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Beslutande 

Marie-Louise Rönnmark (S), ordf. arvodeskommittén, § 375 

Sven-Olov Edvinsson (C), § 375 (distans) 

Jan-Olov Carlsson (V), § 375 (distans) 

Hans Lindberg (S), ordförande näringslivs- och arbetsutskottet, § 375-393 

Anders Ågren (M), vice ordförande, § 376-395 (distans) 

Andreas Lundgren (S), tjänstgörande ersättare i stället för Janet Ågren, § 375 (distans) 

Janet Ågren (S), § 376-395 (distans) 

Tomas Wennström (S) (distans) 

Bore Sköld (V) (distans) 

Mattias Larsson (C) (distans) 

Peder Westerberg (L) (distans) 
 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Stefan Larsson, förhandlingschef, § 375 

Urban Helmersson, upphandlingschef, §§ 376-383 

Fredrik Strinnholm, etableringschef, § 392 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, § 393 

 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-11-23 

 

Anslaget har satts upp: 2021-11-26 

 

Anslaget tas ner: 2021-12-18 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén 
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Arvodeskommittén 
 

§ 375 

 

Diarienr: KS-2021/01075 

Pensionsrätt gällande andra juridiska personer än Umeå 

kommun 

Beslut 

Arvodeskommittén beslutar 

 

att PBF och OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen som fullgör uppdrag i kommunen. Bestämmelserna är alltså inte 

tillämpliga på personer som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra 

juridiska personer, exempelvis bolag eller kommunalförbund. Bolag, 

kommunalförbund eller eventuell annan juridisk person som har förtroendevalda 

som representerar Umeå kommun ska samordna val av pensionsbolag som 

administrerar pensioner med Umeå kommun.  

Ärendebeskrivning 

Pensionsrätt enligt PBF samt OPF-KL gäller inte hos andra juridiska personer, 

exempelvis styrelsemedlemmar i kommunala bolag (aktiebolagslagen). En del 

kommuner tillåter detta, trots att det strider mot kommunallagen (till styrelse väljs 

man av ägarna, till fullmäktige av folket vilket är enligt ordinarie regelverk och 

tillämpning).   

 

Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18). SKR 2018-09-14 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18.  

 

Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-liknande förmåner/nivåer för 

kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska beaktas att aktiebolagslagen 
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och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. Konsekvenser utifrån 

aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

 

PBF och OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4kap 1§ kommunallagen 

som fullgör uppdrag i kommunen. Bestämmelserna är alltså inte tillämpliga på 

personer som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, 

som till exempel bolag eller sam-verkansorgan.  

 

I de flesta av Sveriges kommuner är tillämpningen att pensionsbestämmelser inte 

omfattar andra juridiska personer. Detta för att undvika konflikten mellan 

kommunallagens 4kap 1§ och aktiebolagslagen.  

 

För individens del som har förtroendeuppdrag hos annan juridisk person, exempelvis 

kommunalt bolag, är det ingen skillnad i pensionsinbetalning och ekonomiskt vid 

uttag av pension oavsett vilken huvudman som betalar in pensionen. Det viktiga är 

att pensionspremien betalas in och att den juridiska person där individen har 

uppdraget fullgör pensionsinbetalningen.  

 

Mot bakgrund av det som ovan beskrivits är förslaget att inte tillämpa 

pensionsbestämmelser hos andra juridiska personer. PBF och OPF-KL gäller endast 

förtroendevalda som avses i 4kap 1§ kommunallagen som fullgör uppdrag i 

kommunen. Bestämmelserna är alltså inte tillämpliga på personer som kommunen 

utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som till exempel bolag 

eller samverkansorgan. 

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

att PBF och OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen som fullgör uppdrag i kommunen. Bestämmelserna är alltså inte 

tillämpliga på personer som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra 

juridiska personer, exempelvis bolag eller samverkansorgan.  

Arvodeskommitténs beslutsordning 

Yrkanden 

Sven-Olov Edvinsson (C) – Ändring av samverkansorgan till kommunalförbund. 
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Mattias Larsson (C) – Tillägg att bolag, kommunalförbund eller eventuell annan 

juridisk person som har förtroendevalda som representerar Umeå kommun ska 

samordna val av pensionsbolag som administrerar pensioner med Umeå kommun. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag inklusive ändring 

och tillägg från Edvinsson och Larsson och finner att arvodeskommittén bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive ändringen och tillägget. 

Beslutet ska skickas till 
Stefan Larsson   
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§ 376 

 

Diarienr: KS-2021/00767 

Upphandling: Programvaror - Antagande av leverantör Dnr 

21217 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Atea Sverige AB (556448-0282) som leverantör för kommunens 

licensförsörjningsbehov.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har utfört en avropsförfrågan genom förnyad konkurrensutsättning 

baserat på Kammarkollegiets (avropa) ramavtal, Programvaror och tjänster – 

Licensförsörjning. Uppdraget omfattar exempelvis inköp av licenser, information om 

licensvillkor, licensmodeller, support och uppgradering. 

 

Avtalsperiod 2022-01-01 till 2023-12-31 med option på ytterligare två (2) år. 

Uppskattad årsvolym är ca 22 000 000 SEK. För mer detaljer se bilagor. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson   
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§ 377 

 

Diarienr: KS-2021/00790 

Upphandling Service Vitvaror - Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Fastighetstvätt i Umeå AB 556824–5632, som leverantör av Service 

Vitvaror. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtal avser löpande Service, underhåll, felsökning och reparation av vitvaror i 

lägenheter, förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, särskilda boenden etc. Med 

vitvaror avses kylskåp, frys, spis, ugn, häll, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, 

torkskåp, köksfläkt mikrovågsugnar etc. 

  

Övriga avropsberättigade parter är Bjurholms kommun, Kvarkenhamnar AB samt 

Umeå Kyrkliga Samfällighet. Upphandlingen är delad i två delar. Bjurholms kommun 

och Umeå kommun med övriga avropande parter.  

 

Social hänsyn är medtagen till upphandlingen.  

 

Avtalets värde är ca 650 000kr per år. Avtalstiden löper fr.o.m. 2022-01-01 – 24-13-31 

med möjlighet till 1+1 års förlängning.  

 

Utvärdering  

Utvärderingsform är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Ett (1) anbud har 

inkommit. Anbudslämnare har angett kundreferenser som har intervjuats efter 

förbestämda frågor och poängbedömts.    

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 378 

 

Diarienr: KS-2021/00826 

Upphandling: Kalk till doserare - Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Movab som leverantör i upphandling 21197 Kalk till doserare. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar leverans av kalkstensmjöl till kommunernas kalkdoserare. 
Umeå, Dorotea, Nordmaling och Åsele deltar. 
 
Avtalstid  
2022-04-01 – 2024-03-30, med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 
 
Värde  
3 MSEK/år Umeå kommun, totalt 4 MSEK/år. 
 
Utvärdering  
Bästa pris 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett tilldelningsbesked. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 379 

 

Diarienr: KS-2021/00892 

Upphandling: Transporter av kyld enportionsmat - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Seland Air Cargo Car AB som leverantör av tjänsten. 

Ärendebeskrivning 

Transporter av kyld portionsmat till personer med ordinärt boende (eget boende). 

För närvarande beräknas antal servicetagare/leveransadresser uppgå till c:a 400 - 500 

st. Servicetagare får leverans två gånger per vecka. 

 

Antal anbud: 1 (från nuvarande leverantör). Lägre anbudspris än befintligt avtal. 

Beräknad besparing mot nuvarande avtal med motsvarande volym är 273.936 kr/år. 

Under hela avtalstiden (4 år) 1.095.744 kr i besparing. 

 

Miljökrav: Trappa fossilfritt bränsle: 

• år två ska minst 25 procent av den samlade energianvändningen för fordon som 
utför tjänsten vara fossilbränslefri 

• år tre ska minst 50 procent av den samlade energianvändningen för fordon som 
utför tjänsten vara fossilbränslefri 

• år fyra ska minst 75 procent av den samlade energianvändningen för fordon som 
utför tjänsten vara fossilbränslefri  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Beslutsprotokoll, Anbudssammanställning och Utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 380 

 

Diarienr: KS-2021/01047 

Upphandling: Ramavtal VS-arbeten - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta entreprenörer enligt nedanstående rangordning: 

Rang 1 Assemblin VS AB 

Rang 2 Bengt Johanssons Rör Aktiebolag 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar ramavtal VS-arbeten för successiva avrop under 

ramavtalsperioden. Upphandlingsformen var ett förenklat förfarande där tre anbud 

inkom. Utvärderingen baserades på lägsta pris. 

  

Avtalets värde är uppskattat till 5,5 MSEK per år. 

Avtalsperiod 2022-01-01 – 2023-12-31 med möjlighet till ytterligare förlängning på 1 

+ 1 år. Avtalet tecknas för två + ett + ett år. 

Beslutsunderlag 
Besluts- och utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 381 

 

Diarienr: KS-2021/00047 

Upphandling: HVB vuxna - Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta leverantörer i upphandling 21026 ”HVB vuxna” enligt bilaga 

”Utvärderingsprotokoll”. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför tillsammans med Bjurholm, Robertsfors, Nordmaling, 

Vindeln och Vännäs kommuner en upphandling av HVB för vuxna från 18 år samt 

konsulentstödda familjehem för vuxna från 21 år. 

 

Avtalstid  

2022-02-01 – 2024-01-31, med möjlighet till 2 års förlängning. 

Värde  

21 000 000 SEK/år  

Utvärdering  

30 % pris, 70 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett tilldelningsbesked. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 382 

 

Diarienr: KS-2021/00891 

Upphandling: Bilpool - Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Bilpoolen mellanslag AB som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling bilpool till Umeå kommuns verksamheter. Bilpoolen kan nyttjas av 

privatpersoner efter kontorstid. 4 inkomna anbud. Utvärdering pris och 

användarvänlighet i bokningssystemet. 

 

Fossilfri eskaleringstrappa i avtalet. 

• år ett ska minst 25 procent av den samlade energianvändningen för fordon som 
utför tjänsten vara fossilbränslefri 

• år två ska minst 50 procent av den samlade energianvändningen för fordon som 
utför tjänsten vara fossilbränslefri 

• år tre ska minst 75 procent av den samlade energianvändningen för fordon som 
utför tjänsten vara fossilbränslefri 

• år fyra ska 100 procent av den samlade energianvändningen för fordon som utför 
tjänsten vara fossilbränslefri 

 

 5 elbilar av 18 vid avtalsstart. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll och anbudssammanställning. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 383 

 

Diarienr: KS-2021/01055 

Upphandling: DIS Systemutvecklingsroller - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av DIS 

Systemutvecklingsroller. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har i dagsläget inget avtal när det gäller systemutvecklingsroller, 

behovet finns i organisationen så upphandling kommer att genomföras.  

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Umeå kommun och de 

avropsberättigades behov av specialistkonsulter inom kompetensområdet 

systemutveckling. Utvecklare inom dessa områden bidrar i hög grad till bättre 

medborgartjänster, att verksamheten blir effektivare och att eliminera 

arbetsuppgifter som inte bidrar med nytta. Upphandlingen delas in i fem kategorier 

avseende RPA-utvecklare, systemutvecklare, AI, databasutvecklare, datawarehouse- 

och Business Intelligence-utvecklare. 

 

Umeå kommun agerar som inköpscentral och genomför upphandlingen som ett 

dynamiskt inköpssystem - DIS. DIS är en helt elektronisk metod för upphandling och 

som sker i två steg. Steg 1 är ansökan och kvalificering, i steg 2 kan anbud lämnas på 

ett specifikt uppdrag. DIS:ets giltighetstid är 10 år med möjlighet till att både förkorta 

samt förlänga systemet.  

 

Avtalets värde är ca 2 MSEK/år. Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och 

miljökraven tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag 
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Beredningsansvariga 

Emma Åström 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Emma Åström   

 
 

 

  



Sida 16 av 31 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-11-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 384 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-11-23 

Remisser 

 

Miljödepartementet - Biologiskt avfall. Övergripande planering, Vakin och Miljö – och 

hälsoskydd handlägger remissen. Sista dag att besvara remissen är den 10 januari 

2022 

 

Livsmedelsverket - Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av 

kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll, Dnr 2021/02501. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till Livsmedelsverket. Sista dag att 

besvara remissen är 31 december 2021 

 

Miljödepartementet - Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall. Miljö – och 

hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till Miljödepartementet. Sista dag att besvara 

remissen är 17 december 2021 

 

Finansdepartementet  - DS2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen 

vid offentlig upphandling. Upphandlingsbyrån för handläggning till Kommunstyrelsen 

som skickar yttrandet till Finansdepartementet. Sista dag att besvara remissen är 31 

januari 2022. KSNAU 2021-01-11, KS 2021-01-18 

 

Socialdepartementet - Remiss av Promemoria: Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt 

arbetsförmåga. HR för handläggning till Kommunstyrelsen som skickar yttrandet till 

Socialdepartementet, KSNAU 2021-11-30, KS 2021-12-07 

 

Miljödepartementet - Remittering av promemorian: En förbättrad 

förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Katharina Radloff 

samordnar yttrandet tillsammans med Vakin och Miljö – och hälsoskydd. Katharina 

Radloff har begärt förlängd svarstid till den 9 februari 2022. MHN 20 januari, KSNAU 8 

februari 
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§ 385 

 

Diarienr: KS-2019/00093 

Motion 3/2019: Ingen Social dumpning vid upphandlingar; 

Ulrika Edman (V), Lennart Arvidsson (V) och Åsa Bäckström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 3/2019: Ingen Social dumpning vid upphandlingar enligt 

stadsledningskontorets anförande. 

 

Reservation 

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

motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 20219-01-28 yrkar Ulrika Edman (V), Lennart 

Arvidsson (V) och Åsa Bäckström (V): 

  

att Umeå kommun ska tillämpa krav på personalövertagande vid alla större 

tjänsteupphandlingar. 

 

att Umeå kommuns bolag skall tillämpa krav på personalövertagande vid alla större 

tjänsteupphandlingar där tex kollektivtrafiken är ett tydligt exempel. 

 

Stadsledningskontorets anförande (genom Upphandlingsbyrån)  

Det är ej förenligt med lagstiftningen, Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) att 

kategoriskt ställa krav på övertagande av personal i samtliga större 

tjänsteupphandlingar. Den upphandlande myndigheten måste som precis vid all 

upphandling ta ställning till om de valda kraven och dess nivåer är lämpliga att ställa 

och förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna i det enskilda fallet.  

Kravställandet skulle förutom att det inte är förenligt med lagstiftning kunna bidra till 

en snedvriden konkurrens. Upphandlingsbyråns förslag är därför att motionen avslås. 
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Jämställdhetsutskottets yttrande 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig 2021-03-04, § 5 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Se protokollsutdrag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-03-04, § 5. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå 

motionen. 

 

Reservation 

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

motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Upphandlingsbyrån   
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§ 386 

 

Diarienr: KS-2020/00513 

Motion 18/2020: Fri parkering i Umeå Centrum vissa 

lördagar; Maria Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 18/2020: Fri parkering i Umeå centrum vissa lördagar enligt Umeå 

Parkerings AB:s yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-31 yrkar Maria Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun erbjuder presumtiva kunder och gäster i affärer och restauranger i 

centrala delarna av kommunen avgiftsfri parkering under en lördag per månad. 

 

Umeå Parkerings AB:s yttrande  

Motionären framhåller att god tillgång till bra parkering i stadskärnan är en viktig 

faktor för utvecklingen av kommunens centrumhandel. Den uppfattningen delar vi. 

Avgiftsbelagd parkering är en av de mest effektiva åtgärderna för att skapa 

omsättning på de parkeringsresurser vi har och på så vis skapa bästa tillgänglighet.  

 

Försök med avgiftsfri parkering i olika omfattning har genomförts i andra städer av 

Umeås storlek. Vi känner inte till någon stad där åtgärden kunnat påvisa önskad 

effekt. Ett flertal av de städer som motionären hänvisar till har fattat beslut om att 

reglera centrumparkeringen med avgift i syfte att bidra till en bra trafiksituation och 

god miljö då även de städerna står under en stark utveckling. 

 

Differentierad avgift på centrala parkeringsplatser är ett medel för ökad tillgänglighet 

och rörlighet. Tas avgiften bort försvinner denna differentiering, och med det, ett 

viktigt styrmedel att prioritera besökande som parkeringskundgrupp framför andra 

kundgrupper såsom yrkesverksamma. Avgiftsfri parkering kan därför leda till ökad 
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söktrafik som i sin tur leder till ökad miljöpåverkan. Den avgiftsmodell som nyttjas i 

nuläget fungerar väl i syftet att skapa tillgänglighet till de som besöker centrum. 

 

På lördagar nyttjas Upabs parkeringsplatser mycket väl och avgiftsfrihet skulle därför 

inte skapa större tillgång, tvärtom skulle omsättningen av platserna minska och färre 

kunder skulle kunna nyttja samma resurs. 

En rimlig prissättning och en fortsatt utbyggnad av parkeringsplatser, på strategiskt 

valda områden, är ett hållbart stöd för handelns utveckling i centrum.  

 

Upab anser därför inte att avgiftsfrihet är en lämplig åtgärd för att möta centrums 

ökade konkurrens. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Upabs svar på motionen 2021-11-11. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå 

motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Upab   
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§ 387 

 

Diarienr: KS-2020/00729 

Motion 28/2020: Inför testverksamhet av bestäm-själv-

tömning av sopkärl; Lena Riedl (M) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 28/2020: Inför testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl 

med motivering enligt yttrande från Vakin. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att anse 

motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-10-26 yrkar Lena Riedl (M): 

 

att uppdra till Vakin att utreda möjligheten att införa testverksamhet av bestäm-själv-

tömning av sopkärl. 

 

Vakin föreslår 2020-11-24 att motionen avslås för att avvakta resultat och 

erfarenhetsutbyte med Helsingborg via NSR och branschen innan någon utredning 

om att införa testverksamhet i Umeå påbörjas.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 2021-02-09, § 31 att återremittera motion 28/2020: Inför 

testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl till bolagsstyrelserna för Vakin 

och Umeå Energi för yttrande. 

 

Vakin föreslår 2021-10-18 att motionen avslås utifrån de sammanfattande resultat 

som Vakin tagit del av i det test som Helsingborgs kommun genom NSR AB 

(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) genomfört. 
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Eftersom det är Vakin som är huvudman för avfallshanteringen avstår Umeå Energi 

från att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Vakins yttrande 2021-10-18 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-09, § 31 (återremiss) 

Vakins yttrande 2020-11-24  

Motionen 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Att anse motionen besvarad. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot att anse motionen besvarad. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag om 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att anse 

motionen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Vakin   
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§ 388 

 

Diarienr: KS-2021/01027 

Delprogram kamerabevakning - Umeå kommuns 

användning av kamera för bevakning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Delprogram kamerabevakning - Umeå kommuns användning av kamera 

för bevakning enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden föreslår 2021-10-28, § 119 att kommunfullmäktige reviderar 

delprogram kameraövervakning enligt bilaga. Detta med anledning av förändrad 

lagstiftning, dvs. den europeiska dataskyddsförordningen, s.k. GDPR (2016/679), den 

nya dataskyddslagen (SFS 2018:218) som började gälla den 25 maj 2018 och den nya 

kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) som började gälla den 1 augusti 2018. 

Revideringar kommer att påverka ansvarsfördelning, roller, och arbetsprocesser 

mellan nämnderna och styrelser. 

Beslutsunderlag 

Delprogram kameraövervakning. 

Tekniska nämndens protokoll 2021-10-28, § 119. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 

Bolagen  
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§ 389 

 

Diarienr: KS-2021/01046 

Revidering av reglemente och samverkansavtal för 

Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och 

hantering av personaladministrativa system (PA-nämnden) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera reglemente och samverkansavtal för Umeåregionens gemensamma 

nämnd gällande drift och hantering av personaladministrativa system (PA-nämnden)  

Ärendebeskrivning 

PA-nämnden beslutade den 3 september 2021 §10, efter utredning att  Örnsköldsvik 
kommun kan lämna Umeåregionens gemensamma nämnd gällande drift och 
hantering av personaladministrativa system från och med den 1 januari 2022. I 
samband utträdet regleras kostnaderna för Örnsköldsviks kommun. 

Reglemente och samverkansavtal har reviderats och antalet ledamöter och 

kostnadsfördelning har justerats. Beslut om reviderat reglemente och 

samverkansavtal behöver beslutas av resp. kommuns kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från PA-nämnden 2021-09-03 §10 

Reviderat reglemente 

Reviderat samverkansavtal. 

Beredningsansvariga 

Monica Vestberg, lönechef 

 

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

Beslutet ska skickas till 
PA-nämnden 
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§ 390 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans- och kraftrapport oktober 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport oktober 2021. 

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 oktober 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 
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§ 391 

 

Diarienr: KS-2021/00951 

Svar på remiss: Tillsammans för en hållbar besöksnäring i 

Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avge yttrande i enlighet med bifogad skrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten Turism har skickat ut ett förslag till regional strategi för en 

hållbar besöksnäring i Västerbotten 2021-2026 och Umeå kommun har inbjudits att 

ge synpunkter. Umeå kommuns yttrande bygger till största del på kommentarer från 

Visit Umeå AB. 

 

Umeå kommun vill med yttrandet särskilt lyfta fram: 

 

• Vi önskar en tydligare koppling till den nytagna nationella besöksnäringsstrategin 
som lyfter flera områden som bör finnas med även i den regionala strategin. 
Några exempel är besöksnäringen som platsutvecklare, besöksnäringen som 
bidragande faktor i ett större samhällsperspektiv samt besöksnäringen som 
basnäring.  

• Strategin pekar ut ett antal områden som är avgörande för besöksnäring. Utöver 

en målbild är det grundläggande förutsättningar, grundprinciper, 

prioriteringsområden och teman. Sammantaget upplevs det som otydligt vilka 

fokusområden som strategin faktiskt har och som i nästa steg bryts ned i 

handlingsplaner. Det är svårt att se vilken riktning som besöksnäringen i 

Västerbotten förväntas ta. 

• Turismutbudet i Västerbotten har sin bas i natur, kultur och mat men är mer 

diversifierat än så. Kultur och idrott är två kategorier som bygger stora volymer 

för Västerbottens besöksnäring och måste tydliggöras.  

• Mättal och målbild för hållbarhet saknas helt. Utöver gästnätter och 

turismekonomi, hur fångar vi upp denna fråga genom mätning? 
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• Det saknas omvärldsanalys kring exempelvis klimathotet, och hur detta kan 

påverka besöksnäringen de nästkommande åren. 

Sammanfattning av remissen 

Strategin för besöksnäringen i Västerbotten ska skapa en bas för de aktörer som 

verkar här. Strategin bygger på många aktörers inspel och har tagits fram i bred 

samverkan med inspel från destinationsbolag, turismföretag och 

kommunrepresentanter. Möjligheter, behov och utmaningar har identifierats och 

visat vägen till tre teman som fångar Västerbottens attraktionskraft och som blir 

ledstjärnor för arbetet 2021-2026: natur, kultur och måltid. 

 

Målet för det strategiska arbetet i Västerbotten är att aktörer i den offentliga sektorn 

ska bygga långsiktigt hållbara strukturer där verksamheter får stöd att utvecklas på 

ett livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt. Fyra principer skapar tillsammans en tydlig 

riktning för arbetet framåt. Principerna ska vara styrande för de vägval vi gör när vi 

tillsammans utvecklar besöksnäringen i Västerbotten. De är också avgörande för hur 

vi prioriterar och för hur våra resurser används. Västerbotten bygger en besöksnäring 

som: 1. Är bra för boende 2. Är bra för besökare 3. Skapar arbeten och livskraftiga 

verksamheter 4. Sker på naturens och kulturens villkor.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande från Umeå kommun 

Västerbottens turisms förslag till regional strategi 2021-2026, Tillsammans för en 

hållbar besöksnäring i Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Sara Gustavsson, Johanna Palmlöf-Brus, Emmy Sundin 

 

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

Beslutet ska skickas till 
regionalutveckling@regionvasterbotten.se annika.sandstrom@regionvasterbotten.se

  

  

mailto:regionalutveckling@regionvasterbotten.se
mailto:annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
mailto:annika.sandstrom@regionvasterbotten.se
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§ 392 

 

Diarienr: KS-2021/01077 

Information: Industrimark och etableringar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-23 informerar etableringschef Fredrik Strinnholm om hur 
kommunen arbetar med att ge förutsättningar för etableringar på Klockarbäcken, 
NLC-park, Dåva, Östra Ersboda och Lövön, exempelvis genom att ta fram 
industrimark, säkra elförsörjning, transportmöjligheter m.m.   
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§ 393 

 

Diarienr: KS-2021/00481 

Återrapport: KS-uppdrag 2 - Inventera och bedöm relevans 

samt ändamålsenlighet i KS medfinansieringsavtal 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av återrapporten av uppdrag 2 

Inventera och bedöm relevans samt ändamålsenlighet i KS medfinansieringsavtal. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen lämnade i uppdragsplanen för 2021 ett uppdrag till 

Stadsledningskontoret om att genomlysa och lämna förslag avseende hantering av KS 

medfinansiering. Uppdraget slutrapporterades av ledningskoordinator Dan 

Gideonsson 2021-11-23.   
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§ 394 

 

Diarienr: KS-2021/00350 

Ekonomisk rapport januari-september 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av den ekonomiska rapporten för 

perioden januari-september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-09 rapporterar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson 
om ekonomin perioden januari-september 2021. Summa prognos per 30 september 
är 447 miljoner kronor. Fyra nämnder har förbättrat sin prognos sedan redovisningen 
för tertial 2.  
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§ 395 

 

Diarienr: KS-2021/01056 

Information om remiss: En god kommunal hushållning SOU 

2021:75 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-11-23 informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson 

om remissen. Umeå kommun är inte remissinstans. Förvaltningen föreslår att Umeå 

kommun ändå skickar in ett yttrande. Förslag till svar på remissen upp till näringslivs- 

och arbetsutskottet 30 november och till kommunstyrelsen 7 december.  

 

 

 


