinansiering till leaderområdet Idériket Umeåregionen 

2030 med 1 388 801 kr per år under programperioden 2023–2027 

 

att medfinansiering för år 2023 tas från anslaget för oförutsedda behov 

och medfinansiering för åren 2024–2027 tas från tillväxtanslaget 

 

att konstatera att beslutet om kommunens medfinansiering kan ändras 

om Region Västerbotten beslutar att gå in som medfinansiär. 

Ärendebeskrivning 
 

Bakgrund 

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar 

tillsammans för lokal utveckling inom ett geografiskt avgränsat område, ett 

så kallat leaderområde. Leader-metoden används i hela Europa och 

grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och 

hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde 

kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till lokala 

utvecklingsprojekt. 

 

Sedan 2021 har den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 

(tidigare URnära) tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra 

aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor ansökt om att få bilda ett 

leaderområde. I juni 2022 kom det efterlängtade beskedet från 

Jordbruksverket att ansökan gått igenom och att Umeåregionen, som ett 

av 40 områden i Sverige, får möjlighet att bilda leaderområde för EU-
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programperioden 2023–2027. Det tänkta leaderområdet omfattar 

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner 

(med undantag från Umeå stad) och kommer heta Idériket Umeåregionen 

2030. 

 

Framtida projekt som beviljas pengar från Idériket Umeåregionen ska bidra 

till leaderområdets lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och 

möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin, som 

närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor varit med och 

utformat, bygger på fyra mål och insatsområden. Dessa handlar om att 

göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och 

verksamma, att stärka det lokala näringslivet och inflytandet från 

civilsamhället, samt att minska områdets negativa påverkan på miljö och 

klimat. Leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 kan som tidigast starta 

verksamheten i januari 2023. 

 

Budget för åren 2023–2027 

Idériket Umeåregionen 2030 har tilldelats en budget på 37 287 279 kr för 

att bedriva leaderverksamhet och fördela projektmedel under EU-

programperioden 2023–2027. Budgeten kräver en offentlig 

medfinansiering på 33 procent, vilket översatt i kronor blir 12 304 802 kr. 

Budgetens övriga 67 procent finansieras via EU:s gemensamma 

jordbruksfond och statliga medel via Jordbruksverket. 

 

Förfrågan om medfinansiering 

Idériket Umeåregionen 2030 har skickat en förfrågan till samtliga ingående 

kommuner om offentlig medfinansiering av leaderområdet. 

Medfinansieringen per kommun är beräknad utifrån en fördelningsnyckel 

som bygger på hur stor andel av leaderområdets befolkning som bor i 

respektive kommun. För Umeå kommuns del ingår hela kommunens 

geografi förutom Umeå tätort i leaderområdet. Enligt fördelningsnyckeln 

innebär det att Umeå kommuns medfinansiering till Idériket Umeåregionen 

2030 uppgår till 1 388 801 kr per år under den fem år långa 

programperioden 2023–2027. Umeå kommuns totala medfinansiering för 

hela programperioden blir 6 944 005 kr. 
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Idériket Umeåregionen 2030 har, precis som länets övriga två 

leaderområden Skellefteå Älvdal och Leader Lappland, skickat en förfrågan 

till Region Västerbotten om offentlig medfinansiering. Beslut är ännu inte 

fattat, men om Region Västerbotten väljer att gå in som medfinansiär 

kommer kommunernas, inklusive Umeå kommuns, medfinansiering att 

minska något.  

 

Region Västerbotten har under pågående programperiod bidragit med 

offentlig medfinansiering till Skellefteå Älvdal och Leader Lappland med ca 

13 respektive 12 procent av total budget. Det motsvarar ca 4 respektive 6 

miljoner kronor. 

 

Därför leader i Umeåregionen 

Ett leaderområde i Umeåregionen skapar strategiskt viktiga förutsättningar 

för landsbygdsutveckling och möjliggör för fler aktörer att vara en del av 

och aktivt bidra till den lokala utvecklingen. Med utgångspunkt i lokala 

behov, kunskap, nätverk och sektorsövergripande samarbete skapar leader 

utvecklingsmöjligheter inom flera viktiga områden som företagande, 

föreningsliv, service, innovation, platsutveckling, attraktivitet med mera.  

 

De mål- och insatsområden som pekats ut i Idériket Umeåregionens lokala 

utvecklingsstrategi, och som styr vilka projekt som kan beviljas pengar, 

bygger på behov och möjligheter som identifierats särskilt för 

Umeåregionens område. Strategin har samordnats gentemot länets olika 

regionala utvecklingsstrategier samt kommunernas gemensamma 

strategidokument Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen (KS 

2020/00815). Det gör att Umeåregionens kommuner som medfinansiärer i 

leaderområdet får möjlighet att växla upp medel för insatser i linje med 

tidigare gemensamt utpekade fokusområden. 

 

Idériket Umeåregionens mål- och insatsområden går även väl i linje med 

flertalet av Umeå kommuns egna målsättningar inom 

landsbygdsutveckling, exempelvis satsningar på ett hållbart lokalt 

näringsliv, attraktiva livsmiljöer och det lokala engagemanget inom ideell 

sektor. Strategin har även ett stort fokus på hållbar omställning och 

cirkularitet, vilket går hand i hand med Umeå kommuns mål om social, 
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ekologisk, kulturell och ekonomisk tillväxt samt målet om klimatneutralitet 

till 2040. 

 

Leader som regional arena för landsbygdsutveckling 

I Umeå kommuns Program för hållbar landsbygdsutveckling (KF 2018) lyfts 

det regionala samarbetet inom Umeåregionen som särskilt viktigt, inte 

minst vad gäller stödmöjligheter från EU. En utvecklad samverkan och 

samordning inom ideell, privat och offentlig sektor är också ett av 

programmets utpekade strategier för genomförandet av hållbar 

landsbygdsutveckling. Denna tresamverkan tar leadermetoden fasta på och 

förstärker ytterligare. Andra utpekade strategier handlar om att stötta 

lokala initiativ och bidra till ökad kunskap och uppmärksamhet om Umeå 

landsbygd, något leader bidrar stort till.  

 

Sammantaget bidrar ett leaderområde i Umeåregionen till att en viktig 

regional arena för lokal utveckling skapas, som i sin tur stärker Umeå 

kommuns och Umeåregionens strategiska arbete med 

landsbygdsutveckling.  

 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om medfinansiering Idériket Umeåregionen 2030 

Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg Övergripande planering 

Emmy Sundin, strategisk utvecklare Näringsliv 

Beslutet ska skickas till 

Jennie Bergvall Kalén 

Emmy Sundin 

Budgetgruppen/Anette Sjödin och Sofia Westin 
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§ 251 

 

Diarienr: KS-2022/00668 

Medfinansiering: Bothnia Green Energy 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Bothnia Green Energy 104 000 kr/år 2023-2025, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Kvarkenrådet EGTS söker medel från Umeå kommun till projektet Bothnia 

Green Energy.  

 

Ökade krav på grön omställning innebär att nya industrier etablerar sig i 

Kvarkenregionen, att stora forsknings- och infrastrukturprojekt drivs och 

att det genomförs satsningar på kompetensförsörjning. Det saknas dock ett 

gränsregionalt samarbete som bygger nätverk/ekosystem, som driver fram 

framtidens hållbara innovationer inom energiområdet och som omfattar 

regionens energibolag/elbolag. Projekt Bothnia Green Energy syftar till att 

tillvarata nya förutsättningar som skapats för företag och organisationer i 

Kvarkenregionen att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar. 

Projektet ska stödja gränsöverskridande samverkan kring utveckling av 

innovativa energilösningar genom att utveckla en långsiktig 

samverkansplattform, att stödja innovationssamarbeten mellan 

energibolag och andra stora företag, små och medelstora företag och 

akademi och att utveckla internationellt samarbete. En nyckelfråga och 

något helt nytt är att byggandet av innovativa nätverk/ekosystem runt 

regionens elbolag. 

 

Projektets mål är att accelerera innovation inom området framtidens 

hållbara energilösningar. Målgrupp är framför allt energibolag och små och 

medelstora företag som kan bidra i energibolagens i deras ekosystem i 

deras resa mot grön omställning. Ett förväntat resultat är att projektet 
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genom gränsöverskridande samarbete har bidragit till fler hållbara 

innovationer inom energiområdet och angränsande områden.  

 

Total budget är på 25 000 000 kr, och projektet söker även medfinansiering 

i EU-programmet Interreg Aurora.  

 

Projektet leds av Kvarkenrådet EGTS och har ett starkt partnerskap på både 

finsk och svensk sida med energibolag, städer och forskningsinstitut. Från 

Sverige deltar Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå, och från Finland Vasa, 

Karleby och Jakobstad. Aktörerna bygger vidare på tidigare års 

samarbetsprojekt, nätverk och företagsrelationer inom energiområdet. 

Tidigare deltagande företag har uttryckt att samarbetet skapar nytta, värde 

och konkreta resultat för dem. Tidigare samarbetsprojekt har letts av Umeå 

Kommunföretag/Kompetensspridning AB. I nästa steg tar Kvarkenrådet 

EGTS över och stärks i sin roll som nordisk samverkansplattform för 

energiområdet. Genom fokus på hållbara energilösningar och 

innovationssamarbeten kan projektet bidra till såväl Umeå kommuns 

näringslivsstrategi som arbetet med Klimatneutrala Umeå 2030, samt 

utvecklingsstrategin mellan Umeå och Vasa (under framtagande). 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-08-29) 

2023     5 367,9 tkr 

2024     16 716 tkr 

2025     17 596 tkr 

Beredningsansvariga 

Åsa Fällman, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 

Budgetgruppen/Sofia Westin; Emmy Sundin 
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§ 252 

 

Diarienr: KS-2022/00694 

Medfinansiering: Bothnian Coastal Route 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Bothnian Coastal Route 208 980 kr/år 2023-2025, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Kvarkenrådet EGTS söker medel från Umeå kommun till projektet Bothnian 

Coastal Route.  

 

Besöksnäringen drabbades hårt av covid-pandemin. Det svensk-finska 

projektet Bothnian Coastal Route fokuserar på återhämtning efter covid 

genom affärsutveckling, internationell marknadsföring och 

hållbarhetsanpassning för besöksnäringsföretagen. Projektets 

övergripande mål är att skapa en ökad medvetenhet om kustrutten kring 

Kvarken och den Bottniska viken, Bothnian Coastal Route, som en attraktiv 

resrutt för turister och lokalbefolkning och samtidigt skapa en bas för 

hållbar turism utifrån naturvärden, historia och kultur. Inriktningen är att 

fler företag kan gynnas om resenärer som besöker en destination ser 

potentialen i att besöka fler destinationer inom regionen, och därmed 

stannar längre. För att detta skall bli verklighet måste dock ett brett utbud 

av produkter slås samman och marknadsföras gemensamt. Målgrupp för 

projektet är små och medelstora företag inom besöksnäringen samt 

destinationsbolag. Projektet ska arbeta för en internationalisering av 

kustturismnäringen, ta tillvara på resultat från tidigare samarbeten och 

projekt och resultera i stärkta nätverk och ett ökat intresse för att fler ska 

upptäcka hur man kan kombinera två länder med nya upplevelser.  

 

Total budget är på 30 000 000 kr, och projektet söker även medfinansiering 

i EU-programmet Interreg Aurora. 
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Stärkt besöksnäring i Kvarkenregionen har länge prioriterats högt av Umeå 

kommun, inte minst sedan den nya färjan Aurora Botnia sjösattes. 

Kvarkenrådet har koordinerat flera samarbetsprojekt för en stärkt 

besöksnäring och internationell marknadsföring. Det nya projektet 

Bothnian Coastal Route innebär en utökad geografi och fler deltagande 

företag och destinationsbolag längs hela Bottenviken. För att bidra till ökat 

resande till regionen behöver destinationerna verka och synas tillsammans, 

de är för små var för sig. Intresset för kustdestinationer har ökat, och vi 

behöver hitta fler typer av produkter att marknadsföra gemensamt som 

gör att inresande besökare stannar längre i regionen. Genom ett tydligt 

hållbarhetsfokus och affärsutveckling av företag i besöksnäringen bidrar 

projektet till Umeå kommuns näringslivsstrategi och arbetet med 

Klimatneutrala Umeå 2030, samt utvecklingsstrategin mellan Umeå och 

Vasa (under framtagande). Visit Umeå kommer att ha en projektledare 

finansierad av projektet vilket stärker deras uppdrag kring paketering, 

marknadsföring och försäljning av Umeå som besöksdestination. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-08-29) 

2023     5 367,9 tkr 

2024     16 716 tkr 

2025     17 596 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Gabriella Hed-Vall, Johanna Palmlöf-Brus, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 

Budgetgruppen/Sofia Westin; Emmy Sundin 
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§ 253 

 

Diarienr: KS-2022/00576 

Datum för företagsbesök och företagsråd 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa följande datum för företagsbesök och företagsråd: 

 

Företagsbesök 

18 januari  

15 mars  

17 maj  

16 augusti  

18 oktober  

6 december 

 

Företagsråd 

15 februari  

12 april  

13 september  

15 november 

Ärendebeskrivning 

Näringslivs- och arbetsutskottet medverkar i företagsbesök och 

företagsråd.  

Beslutet ska skickas till 

Peter Öystilä 
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§ 254 

 

Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt 

ledd utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering. 

Beslutsunderlag 

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

föreningslivet som är specifikt riktat till Umeå landsbygd. Projektstödet 

syftar till att öka möjligheterna för föreningar och lokala 

utvecklingsgrupper att genomföra projekt, aktiviteter och insatser som 

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

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

kommuns Program för hållbar landsbygdsutveckling. 

 

Sörfors intresse- och bygdegårdsförening har beviljats 15 000 kr från Stöd 

till lokalt ledd utveckling. Beviljade medel ska användas för att rusta upp 

befintliga spångar längsmed gångstigarna från laxhoppet i Sörfors, 

nedströms Stornorrfors damm. Sträckan används idag flitigt och genom 

projektet säkerställs att besökare enkelt kan ta sig från laxhoppet och 

vidare ut i naturen och längs älvsfåran. 

 

 

 

 

  



Sida 15 av 26 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-09-06 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 255 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärenden 2022-09-06 

Remisser 

 

Skolverket - Förslag till föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2011:153) om ansökan om särskild utbildning med judiska studier i 

grundskolan. För- och grundskolenämnden för eget yttrande till Skolverket. 

Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 13 september 2022 

 

Justitiedepartementet - SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 

skydd för barns familjeliv. Individ- och familjenämnden samt 

jämställdhetsutskottet för yttrande till kommunstyrelsen som skickar 

kommunens yttrande till Justitiedepartementet. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 27 januari 2023. Tidsplan: IFN: 2022-11-

16 JUSK: 2022-12-08 KSNAU: 2023-01-10 KS: 2023-01-17. 

 

Socialdepartementet - Möjlighet att lämna uppgifter och synpunkter 

angående behovet av att utöka möjligheten för socialnämnderna att 

inhämta de uppgifter som krävs för att bedöma vad som är barnets bästa i 

frågor om vårdnad, boende och umgänge. Individ- och familjenämnden för 

eget yttrande till Socialdepartementet. Sista dag att besvara remissen är 19 

september 2022. 

 

Finansdepartementet - Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar. Carina 

Lidgren Heimersson för handläggning till kommunstyrelsen. Sista dag för 

Umeå kommun att besvara remissen är 2 januari 2023. KSNAU 2022-11-22 

KS 2022-12-06. 
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§ 256 

 

Diarienr: KS-2022/00714 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunfullmäktiges arbetsordning enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, senast reviderad 2020-03-30 

innehåller bestämmelser utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige 

i lag eller annan författning.  

 

Avsikten med denna revidering är att något mer luta sig mot formuleringar 

som återfinns i Sveriges kommuner och regioners mall för arbetsordning, 

samt göra justeringar som uppkommit i dialog mellan fullmäktiges 

presidium och partiernas gruppledare. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning (inklusive ändringar, tillägg och 

kommentarer). 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Lennart Nilsson  

Eric Lindström 

 

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

Beslutet ska skickas till 

-   
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§ 257 

 

Diarienr: KS-2022/00730 

Taxa enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att miljö- och hälsoskyddsnämnden utses att fullgöra kommunens 

uppgifter 

enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257), 

 

att anta taxa för verksamhet enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

(2022:1257) enligt bilaga 

 

att taxan ska gälla från och med lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Den 21 juni 2022 beslutade Sveriges riksdag att anta en ny lag om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Den nya lagen gäller från och 

med den 1 augusti 2022. 

 

Med lagen kommer krav på att anmäla försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter till kommunen. Vidare att kommunen ska bedriva tillsyn 

över sådan verksamhet som omfattas av lagen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör sedan tidigare kommunens 

uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) vilket 

måste anses vara samma område som den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. 

 

Kommunen har möjlighet att ta betalt för utförd handläggning och tillsyn 

om en fastställd taxa finns. Förslaget till taxa utgår från kommunens andra 
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taxor inom området tillsyn och kontroll, och föreslår samma storlek på 

avgiften, 1 050 kronor per timme för år 2022. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar också att taxan ska gälla från och 

med lagens ikraftträdande den 1 augusti 2022 då synnerliga skäl finns på 

grund av att lagen antogs i riksdagen den 21 juni, dagen efter 

kommunfullmäktiges sista sammanträde inför sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

MHN Protokoll 2022-08-25, § 80. 

Taxa för verksamhet enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 258 

 

Diarienr: KS-2022/00606 

Svar på remiss: Regional digitaliseringsstrategi för 

Västerbotten 2022-2030 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna och skicka Umeå kommuns samlade remissvar avseende den 

Regionala Digitaliseringsstrategin 2022-2030 till Region Västerbotten. 

Ärendebeskrivning 

Under 2022 driver Region Västerbotten arbetet med att ta fram en ny 

regional digitaliseringsstrategi (RDS) för Västerbottens län. Strategin tar sin 

utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin och fördjupar mål och 

prioriteringar kopplade till att ta tillvara möjligheterna med digitalisering. 

Strategin blir en gemensam plattform för länets aktörer och anger 

utmaningar, möjligheter och mål för länet. Beslut om ny 

digitaliseringsstrategi planeras att tas i december 2022 av den Regionala 

utvecklingsnämnden. 

Umeå kommun har blivit inbjuden att inkomma med synpunkter på 

remissförslaget till ny regional Digitaliseringsstrategi för Västerbottens län 

senast 22 september 2022. 

Yttrandet har beretts av Umeå kommuns Digitaliseringsråd med 

Digitalisering och verksamhetsutveckling vid Stadsledningskontoret som 

samordnande i beredningsprocessen. 

Se remissvar i Bilaga 1. 

Sammanfattande synpunkter: 

- Tydliggör mål och syfte med strategin. 
- Tydliggör definitioner av digitalisering och digital transformation. 
- En stor del av strategin innehåller övergripande beskrivningar av 

digitalisering, digital transformation, innovation etc. Relativt få 
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delar pekar ut specifika utmaningar och förutsättningar för 
Västerbotten. 

- Svårt att i vissa fall avgöra om beskrivna utmaningar och 
förutsättningar avser Västerbotten specifikt eller om de är 
nationella/internationella. 

- Generellt tydliggöra status och förutsättningar för föreslagna 
åtgärder och inriktningar samt konkretisera dessa. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns remissvar på Regional digitaliseringsstrategi för 

Västerbotten 2022-2030 

Remissen 

Beredningsansvariga 

Thomas Molén, CDO 

Johan Gammelgård, direktör Administration och innovation 

Umeå kommuns Digitaliseringsråd 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Region Västerbotten, rds@regionvasterbotten.se 

Thomas Molén 

Johan Gammelgård   
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§ 259 

 

Diarienr: KS-2022/00653 

Svar på remiss: Naturvårdsverkets rapport 

"Redovisning av regeringsuppdrag att se över 

systemet för avgifter" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

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

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till 

Miljödepartementet senast 31 oktober 2022.  

 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen i rapporterna, framför allt de 

förslag som lämnas i Naturvårdsverkets redovisning. Utöver detta tar 

regeringen gärna emot synpunkter dels på vilka konsekvenser förslaget om 

ansökningsavgifter för miljöfarliga verksamheter får för 

prövningsmyndigheterna, dels på om den föreslagna ändringen av ett 

utökat avgiftsuttag för markavvattning är i överensstämmelse med 

definitionen av en sådan vattenverksamhet. 

 

Kommunstyrelsen har inhämtat yttrande från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

 

Yttrande 

Umeå kommun lämnar förslagen i rapporterna utan synpunkter med 

följande tillägg: Det är positivt att förslagen har tagits fram med 

utgångspunkt att kostnadstäckningen för miljötillsyn och prövning ska 

höjas för en bättre överensstämmelse med principen om att förorenaren 

ska betala. 

Beslutsunderlag 
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Remissen 

MHN Protokoll 2022-08-25, § 83. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

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

Beslutet ska skickas till 

Miljödepartementet   
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§ 260 

 

Diarienr: KS-2022/00734 

Val av ledamot i styrkommittén för 

Interregprogrammet Aurora 2021-2027 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Janet Ågren (S) till ledamot i styrkommittén för 

Interregprogrammet Aurora 2021-2027. 

Ärendebeskrivning 

Medlemsstaterna Sverige och Finland har tillsammans med tredjelandet 

Norge lämnat ett förslag till Interregprogram Aurora för programperioden 

2021–2027 till Europeiska kommissionen som sedermera godkänts i maj 

2022. I programmet anges att det kommer att finnas två styrkommittéer 

för delområdena Aurora respektive Sápmi. Styrkommittéer ska bestå av 

högst åtta ordinarie ledamöter per land för Aurora samt högst fyra 

ordinarie ledamöter per land för Sápmi och lika många ersättare.  

 

Umeå kommun har att utse en ledamot i styrkommittén för delområdet 

Aurora. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Moa Brydsten (S) – Föreslår att utse Janet Ågren (S). 
 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar därefter att föreslå 

kommunstyrelsen utse Janet Ågren (S) till ledamot i styrkommittén. 
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Beslutet ska skickas till 

n.registrator@regeringskansliet.se 

norrbotten@lansstyrelsen.se 

Lönesupport, Troman   
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§ 261 

 

Diarienr: KS-2022/00729 

Information: Detaljplan Teg 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar näringslivsdirektör Peter Juneblad om 

ärendet.   
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§ 262 

 

Diarienr: KS-2022/00319 

Ekonomisk rapport januari-juli 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av den ekonomiska 

rapporten för perioden januari-juli 2022. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om 

ekonomin för perioden januari-juli 2022. Summa prognos för juli månad är 

459 Mkr. 

   
 

 

 

 

 


