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Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
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deltar på distans 
Mattias Larsson (C), deltar på distans 
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Ordförande:      

 Hans Lindberg 
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 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

 

Anslaget har satts upp: 2020-01-15 

 

Anslaget tas ner: 2021-02-06 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, § 360-369, deltar på distans 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, deltar på distans 

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans 

Thomas Molén, CDO Digitalisering och verksamhetsutveckling, § 360, 

deltar på distans 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 361-367, deltar på distans 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 368-372, deltar på distans 

Stefan Hildingsson, fritidschef, § 368-372, deltar på distans 

Tomas Lundgren, samhällsplanerare, § 368, deltar på distans 

Emmy Sundin, utvecklingsstrateg, § 368-372, deltar på distans 
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§ 360 
Diarienr: KS-2020/00908 

Presentation av KF-uppdrag 5 och 6 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av presentationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid mötet 2020-12-15 presenterar Thomas Molén, CDO Digitalisering och 

verksamhetsutveckling KF-uppdrag 5 och 6. 
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§ 361 
Diarienr: KS-2020/00378 

Upphandling: Tryckeritjänster - Antagande av 

leverantör 
 

Förslag till beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantörer för upphandling 20146 Tryckeritjänster enligt 

bilagor.  

 

Ärendebeskrivning  
Upphandlingen avser olika typer av tryckeritjänster. 

 

Avtalstid  

2021-03-01 – 2023-02-28, med möjlighet till 2 års förlängning.  

Värde  

Ca 2 Mkr/år  

Utvärdering  

Pris  

 

Beslutsunderlag  
Bilagor ”Beslutsprotokoll” och ”Utvärderingsprotokoll”. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh   
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§ 362 
Diarienr: KS-2020/00675 

Upphandling: Ramavtal Ventilationsarbeten, dnr 

20238 – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta entreprenörer i enlighet med bilaga ”Utvärderingsprotokoll” och 

”Förslag till beslut”. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun agerar som inköpscentral, enligt LOU. Umeå Kommun 

upphandlar ramavtal för ventilationsarbeten. Umeå kommun avser teckna 

ramavtal med upp till tre entreprenörer och de antas i rangordningarna 1, 

2 och 3. Det vill säga anbudsgivare med lägst pris blir rangordnad 1 och så 

vidare.  
 

Takvolymen för avrop för ramavtalen är 9 Mkr. Observera att volymer 

angivna i bilaga "Utvärderingsprotokoll" är fiktiva och gäller för 

utvärderingen. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där fyra anbud inkom. Grund 

för utvärderingen är ekonomiskt mest fördelaktiga, pris.  

 

Avtalets värde är 1,5 MSEK per år. 

Avtalsperiod 2020-01-01–-2022-12-31 med möjlighet till förlängning på 1 + 

1 år. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut  

• Utvärderingsprotokoll. 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 363 
Diarienr: KS-2020/00877 

Upphandling: Fordon köp samt fordonsleasing 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta SKL Kommentus ramavtal: Fordon 2018 samt Fordonsleasing 

inklusive tjänster 2019. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun avser att avropa fordon för köp och leasing från 

Kommentus ramavtal för att få tillgång till ett stort utbud av miljövänliga 

fordon till ekonomiskt fördelaktiga priser. Avtalstider, se bilagor. 

Beslutsunderlag 

Ramavtal Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 LeasePlan Sverige AB. 
Bilaga. 
Fordon-2018-avtalet-i-korthet-vers.-20200820. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 364 
Diarienr: KS-2020/00878 

Upphandling: Hyrbilar - Delegation till 

upphandlingschef att besluta om val av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ge upphandlingschef/biträdande upphandlingschef delegation att 

anta leverantör i upphandling hyrbilar. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingens utvärderingsmodell behövde göras om p.g.a. ett så kallat 

”taktiskt” anbud inlämnades i första upphandlingen. Därvid behövde 

upphandlingen annonseras på nytt. Detta innebär att tiden för hinna 

teckna avtal innan 2021-02-01 blir för kort om ärendet ”beslut av 

leverantör” måste ske i KSNAU efter anbudstidens slut. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom, upphandlare 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 365 
Diarienr: KS-2020/00887 

Upphandling: Snittblommor och krukväxter - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling Snittblommor och 

Krukväxter 20282. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av snittblommor och 
krukväxter. Detta avtal ska tillgodose det löpandet behovet av detta för 
Umeå kommun och övrig avropsberättigade.  
 

Avtalstid  

2021-04-30 – 2025-04-30  

Övriga avropsberättigade 

Vakin 

Norrlandsoperan 

Utvärderingen  

Sker enligt pris. Umeå kommun värderar kostnadseffektiva leveranser och 

låga priser på denna typ av produkter.  

Värde  

Uppskattad inköpsvolym för Umeå kommun är ca 745 000 kr/år. Inklusive 

övriga avropsberättigade landar vi på ca 3 000 000kr/år. 

Beredningsansvariga 

Karin Ask 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 366 
Diarienr: KS-2020/00888 

Upphandling: Belysningsarmaturer - 

Förfrågningsunderlag 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling 

Belysningsarmaturer 20249. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av 
belysningsarmaturer. Detta avtal ska tillgodose det löpandet behovet av 
detta för Umeå kommun och övrig avropsberättigad.  
 

Avtalstid  

2021-03-01 - 25-02-28  

 

Övriga avropsberättigade 

Kvarken hamnar AB 

 

Utvärderingen  

Sker enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Umeå kommun 

utvärderar funktion, estetik och garantitid. 

 

Värde  

Uppskattad inköpsvolym för Umeå kommun är ca 612 680 kr/år. Inklusive 

övriga avropsberättigade landar vi på ca 2 450 720 kr/år. 

 

Övrig information  

Samtliga produkter ska uppfylla ställda miljökrav framtagna av 

upphandlingsmyndigheten i samråd med miljö- och hälsoskydd. Detaljerad 

information kring miljökraven finns bifogad. Upphandlingen är uppdelad i 2 

delar, det innebär att fler än 1 leverantör har möjlighet att bli leverantör till 

kommunen. 
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Beredningsansvariga 

Karin Ask  
Pia Wangbergh 

 

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån   
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§ 367 
Diarienr: KS-2020/00889 

Upphandling: Hämtning källsorterat avfall -

Förfrågningsunderlag  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

godkännande av förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget omfattar hämtning och behandling av olika fraktioner 

källsorterat återvinningsmaterial från Köparnas hämtställen såsom t.ex. 

soprum eller hämtningsställen med kärlskåp.  

 

Avtalsperioden är 2021-05-01 – 2023-04-30 med optioner om max 4 år och 

uppskattas till ett värde av 12 miljoner kronor. 

 

Avropsberättigade är Robertsfors kommun, Vännäs kommun inklusive 

fastighetsbolag, Vindelns kommun och Bjurholms kommun, Umeå kyrkliga 

samfällighet och Umeå Vatten och Avfall AB och Vindeln Vatten och Avfall 

AB. 

Beslutsunderlag 

Bifogade upphandlingsdokument. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 368 
Diarienr: KS-2020/00879 

Umeå kommuns medfinansiering av projekt: 

Kommunernas intensifieringsarbete av 

Norrbotniabanan 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja medel till ”Kommunernas intensifieringsarbete av 

Norrbotniabanan” och reservera 95 450 kr 2021, 164 942 kr 2022 och 

39 926 kr 2023, att tas ur kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

Robertsfors kommun har till Region Västerbotten lämnat in en ansökan om 

medfinansiering till projektet ”Kommunernas intensifieringsarbete av 

Norrbotniabanan”. Umeå och Skellefteå kommuner är samarbetspartner. 

Umeå har medverkat i arbetet med ansökan. Projektet tar vid efter det 

tidigare projektet ”Norrbotniabanans nyttoeffekter” och syftar till att 

tillvarata Norrbotniabanans fulla potential i stationsorterna Bureå, 

Robertsfors och Sävar. 

 

Arbetet syftar vidare till att ta fram ett gemensamt underlag om den 

framtida utvecklingen i Robertsfors, Skellefteå och Umeå kommuner vad 

gäller befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och bostadsbyggande. 

Underlaget ska kunna användas inför kommande finansieringsbeslut om 

Norrbotniabanan och i planeringen av den framtida tågtrafiken. 

 

I projektet görs särskilda insatser för att belysa Norrbotniabanans effekter 

för utvecklingen på omgivande landsbygd och för järnvägens påverkan på 

samhället med hänsyn till jämställdhet och socioekonomiska aspekter. 

Insatser görs även för att öka kompetensen hos kommunerna vad gäller 

trygghet och tillgänglighetsfrågor för att uppnå attraktiva resecentrum. 

Vidare syftar projektet till att ta fram ett gemensamt underlag kring den 
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konstnärliga gestaltningen av järnvägen och stationsmiljöerna som främjar 

attraktiviteten i dessa miljöer. 

 

Projektet pågår under 2021 – 2023 och är indelat i sex delprojekt: 

1) Gemensamt underlag om kommunernas framtida utveckling  

2) Hur kan mindre orter och landsbygden tillgodogöra sig nyttorna med 

Norrbotniabanan?  

3) Effekterna av Norrbotniabanan med hänsyn till jämställdhet och 

socioekonomiska aspekter 

4) Förutsättningar för verksamheter i och i anslutning till resecentrum 

5) Konstnärlig gestaltning m.m. längs Norrbotniabanan och dess 

resecentrum  

6) Kompetensuppbyggnad om trygghets- och tillgänglighetsfrågor. 

 

Finansiering 

Projektet pågår under tre år och har en total budget på knappt 3,1 miljoner 

kronor. Region Västerbotten finansierar 50 % av kostnaden. Umeå och 

Skellefteå kommuner medfinansierar med vardera 300 350 kr (kontanta 

medel) samt 220 000 kr (arbetstid). Robertsfors är projektägare och 

finansierar med arbetstid 495 000 kr. 

 

De tre kommunerna utför idag ett omfattande arbete som samrådspart 

inom ramen för Trafikverkets arbete med järnvägsplaner för 

Norrbotniabanan. Arbetet är till stor del fokuserat på den fysiska 

planeringen av banan och anslutande markanvändningsfrågor. Projektet 

”Kommunernas intensifieringsarbete av Norrbotniabanan” kommer att 

hantera ett antal angelägna frågor som inte ryms fullt ut i de tre 

kommunernas ordinarie arbete, och som därför utförs gemensamt i detta 

utvecklingsprojekt.  

 

Umeå kommun medfinansierar även Norrbotniabanan AB samt 

Norrbotniabanegruppen som jobbar med opinionsbildning och lobbying för 

förankring av projektet hos beslutsfattare, liksom Botniska korridoren som 

är ett samarbete mellan regionerna Norrbotten, Västerbotten, 

Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro.  
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Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2020-11-30) 
2021     4 267,3 tkr 

2022     8 985,5 tkr 

2023     13 750,9 tkr 

Bilagor 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten, budget och riskanalys 

Beredningsansvariga 

Thomas Lundgren, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 

  



Sida 15 av 44 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-12-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 369 
Diarienr: KS-2019/00254 

Förlängning av Stöd till lokalt ledd utveckling 2021-

2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att förlänga samverkansmodellen med Bygderådet 2021–2023, till dess 

att det ersätts av en ny samverkansform för lokalt ledd utveckling  

 

att bevilja finansiering till lokalt ledd utveckling och reservera 382 000 

kr/år 2021–2023 att tas ur kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns stöd till lokalt ledd utveckling (LLU) har funnits under åren 

2018–2020 och kom till som en effekt av att det leaderområde som Umeå 

var en del av inte blev prioriterat av Jordbruksverket under EU-

programperioden 2014–2020. Jordbruksverket har nu meddelat att nästa 

programperiod, som ursprungligen var tänkt att starta år 2021, istället 

planeras att starta tidigast år 2023.  

 

Med anledning av denna förskjutning blir det därför aktuellt att förlänga 

Umeå kommuns LLU-stöd och tillhörande samverkansmodell med 

Bygderådet Umeå, som annars upphör efter 2020. Genom att förlänga 

stödet säkerställs att föreningar och lokala utvecklingsgrupper fortsatt kan 

bedriva utvecklingsarbete på Umeå landsbygd, till dess att ett finansierat 

leaderområde är på plats. 

 

Syftet med stödet är att ge ideella föreningar och övriga icke-vinstdrivande 

aktörer på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med 

utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till lokalt ledd 

utveckling. I förlängningen kan utvecklingsinsatserna som beviljas medel 

bidra till uppfyllelse av kommunens beslutade mål, teman och strategier 

för hållbar landsbygdsutveckling.  
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Bakgrund 

Då Leader URnära, det leaderområde som Umeå var en del av 2007–2013, 

inte blev prioriterat i den nuvarande EU-programperioden slöts en 

överenskommelse mellan Umeå kommun och Bygderådet Umeå om en 

samverkansmodell för lokal landsbygdsutveckling. Samverkansmodellen 

har bestått av ett årligt finansiellt stöd från Kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott på 382 000 kr och gått under namnet Stöd till lokalt ledd 

utveckling (LLU-stöd), inom vilket föreningar och andra icke-vinstdrivande 

aktörer på Umeå landsbygd har kunnat söka medel för att arbeta med 

projekt och initiativ som leder till just lokalt ledd utveckling (Ksau 2017-12-

19, §351). Stödet har funnits under åren 2018–2020 och varit ett sätt för 

Umeå kommun att fortsatt främja landsbygdsutveckling med ett tydligt 

underifrånperspektiv, och på så vis upprätthålla Leadermodellen under 

dessa år.  

 

Grundkrav för stödet 

Föreningar har de senaste åren haft möjlighet att söka upp till 35 000 

kr/projekt. Stödets kriterier har breddats så att fler aktörer än endast 

ideella föreningar kan söka, detta för att eftersträva likhet med 

leadermodellen där även företag är sökberättigade. Grundkraven för LLU-

stödet är att sökande bedriver verksamhet på Umeå landsbygd inom 

området lokal utveckling, samt att det inte finns något vinstdrivande 

intresse i projektet. Detta öppnar upp för aktörer som exempelvis 

ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar och stiftelser att söka stöd. 

 

Behovet av ett landsbygdsspecifikt stöd 

Stödet har varit mycket uppskattat bland sökande och svarar även på ett 

behov om ett stöd som är specifikt riktat mot Umeås landsbygd. LLU-stödet 

har vart möjligt att söka året runt och har med sin utformning utgjort ett 

flexibelt och smidigt stöd som enkelt kan sökas utan tunga administrativa 

motkrav. Det har därför varit ett passande stöd för föreningar och 

utvecklingsgrupper som vill jobba med olika utvecklingsinitiativ eller 

specifika frågor, oberoende tidigare erfarenhet av projektarbete. Genom 

detta ges även möjlighet att prova nya idéer.  

 

Stödet har bidragit till att stärka engagemang och motivation hos aktörer 

på Umeå landsbygd där den ideella arbetsinsatsen är mycket stor. De 
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utvecklingsinsatser som beviljats medel från LLU-stödet har alla på olika 

sätt bidragit till att stärka det sociala kapitalet i lokalsamhället, skapat 

trivsel, framtidstro, gemenskap och attraktivitet i byarna. Det handlar totalt 

om cirka 35 projekt med en mängd aktiviteter kopplat till skapandet av nya 

mötesplatser, samarbeten över byagränser, förstudier och insatser för att 

främja det rörliga friluftslivet. Exempel på detta är den gemensamma 

byaplan som ett flertal byar i Sävarådalen arbetat fram, förstudiearbetet 

om en ny båtkaj och allmän brygga i Skeppsvik, visionsarbetet Sörmjöle 

2030, grillstugan i Kroksjö, hälsoprojektet i Furunäs, skördemarknaden i 

Stöcke, den mobila kulturscenen i Tavelsjöbygden, samt ungdomsprojektet 

i Rödåsel, för att nämna några.   

 

Förstärker arbetet med landsbygdsutveckling 

De utvecklingsinsatser som beviljas medel ska dessutom tydligt kunna 

kopplas till Umeå kommuns utpekade teman och strategier för 

landsbygdsutveckling, vilket gör att dessa i förlängningen bidrar till 

uppfyllelse av kommunens mål för landsbygdsutveckling.  

 

I kommunens landsbygdsprogram, Program för hållbar 

landsbygdsutveckling, poängteras också att samverkan mellan det 

offentliga, ideella och privata ska utgöra en naturlig arbetsmodell för 

kommunens arbete med landsbygdsutveckling. LLU-stödet bidrar i mångt 

och mycket till att den arbetsmodellen förstärks och upprätthålls.  

 

I och med beslut om fortsatt finansiering av LLU-stödet under 2021–2023 

förlängs även den samverkansmodell mellan Umeå kommun och 

Bygderådet Umeå som stödets framtagande bygger på. Det innebär att 

stödet fortsättningsvis hanteras och administreras genom Umeå kommuns 

landsbygdsutvecklare tillsammans med Föreningsbyrån och i dialog med 

Bygderådet Umeå. En gemensam utvärdering sker årligen. 

 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2020-11-30) 

2021     4 267,3 tkr 

2022     8 985,5 tkr 

2023     13 750,9 tkr 

Beslutsunderlag 
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Samverkansmodell för landsbygdsutveckling 2021-2023 

Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall Kalén 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga 

Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 370 
Diarienr: KS-2020/00652 

Medfinansiering: FINEST – Food Innovation 

Enabling Sustainable Transition 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja medel till FINEST och reservera 100 000 kr/år 2021-2024, att 

tas ur kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

RISE söker medel från Umeå kommun till satsningen ”FINEST – Food 

Innovation Enabling Sustainable Transition”, en av fyra nya 

centrumbildningar i Sverige för hållbarhet och konkurrenskraft i 

livsmedelssystemet. Satsningen kommer bland annat att innebära 

affärsutvecklingsresurser och en förstärkning av livsmedelsområdet inom 

RISE i Umeå och är ett led i RISEs expansion i Umeå 2020-2024. 

 

Den pågående pandemin har aktualiserat frågan om livsmedelsförsörjning 

och inhemsk produktion samtidigt som nationella och internationella 

klimatmål ytterligare driver på behovet av omställning. Idag är den svenska 

försörjningsgraden av livsmedel endast 50 %. Ett sätt att öka denna andel 

är att introducera helt nya typer av livsmedel baserade på svenska råvaror.  

 

Ambitionen med centrumbildningen är att FINEST ska spela en avgörande 

roll för produkt- och systeminnovation i det svenska livsmedelssystemet. 

Inom FINEST kombineras tillämpad forskning inom innovation och 

livsmedelsutveckling. Det övergripande målet är att skapa effektiva 

affärsmodeller för en hållbar omställning av livsmedelssystemet. Tre 

värdekedjor för svensk livsmedelsproduktion kommer att vidareutvecklas: 

1) Svenska skogsbär för mer hälsosamma produkter 
2) Svenska baljväxter för produkter som ersätter traditionella 

animalieprodukter 
3) Experimentella värdekedjor som radikalt minskar klimatpåverkan 

exemplifierat av det nya konceptet ”Mat av el” 
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En viktig del i arbetet också att förstå kunder och kundbeteende bättre. I 

centrumet samlas expertis inom processteknik, produktdesign, 

livsmedelssäkerhet, sensorik och kundbeteende.  

 

Satsningen ska pågå i fyra år med möjlighet till ytterligare fyra års 

förlängning. Arbetet hålls ihop av RISE i Lund och är uppdelat i olika noder. 

För Umeå och Västerbottens del kommer satsningen att innebära: 

• Västerbotten blir testarena för produktinnovation inom 
värdekedjan 1) Svenska skogsbär för mer hälsosamma produkter, 
där den centrala frågeställningen är hur vi ökar användning av 
svenska skogsbär och identifierar hinder för svenska 
tillverkningskedjor. Förväntat resultat är produktutveckling, nya 
marknader och affärsmodeller. 

• RISE kontor i Umeå förstärks med resurser motsvarande minst en 
tjänst kopplat till affärsutveckling 

• Transition Lab-mötesplats i Umeå, i samverkan med bland annat 
enheten Samhällstransformation/Prototypande samhälle i Umeå, 
och andra relevanta RISE-resurser  

 

Den nationella livsmedelsstrategin och Västerbottens kommande regionala 

livsmedelsstrategi pekar tydligt ut kunskap och innovation som strategiska 

områden för att nå målet om ökad livsmedelsproduktion. För Västerbotten 

har RISE särskilt pekat ut skogsbär och fiskodling som områden med störst 

potential för innovation och utveckling. Det kan handla om att utveckla av 

nya plocktekniker, nya produkter och bygga upp en ny industri. Även i 

övriga värdekedjor för exempelvis mjölk, kött, potatis och grönsaker finns 

stor utvecklingspotential kring nya sätt att kommunicera och nå kunder, 

utveckla nya förpackningar och att skapa halv, eller helfabrikat, och att 

utveckla nya varianter av grödor och produktionsätt som passar nordliga 

förutsättningar.  

 

Västerbotten behöver stärka sitt innovations- och utvecklingsarbete 

kopplat till livsmedel och här är förstärkningen av RISE i Umeå en viktig 

pusselbit. Samarbete ska ske med övriga aktörer i 

innovationsstödsystemet, framför allt Uminova Innovation. Arbetet 

behöver även samordnas med en eventuell utveckling av Green Innovation 

Park (SLU Holding) på Röbäcksdalen, där möjligheten att utöka 
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verksamheten med innovations- , affärs- och utvecklingsstöd för gröna 

näringar undersöks. 

 

Satsningen finansieras av Formas med en total budget på 48 000 000 kr 

under fyra år, varav 15 % är medfinansiering. Umeå kommun 

medfinansierar med 100 000 kr/år 2021-2024, och Region Västerbotten 

med 300 000 kr/år. Nyckelpersoner vid Region Västerbotten och Umeå 

kommun går också in med arbetstid och deltar i relevanta arbeten i 

projektet. Genom FINEST kommer Västerbotten att ta del av all expertis 

inom RISE livsmedelsinnovation och utveckling.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2020-11-30) 

2021     4 267,3 tkr 

2022     8 985,5 tkr 

2023     13 750,9 tkr 

2024     17 815 tkr 

Beslutsunderlag 

Projektansökan till Formas 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 371 
Diarienr: KS-2020/00875 

Medfinansiering: Bildmuseet 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att reservera 1 000 000 kr till Bildmuseet 2021, att tas ur 

kommunstyrelsens tillväxtanslag 

  

att se över Umeå kommuns totala finansiering av Bildmuseet i 

budgetberedningen inför 2022. 

Ärendebeskrivning 

Bildmuseet startades 1981 av Umeå universitet och har sedan nystarten 

2012 på Konstnärligt campus etablerat sig som en av landets allra främsta 

scener för samtida konst. Bildmuseet bidrar tydligt av stärkandet av Umeås 

kulturliv, varumärke och position som attraktiv stad att leva i och besöka. 

Museets egenproducerade och nyskapande utställningar väcker 

erkännande nationellt och internationellt och lockar en bred publik. 

Riksmedia recenserar regelbundet Bildmuseets utställningar och rankar 

dem som återkommande som några av de intressantaste i landet. 

Bildmuseets högkvalitativa program bidrar till att profilera Umeå som 

kulturstad i norra Sverige och till att stärka besöksnäringen i regionen. 

Bildmuseet bidrar till att göra Umeå till en attraktiv stad att flytta till, och 

den ambitiösa satsningen på skolelever bidrar även till att erbjuda en 

inspirerande lärandemiljö i såväl kommunen som i övriga regionen. 

Bildmuseet visar att det går att framgångsrikt förena universitetets 

uppdrag inom forskning och utbildning med en publik kulturverksamhet, 

och att denna samverkan kan tjäna både universitetets, kommunens och 

regionens strategiska utveckling. Bildmuseets totala budget ligger på 30 

000 000 kr/år varav den större delen består av statliga medel.  

 

Under våren 2018 fördes diskussioner mellan universitets- och 

kommunledningarna om en mer långsiktig basfinansiering från Umeå 
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kommun. Parterna enades om ett fortsatt kommunalt stöd på 5 000 000 

kr/år från och med 2019. 

 

Sedan 2019 finns 4 000 000 kr/år avsatta i kommunstyrelsens rambudget 

till Bildmuseet. Resterande del av finansieringen, 1 000 000 kr har under 

2020-2021 tagits från kommunstyrelsens utvecklingsanslag. År 2021 är 

förslaget att ta resterande 1 000 000 kr från kommunstyrelsens 

tillväxtsanslag.  

 

Kommunens långsiktiga finansieringslösning av Bildmuseet från och med 

2022 bör tas med i budgetberedningen, inte minst i och med att 

tillväxtanslaget har minskat från och med 2021.  

Kvarvarande medel i Tillväxtanslaget 

2021     4 267,3 tkr 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin, Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 372 
Diarienr: KS-2020/00897 

Tillfälligt utökad elitsponsring 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att som en tillfällig satsning utöka Umeå kommuns elitsponsring med  

5 000 000 kronor 2020 att tas från Kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda kostnader, Övrigt 

 

att 4 000 000 kronor fördelas enligt principer i nuvarande 

sponsringsplattform samt att 1 000 000 kronor fördelas per aktiv 

elitidrottande kvinna. 

 

Särskilt uttalande 

Peder Westerberg (L) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet på 

grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 

Umeå har under en lång tid varit en av Sveriges främsta idrottsstäder och 

2020 utsågs Umeå av SVT för andra gången till Sveriges främsta idrottsstad 

där vi bl.a. utmärker oss för en stor bredd med ett stort antal lag och 

idrottare på elitnivå. Idrotten är på många sätt viktig för en plats. Både för 

att skapa förutsättningar för social hållbarhet men även för att stärka 

bilden av Umeå som en attraktiv plats att bo och leva i. Elitidrotten är ett 

skyltfönster men föreningarna bedriver i flertalet fall även omfattande 

ungdomsverksamhet och sociala aktiviteter.  

 

Elit- och arenaidrotterna har som en effekt av coronapandemin tappat 

stora delar av sina intäkter. Utöver direkta intäkter för publik har stora 

intäktsbortfall skett med anledning av uteblivna sponsorintäkter, 

arrangemang och aktiviteter. Stat och förbund har på olika sätt stöttat 

föreningarna via bl.a. ersättning för permitteringar och vissa uteblivna 

intäkter. Ersättningar som på långa vägar inte motsvarar det intäktsbortfall 

som elitidrotten drabbats av.  
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Umeå kommun Näringsliv har idag ett uppdrag att hantera Umeå 

Kommuns elitsponsring enligt en tydlig sponsringsplattform. I de avtal som 

tecknas med respektive förening finns ett antal rättigheter och utöver olika 

typer av associationsrätt så skall föreningarna även jobba med sociala 

aktiviteter.  Sponsringen fördelas mellan föreningarna utifrån sportens 

storlek och genomslagskraft. Enligt en modell som nyttjats under en lång 

rad av år och är känd bland elitföreningarna.  

 

Under rådande coronaläge finns ett behov att tillfälligt utöka kommunens 

elitsponsring. För att inte påverka andra stöd från stat, region och förbund 

nyttjar vi enligt detta förslag utökad sponsring för att stötta föreningarna 

och syftet är att täcka intäktsbortfall för förlorade sponsorintäkter och 

aktiviteter kopplade till sponsorer. Många städer har genomfört liknande 

stödinsatser och som exempel har Linköping använt en modell som i stort 

liknar Umeås.  

 

Sponsring får ej sammanblandas med stöd och bidrag. Umeå Kommun 

stöttar och bidrar till hela Umeås föreningsliv på andra sätt. För att kunna 

komma i fråga för sponsring krävs: 

 

- Att föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom Umeå 

Kommun inom en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). 

Verksamheten skall bedrivas inom en idrott som har minst 20 000 aktiva på 

nationell nivå (enligt definition från RF) 

- Samarbete med förening som bedriver lagidrott är aktuell om föreningen 

har lag i den högsta nationella serien samt Hockeyallsvenskan (Ishockey) 

samt Superettan/Elitettan (fotboll) 

- Samarbete med individuella idrottare där det ej förekommer seriespel 

(eller motsvarande) kan tecknas via förening och är endast aktuellt om 

idrottaren är över 18 år och kan visa meriter på topp 8 nivå på SM-nivå för 

seniorer. 

- Föreningen får ej vara på ekonomiskt obestånd 

- Samarbetet kommer att innebära motprestation i form av rättigheter som 

motsvarar sponsrat belopp 

- Det måste finnas en associationsrätt till föreningen eller idrottaren som 
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Umeå Kommun kan använda sig av. Umeå Kommun måste med andra ord 

kunna marknadsföra sitt samarbete med föreningen eller individen 

 

Vidare skall sponsringssamarbetet bidra till att: 

- Stimulera Umeås invånare till förbättrad folkhälsa och ökad 

rörelserikedom 

- Umeå uppmärksammas i media 

- Stärka uppfattningen om Umeå som framgångsrik idrottsstad 

- Stärka uppfattning om Umeå som en plats med många 

utvecklingsmöjligheter för individer, organisationer och företag med hög 

kvalité på boende, fritid, studier och karriär 

- Möjliggöra nya evenemang som profilerar och uppmärksammar Umeå 

och bidrar till Umeås som besöks- och eventstad. 

 

Genomförande av tillfälligt utökad sponsring 

Förslaget är att avsätta 5 000 000 kr till ett tillfälligt utökat stöd där 

4 000 000 kr fördelas enligt principerna i nuvarande sponsringsplattform.  

1 000 000 kr nyttjas till en särskild satsning på sponsring för jämställd idrott 

och fördelas per elitidrottande kvinna. (preliminärt 117 stycken)  

 

Under perioden 2 - 8 december 2020 har samtliga föreningar fått 

sammanställa och ansöka om det tillfälliga sponsringsstödet. Vi har också 

särskilt inhämtat uppgifter om antalet elitidrottande kvinnor och därmed 

säkerställt att vi inte missat någon elitidrottare eller förening som vi idag 

inte har samarbete med. Modellen för fördelning har även stämts av med 

presidiet för fritidsnämnden. Det kommer att tecknas individuella 

sponsoravtal med varje förening utifrån storlek på belopp och värde av 

rättigheten.  

 

Vid KSNAU den 15/12 kommer det att kunna presenteras en fördelning 

mellan föreningarna och idrottarna och ambitionen är att hinna utbetala 

huvuddelen av sponsringen innan årsskiftet utifrån det utsatta läget som 

många av föreningarna befinner sig i.  

 

Kvarvarande medel i övrigt anslaget (2020-11-30) 

5 767,6 tkr 
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Beredningsansvariga 

Peter Juneblad 

Stefan Hildingsson 

Peter Hörnemalm 

Peter Öystilä 

Beslutet ska skickas till 
Peter Juneblad 

Budgetgruppen/Henrik Olofsson 

  

Fördelning elitidrottssponsring 
 
Förening Kvinnor Sponsring Totalt 
 
Team TG Innebandy 205 607 491 803 697 411 
IF Björklöven  655 738 655 738 
UIK Fotboll 205 607 327 869 533 476 
A3 Basket 121 495 295 082 416 577 
IBK Dalen  393 443 393 443 
 
IFK Umeå Badminton 112 149 229 508 341 658 
IFK Umeå Skidor 28 037 245 902 273 939 
KFUM Basket  262 295 262 295 
UFC  245 902 245 902 
IKSU Volleyboll 140 189 98 361 238 549 
 
IFK Umeå Friidrott 65 421 163 934 229 355 
IKSU Beach 74 766 98 361 173 127 
UHSK Alpint 9 346 147 541 156 887 
IFK Umeå Boxning 9 346 49 180 58 526 
UHSK Freesking 9 346 49 180 58 526 
 
Umeå Dansklubb 9 346 49 180 58 526 
Umeå Ryttarförening 9 346 49 180 58 526 
IKSU Kampsport  49 180 49 180 
Umeå AK  49 180 49 180 
Renyi Umeå IF  49 180 49 180  
 
 
 1 000 000 4 000 000 5 000 000 
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§ 373 
Diarienr: KS-2020/00927 

Curiosum - Bidrag med anledning av Corona 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja ett bidrag till Curiosum om 1,8 mnkr år 2020 med anledning av 

minskade intäkter i samband med Corona-pandemin, under förutsättning 

att Umeå universitet fattar motsvarande beslut. Finansiering sker med 

medel för oförutsedda behov, övrigt-anslaget. 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska prognosen för Curiosum år 2020 är ett underskott med 

drygt 3,6 mnkr. Orsaken till underskottet är att p.g.a. Corona-pandemin 

uppgår försäljningsintäkter endast till 0,8 mnkr jämfört med budget år 

2020 som är 4,8 mnkr. För andra finansiärer var intäktskravet 3,0 mnkr år 

2020 och utfallet beräknas bli 0,7 mnkr. Sammantaget är bortfallet av 

intäkter knappt 6,3 mnkr, men då även kostnaderna är lägre än budgeterat 

blir underskottet betydligt lägre än intäktsförlusten. 

 

Det finns ett myndighetskapital på Curiosum som kvarstår orört för att 

delvis kunna användas för att hantera att försäljningsintäkterna även år 

2021 beräknas bli lägre än budgeterat. 

 

Förslaget till beslut innebär att Umeå universitet och Umeå kommun bidrar 

med 1,8 mnkr vardera till Curiosum som kompensation för minskade 

intäkter år 2020. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Johan Gammelgård 

Beslutet ska skickas till 
Johan Gammelgård för vb. Till Umeå Universitet och Curiosum  
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§ 374 
Diarienr: KS-2015/00893 

Motion 39/2015 - Gratis kollektivtrafik upp till 13 år 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år, i enlighet med 

yttrande från Umeå kommunföretag AB 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015 

yrkar Ulrika Edman (V): 

 

• att Umeå kommun inför 0-taxa för barn upp till 13 års ålder. 
 

Umeå kommunföretags yttrande 
Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit gratis 
kollektivtrafik upp till 13 år. 0-taxa i kollektivtrafiken är en av 
Vänsterpartiets visioner för Umeå. Ett genomförande skulle stärka barn ur 
alla socioekonomiska grupper samt skapa ett långsiktigt miljötänkande för 
att få barn att välja bussen. 
 
Kollektivtrafiken i Umeå kommun finansieras till delar av de biljettintäkter 
som trafiken genererar och via en uppdragsersättning från Umeå kommun. 
Nedanstående mycket översiktliga räkneexempel avser konsekvenser av att 
införa en nolltaxa för alla resenärer i Umeås lokaltrafik – Ultra-trafiken.  
Bruttokostnaden för lokaltrafiken i Umeå uppgår till ca 200 Mkr/år. 
Nettounderskottet för lokaltrafiken år 2019 uppgick till ca 85 Mkr.  
Avgiftsfria bussresor är ett alternativ som ibland förordas. Den erfarenhet 
som finns kring avgiftsfrihet är att korta bussresor ökar samt att framförallt 
fotgängare och cyklister attraheras av en sådan förändring. 
 
De orter som infört nolltaxa är små och meranvänder redan betalda 
skolskjutsbussar – som inte är fulla av resenärer – till att skapa en avgiftsfri 
busstrafik. I Umeås lokaltrafik har förhållandena varit annorlunda. Innan 
pandemin var bussarna fulla under rusningstrafiken och under pandemin 
har vi återkommande klagomål om trängsel i fordonen. Gratis 
kollektivtrafik upp till 13 år skulle med andra ord innebära ett behov av fler 
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bussar under rusningstrafiken vilket skulle öka kollektivtrafikens 
underskott. Med hänsyn till stora osäkerheter i kommunens och 
kollektivtrafikens ekonomiska utveckling under de kommande åren bör vi 
inte föreslå åtgärder som riskerar att försvåra möjligheten att även 
fortsättningsvis ha ett attraktivt kollektivtrafiksystem. 
 
För att locka bilister krävs andra åtgärder, framförallt ett tillräckligt 

attraktivt trafikutbud. Umeå kommunföretag har under de senaste tio åren 

arbetat strukturerat för att förbättra kollektivtrafiken i Umeå kommun 

inom ramen för de pengar som kommunfullmäktige avsätter. Vi hade fram 

till pandemin ökat resandet med ca 100 %, kunnat hålla biljettpriserna på 

en låg nivå samt ökat kundnöjdheten till att idag vara en av de högsta i 

landet. 

Beslutsunderlag 

Motion 39/2015: Gratis kollektivtrafik upp till 13 år 

Umeå kommunföretag AB - yttrande 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

Beslutet ska skickas till 
motionärerna 

Umeå kommunföretag AB 
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§ 375 
Diarienr: KS-2019/00303 

Motion 10/2019 Krafttag mot psykisk ohälsa bland 

unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och 

Maria Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i april 2019 yrkar 

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

 

• att Umeå kommun ska göra översyn över behov av ytterligare 
skolpsykologer och skolkuratorer 

• att Umeå kommun ska se över möjligheten att stärka samarbetet 
med Region Västerbotten 

• att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för möjliggörande av 
terminsvisa samtal med skolpsykolog eller skolkurator för elever på 
högstadiet och gymnasiet 

• att För- och grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden, utreder kostnader för jourhavande 
skolpsykolog och skolkurator, utanför ordinarie skoltid 

• att Umeå kommun kartlägger möjliga externa finansiärer, som stat 
samt EU, för insatsen 

• att riktade insatser på utbildning av samtlig skolpersonal på 
högstadiet och gymnasiet, i syfte att bättre förstå och identifiera 
psykisk ohälsa bland elever 

 
För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig på motionen. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden föreslår avslag på samtliga yrkanden, förutom 

yrkande 2 som de anser besvarat. För- och grundskolenämnden och 

jämställdhetsutskottet föreslår avslag på motionen i sin helhet. 



Sida 32 av 44 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-12-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Motion 10/2019 Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämndens yttrande 2019 §62  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019 §65 

Jämställdhetsutskottet 2020 §2  
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§ 376 
Diarienr: KS-2020/00467 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; 

Gudrun Nordborg (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 11/20: Gratis mensskydd till unga i enlighet med yttrande 

från för- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

 

Reservation 

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

att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 yrkar 

Gudrun Nordborg (V): 

 

• att Umeå kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola 
och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt jämställdhetsutskottet har yttrat sig. Skolnämnderna föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. Jämställdhetsutskottet föreslår i 

sitt yttrande att motionen ska anses besvarad. 

 

Skolnämndernas gemensamma yttrande 

Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 

för att stödja eleverna mot utbildningens mål. Umeå kommuns 

utbildningar erbjuder elevhälsa för elever i grundskolan och i 

gymnasieskolan, vilket innebär åldrarna 6-12 år i normalfallet. Umeå 

kommuns elevhälsa ansvarar för de elever som går i våra kommunala 

skolor. Det innebär att alla barn/ungdomar i Umeå inte har tillgång till 

Umeå kommuns elevhälsa. Alla skolhuvudmän har ett ansvar för att de 
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egna eleverna har tillgång till elevhälsa. Elevhälsopersonalen, till exempel 

skolsköterska och kurator finns endast tillgängliga under planerad 

skolverksamhet och har ingen akutverksamhet i sitt uppdrag. 

Finansieringen av förslagen verksamhet är oklar och går ej att genomföra 

med befintliga resurser. Föreslaget med gratis mensskydd till unga är i sig 

positivt men ligger inte i linje med elevhälsans uppdrag enligt skollagen.  

Beslutsunderlag 

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga 

För-och grundskolenämndens yttrande 2020 § 64  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020 § 62 

Jämställdhetsutskottets yttrande 2020 § 41 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen mot Skölds 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner 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 

att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
motionären 

för- och grundskolenämnden 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

jämställdhetsutskottets yttrande 2020 §41   
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§ 377 
Diarienr: KS-2020/00607 

Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens 

arbetsformer för att minska ofrivillig ensamhet; 

Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att 

minska ofrivillig ensamhet besvarad i enlighet med äldrenämndens 

yttrande 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2020 

yrkar Veronica Kerr (KD): 

 

• att hemtjänst använder digital teknik och aktuell forskning vid 
Umeå Universitet för att aktivt upptäcka, stödja och förebygga 
ensamhetsproblematik bland äldre brukare  

 
Äldrenämndens yttrande  

Äldrenämnden är positiv till att utveckla hemtjänstens arbetsformer för att 
minska ofrivillig ensamhet. Det finns inga begränsningar i socialtjänstlagen 
kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Det är den 
enskildes behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska 
utformas. I Socialstyrelsens termbank står det att i hemtjänst kan det ingå 
såväl personlig omvårdnad som service. Personlig omvårdnad kan bland 
annat handla om att tillgodose sociala behov. Detta kan exempelvis 
innebära insatser som behövs för att bryta isolering. 
 
Inom äldreomsorgen i Umeå pågår ett intensivt arbete gällande införande 
av digital teknik i olika former. Bland dessa kan två exempel nämnas som 
har koppling till ensamhetsproblematik. Ett test av så kallad videotillsyn har 
genomförts med goda resultat och arbete pågår för att skapa 
förutsättningar för breddinförande. Tekniken innebär att den äldre förses 
med en videotelefon eller Ipad som kommunikationsverktyg och att behov 
av tillsyn kan genomföras via dessa. I de fall Ipad används finns möjlighet 
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att nyttja denna även till andra ändamål såsom kontakt med anhöriga. Det 
har också genomförts en förstudie gällande GPS-larm. Denna teknik riktas 
till personer med exempelvis kognitiv nedsättning. Användning av GPS-
larm möjliggör ökad rörelsefrihet utanför hemmet som i sin tur skapar 
förutsättning till ökad delaktighet och aktivitet. Vid behov kan den äldre 
kommunicera, ges stöd, påkalla hjälp och lokaliseras med stöd av GPS-
teknik. 
 
Verksamheten är positiv till att använda sig av såväl digital teknik som 
insats som den forskning som pågår kring detta. För att kunna införa 
välfärdsteknik hos brukare krävs dock brukarens samtycke. Äldrenämnden 
anser att den digitala tekniken kan vara ett bra komplement till de insatser 
som enheten för prevention och frivilligcentralen erbjuder för att minska 
ofrivillig ensamhet. De insatser som erbjuds genom dem är bland annat 
telefonsamtal, besök och gruppaktiviteter. Efterfrågan till frivilligcentralen 
om IT-stöd i hemmet har ökat under året. Denna insats ligger nere för 
närvarande men planeras att återupptas igen så snart det är möjligt utifrån 
smittspridningsläget av covid-19. 
 
Det kan också nämnas att det finns ett pågående samarbete mellan 

socialtjänsten och institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. 

Inom detta samarbete diskuteras olika potentiella forskningsområden som 

bland annat berör frågor kring sociala aspekter, ensamhet och digitalt 

utanförskap. Det kommer även att inledas en dialog med institutionen för 

socialt arbete gällande hur de kan utveckla sin utbildning av socionomer 

kring digitalisering. 

Beslutsunderlag 

Motion 25/2020: Utveckla hemtjänstens arbetsformer för att minska 

ofrivillig ensamhet 

Protokollsutdrag äldrenämnden 2020 § 91 

Äldrenämndens yttrande motion 25/2020 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
motionären 

äldrenämnden  
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§ 378 
Diarienr: KS-2020/00796 

Teknisk ramjustering personalchefer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 466 tkr 2021 

avseende medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till 

kulturnämnden.  

att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 456 tkr 2021 

avseende medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till 

fritidsnämnden. 

att ställa sig bakom en eventuell teknisk ramjustering på 922 tkr 2021 

avseende 1,0 personalchef från kommunstyrelsen till kulturnämnden.  

att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 1 066 tkr 2021 

avseende medel för 1,0 personalchef, från kommunstyrelsen till 

byggnadsnämnden. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 466 tkr 2021 avseende 

medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till kulturnämnden, 

under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig 

bakom förslaget.  

att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 456 tkr 2021 avseende 

medel för 0,5 personalchef, från kommunstyrelsen till fritidsnämnden, 

under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig 

bakom förslaget. 

att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 1 066 tkr 2021 avseende 

medel för 1,0 personalchef, från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, 

under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig 

bakom förslaget. 
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Ärendebeskrivning 
CSG samverkade den 18 mars 2020 om att dåvarande befattningar som 

personalchef och personalstrateg för de fyra förvaltningarna Fritid, Kultur, 

Samhällsbyggnad och Stadsledningskontor omfördelas till två 

personalchefer. 

 

Ansvaret mellan de två nya befattningarna fördelades enligt följande: 

− Personalchef Fritid/Kultur 

− Personalchef Samhällsbyggnad/Stadsledningskontor 

 

I dagsläget finns budgetmedlen för dessa två tjänster inom kommuns-

tyrelsen. Fritidsnämnden och Kulturnämnden föreslår att medel avseende 

personalchef kultur/fritid 922 tkr flyttas från kommunstyrelsen till 

kulturnämnden 466 tkr och fritidsnämnden 456 tkr. Organisatoriskt 

kommer dock personalchefen att ligga under förvaltningschef för 

kulturförvaltningen. 

Byggnadsnämnden föreslår att medel avseende personalchef 

samhällsbyggnad och stadsledningskontor flyttas från kommunstyrelsen till 

byggnadsnämnden. 

När beslut togs om att decentralisera ekonomi- och personalfunktionen 

från 2020, fördelades medel avseende ekonomi- och personalchefer med 

medarbetare till en av de nämnder/förvaltningar som de arbetar för. Dvs 

medlen fördelades inte ut på alla nämnder, utan hölls ihop i den nämnd 

där personalansvarig förvaltningschef finns. Utifrån att förslaget från 

fritidsnämnden och kulturnämnden går emot den principen ställer sig inte 

kommunstyrelsen bakom deras förslag. Däremot ställer sig kommun-

styrelsen bakom att flytta 922 tkr avseende medel för en personalchef från 

kommunstyrelsen till kulturnämnden, där den ansvarige förvaltningschefen 

finns. Detta förutsätter dock att kulturnämnden reviderar sitt förslag till 

teknisk ramjustering. 

På samma sätt ställer sig inte kommunstyrelsen bakom förslaget att flytta 

1066 tkr från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden avseende 1,0 

personalchef. Dels utifrån att beloppet är för högt, dels utifrån att budget 

för förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen ligger inom 

kommunstyrelsens budget. Utifrån de principer som användes vid beslutet 

om att decentralisera ekonomi- och personalfunktionen bör också medlen 

för personalchef ligga där.  



Sida 40 av 44 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-12-15 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 

Fritidsnämndens protokoll 

Byggnadsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Margaretha Alfredsson 

Lena Höök Gustafsson 

Birgitta Forsberg 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 

Fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 
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§ 379 
Diarienr: KS-2020/00872 

Teknisk ramjustering kommunikatörer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget på teknisk ramjustering på 560 tkr 2021 

avseende medel för 1,0 kommunikatör övergripande planering, från 

kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att avslå förslaget på teknisk ramjustering på 560 tkr 2021 avseende 

medel för 1,0 kommunikatör övergripande planering, från 

kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, under förutsättning att 

kommunstyrelsen beslutar att inte ställa sig bakom förslaget. 

 

att bevilja en teknisk ramjustering om 320 tkr 2021 avseende medel för 

0,5 kommunikatör, från miljö- och hälsoskyddsnämnden till 

byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden föreslår att 560 tkr, avseende 1,0 kommunikatör flyttas 

från kommunstyrelsens budget till byggnadsnämnden från 2021. 

Kommunikatörstjänsten arbetar med frågor kopplade till övergripande 

planering, och föreslås samordnas under en stabsfunktion inom 

byggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar på uppdrag av tre nämnder; 

Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och 

kommunstyrelsen.   

 

Tjänsten som avses arbetar för övergripande planering som ligger inom 

kommunstyrelsen. Genom att flytta de föreslagna medlen minskar 

kommunstyrelsens budgetutrymme för övergripande planering. För att 
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värna kommunstyrelsens resurstilldelning och säkra kommunstyrelsens 

mandat att prioritera hur dessa resurser fördelas och nyttjas bör 

budgetmedlen ligga kvar inom kommunstyrelsen. Detta hindrar inte 

samhällsbyggnadsförvaltningen att organisatoriskt samla alla 

kommunikatörer under en gemensam chef. 

 

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att 320 tkr 

avseende 0,5 kommunikatör flyttas 2021 från miljö- och 

hälsoskyddsnämnden till byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Margaretha Alfredsson 

Lena Höök Gustafsson 

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

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin 
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§ 380 
Diarienr: KS-2020/00907 

Ledamöter i Umeå kommuns pensionsstiftelse 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till ordinarie ledamöter i Umeå kommuns Pensionsstiftelse utse och 

fastställa Olof Jansson, Birgitta Forsberg och Lena Höök Gustafsson samt  

 

att till suppleanter utse och fastställa Anna-Karin Nilsson, Malin 

Westerberg Blom och Stefan Larsson som arbetsgivarens representanter. 

Ärendebeskrivning 

2007 beslutades att Umeå kommun bildar en pensionsstiftelse för att 

underlätta den ekonomiska belastningen för de år då utbetalningarna i 

anslutning till ansvarsförbindelsen toppar. I rollen som arbetsgivare ska 

kommunstyrelsen utse ledamöter i pensionsstiftelsens styrelse. Styrelsens 

uppdrag är huvudsakligen att förvalta medlen så bra som möjligt.  

Beredningsansvariga 

Olof Jansson 

Ordförande i Umeå kommuns Pensionsstiftelse 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson  

Birgitta Forsberg  

Lena Höök Gustafsson 

Anna-Karin Nilsson 

Malin Westerberg Blom  

Stefan Larsson 
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§ 381 
Diarienr: KS-2020/00360 

Anvisning för nämndernas och bolagens 

rapportering till KS för perioden jan-dec 2020 

(årsredovisning) 

 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 
för perioden jan-dec 2020  

 
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för 
perioden jan-dec 2020.  
 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att kommunstyrelsen 
årligen ska upprätta en delårsrapport och en årsredovisning och överlämna 
dessa till kommunfullmäktige. Årsredovisningen avser perioden januari-
december 2020 och ska sammanställas och beredas av kommunstyrelsen 
inför fastställande i kommunfullmäktige.  
 
För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på 
kommunens nämnder och bolag avseende rapportering av underlag till 
årsredovisningen har bifogat förslag till tidplan och anvisning upprättats.  
 

Beslutsunderlag  
Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 2020 
Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 2020  
 

Beredningsansvariga  
Malin Westerberg Blom 
Seija Königsson 
 
Beslutet ska skickas till  

Samtliga nämnder och kommunala bolag 
 

 


