
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-10 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 10 augusti 2021 kl. 13:15-14:00 

Plats: KS eller distans 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, distans 
Janet Ågren (S), distans 
Tomas Wennström (S), distans 
Bore Sköld (V), distans 
Mattias Larsson (C), distans 
Peder Westerberg (L), distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 236-254 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur  

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur  

 Anders Ågren 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-08-10 

 

Anslaget har satts upp: 2021-08-27 

 

Anslaget tas ner: 2021-09-18 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén



Sida 2 av 36 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-08-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, deltar på distans 

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans 

Urban Helmersson, upphandlingschef, deltar på distans 
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§ 236 

 

Diarienr: KS-2021/00368 

Upphandling: Yrkesutbildning för vuxna på distans 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Hermods AB som leverantör av: 

Kurser på grundläggande och gymnasial nivå  

 

att anta AU Utbildning AB  som leverantör av: 

Barn och Fritidsprogrammet 

El och Energiprogrammet 

Hotell och turismprogrammet 

Handels och Administrationsprogrammet 

Vård och Omsorgsprogrammet 

 

att anta Astar AB som leverantör av:  

Bygg och Anläggningsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Industritekniska programmet 

Restaurang och Livsmedelsprogrammet 

VVS och fastighet 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen omfattar kommunal vuxenutbildning på distans för 

samtliga kommuner i Västerbottens län och avser kurser på grundläggande 

nivå samt på gymnasial nivå inom samtliga högskole- och 

yrkesförberedande program. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där sex anbud inkom. 

Utvärderingen baserades bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Avtalets värde är ca 6 MSEK per år. Avtalsperiod  20220101–20231231 med 

möjlighet till två års förlängning. 
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Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven 

tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll samt 

redovisning prishöjningar. 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 237 

 

Diarienr: KS-2021/00369 

Upphandling: Skolförlagd yrkesutbildning för vuxna 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta AU utbildning AB som leverantör av : 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- Barn och Fritidsprogrammet 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- Handels och Administrationsprogrammet 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- Hotell och Turismprogrammet 

Yrkeskurser på gymnasial nivå -Vård och Omsorgsprogrammet 

 

att anta ASTAR AB som leverantör av:  

Yrkeskurser på gymnasial nivå- Bygg och Anläggning 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- El och Energiprogrammet 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- Hantverksprogrammet 

Yrkeskurser på gymnasial nivå -Restaurang och Livsmedel 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- VVS och Fastighetsprogrammet 

 

att anta Yrkesakademien AB som leverantör av: 

Yrkeskurser på gymnasial nivå- Fordon och Transportprogrammet 

Yrkeskurser på gymnasial nivå -Industritekniska Programmet 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser upphandling för vuxna som ska genomföras på plats med 

schemalagd undervisning. Avtalet ska fungera som ett komplement till den 

kommunala vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi samt upphandlade 

distansutbildningar. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där fem anbud inkom. 

Utvärderingen baserades bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Avtalets värde är ca ca 9 MSEK  per år. Avtalsperiod  20220101–20231231  

med möjlighet till två års förlängning. Upphandlingsbyrån har övervägt 
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social hänsyn och miljökraven tillsammans med verksamheten i denna 

upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll samt 

redovisning prishöjningar. 

 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson 
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§ 238 

 

Diarienr: KS-2021/00363 

Upphandling: Dnr 20273 – Taklyftar och traverser - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att anta Liko aktiebolag som leverantör för taklyftar och traverser. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser olika lösningar för personlyftar till kommunens verksamheter 

inom vård och omsorg. Utvärderingen baserades på bästa förhållandet 

mellan pris och kvalitet. 

 

Avtalets värde per år uppgår till ca 1,6 miljoner kronor. 

 

Avropande parter utöver Umeå kommun är: Vindeln, Vännäs samt 

Nordmalings kommun. 

 

I upphandlingen har det ställts krav på ISO-certifiering för miljö- och 

kvalité.  

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning samt utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson   
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§ 239 

 

Diarienr: KS-2021/00370 

Upphandling: Leksaker och tillbehör - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Lekolar AB som leverantör av Utelek, Innelek och Pedagogiskt 

material 

 

att anta ABA Skol AB som leverantör av Spel och Pussel. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet avser kommunens behov av leksaker och tillbehör. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där fyra anbud inkom. 

Utvärderingen baserades bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Avtalets värde är ca 2 MSEK  per år. Avtalsperiod  2021-09-01-2023-08-31  

med möjlighet till två års förlängning. Upphandlingsbyrån har övervägt 

social hänsyn och miljökraven tillsammans med verksamheten i denna 

upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning samt utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Cecilia Gabrielsson 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson  
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§ 240 

 

Diarienr: KS-2021/00371 

Upphandling: Textilslöjdsmaterial och tillbehör - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Textilhuset Swelogent Handelsbolag som leverantör av: 

Textilslöjdsmaterial. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har behov av ett brett och heltäckande sortiment av 

textilslöjdsmaterial för undervisning och dagverksamheter inom 

kommunen samt leveranser till beställande enhet. 

 

Upphandlingen avser bland annat tyg, garn och tillbehör. 

 

Beställaren kommer avropa upphandlade varor löpande under avtalstiden. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där ett anbud inkom. 

Utvärderingen baserades bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Avtalets värde är ca 1 MSEK per år. Avtalsperiod  20210901-20230831 med 

möjlighet till två års förlängning. Upphandlingsbyrån har övervägt social 

hänsyn och miljökraven tillsammans med verksamheten i denna 

upphandling 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll samt 

redovisning prishöjningar. 

Beredningsansvariga 

Emma Åström 

Pia Wangberg 
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Beslutet ska skickas till 
Emma Åström 
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§ 241 

 

Diarienr: KS-2021/00639 

Upphandling: Nödvattentankar - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för nödvattentankar. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser leverans av 1 dricksvattentank och 1 container med 

combotankar. Möjlighet till option om att köpa ytterligare 1 st 

dricksvattentank vid behov finns.  Syftet är att förse bl.a. medborgare, 

äldreboenden och produktionskök med dricksvatten vid eventuellt 

avbrott/kontaminering i dricksvattennätet.  

Upphandlingen är uppskattad till ett totalt värde av cirka 2.300.000 SEK 

inklusive option.  

Beslutsunderlag 

Samtliga bifogade upphandlingsdokument. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 242 

 

Diarienr: KS-2021/00655 

Elektroniskt arkiv, e-arkiv; Godkännande av 

förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat upphandlingsunderlag gällande Elektroniskt arkiv, e-

arkiv, dnr 21187. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är enligt ägardirektiven arkivmyndighet för de kommunala 

bolagen. Umeå kommun och de ingående bolagen i kommunkoncernen 

saknar idag ett e-arkiv. All arkivering sker i pappersformat. Denna 

upphandling har som mål att upphandla ett e-arkiv åt Umeå kommun och 

dess bolag. 

 

Umeå kommun och dess bolag har många IT-system med digitalt innehåll. 

Avställning till Stadsarkivet sker dock till allra största del i pappersform. Ett 

elektroniskt arkiv (e-arkiv) skulle innebära att avställningen kan ske digitalt. 

Med det uppnås då en obruten digital informationskedja från datafångst till 

arkivering och långtidsbevaring. På så vis skulle även kommunens mål om 

"digitalt först" nås. 

 

Förutom målet "digitalt först" strävar kommunen mot mål om hållbart 

tänkande. Genom ett e-arkiv kommer kommunen att uppnå långsiktiga 

effekter med hållbart tänkande, effektivare administration, digitalisering 

och bevarande av dokument och information. De som kommer att dra 

nytta av e-arkivet är dels Stadsarkivets personal, kommunens 

förvaltningar och bolag, systemägarna/objektägarna för kommunens alla 

IT-system, medborgarna/skattebetalarna, forskare och enskilda personer. 
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Upphandlingen genomförs med öppet förfarande med stöd av Lag 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 6 kap. 1§ p. 1. Vid ett öppet 

förfarande får alla leverantörer lämna anbud (6 kap 2§). 

 

Det elektroniska arkivet beräknas kosta omkring 3 500 000 kr under första 

avtalsperioden om 3 år. Summan inkluderar användarlicenser och 

uppskattad kostnad för införandeprojekt, inklusive två pilotprojekt. Avtalet 

kan därefter, efter den första avtalstiden, förlängas årsvis till en uppskattad 

kostnad om 600 000 kr per år för löpande licenser. Licensen inrymmer 

kostnad för support och underhåll och tillgång till nya versioner.  

Beslutsunderlag 

21187 Skakrav 

21187 Utvärderingsmodell 

21187 Teknisk bilaga Inriktning v0.2. 

21187 Teknisk bilaga Klientplattform  

21187 Teknisk bilaga Miljöer och drift - Allmänt 

21187 Kravspecifikation upphandling e-arkiv Umeå 

21187 Begäran affärssekretess 

21187 Företagspresentation 

21187 Instruktioner för e-avrop 

21187 Mall avtal  

21187 Mall personuppgiftsbiträdesavtal version 3 

21187 Referenser 

21187 Pilotprojekt 

21187 Testscenarion e-arkiv Umeå kommun 

21187 Upphandlingsföreskrifter  

Beredningsansvariga 
Ulrika Erlingsson, upphandlare 
Pia Wangberg bitr. upphandlingschef 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se  

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 243 

 

Diarienr: KS-2021/00661 

Upphandling: Dnr: 21177  -  Multifunktionsmaskiner 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 21177 Multifunktionsmaskiner. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop av 

multifunktionsmaskiner (skrivare). Nytt upphandlingsbehov på grund av att 

befintligt ramavtal löper ut till hösten. Avtalstid från 2022-01-01 till 2023-

12-31 med möjlighet till årliga förlängningar till maximalt 2025-12-31. 

 

Avropande parter till avtalet är: Umeå kommun, Bjurholms kommun, 

Robertsfors kommun, UPAB, Kvarkenhamnar AB, Vindelns kommun, 

Vindeln Bostäder AB, AB Bostaden, Norrlandsoperan AB samt Aktiebolaget 

Bubergsgårdens friluftsanläggning. 

 

Utvärdering sker enligt bästa förhållande mellan pris och kvalité. 

Uppskattat avtalsvärde (vid fullt nyttjande av förlängningsår) uppgår till ca 

80 mkr. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson  
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§ 244 

 

Diarienr: KS-2021/00021 

Kurser och konferenser 2021-08-10 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de ledamöter som önskar delta anmäler sig själv med kopia till 

sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Regioner - Digital konferens - EU:s fonder och 

program, 29 september 2021 

 

Sveriges Kommuner och Regioner - Inbjudan till utvecklingsnätverk – 

medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt, 29 september 2021  

 

Statistikmyndigheten SCB - Demokratidagen 2021 - 100 år med 

demokratistatistik, 1 oktober 2021 

 

Länsstyrelsen Västerbotten - Välkomna till Demokratistugan i Västerbotten 

vecka 33, 16-21 augusti 

 

Länsstyrelsen Västerbotten - Är du intresserad av demokrati, delaktighet 

och mänskliga rättigheter? Save the date för Delaktighetsveckan i 

november 2021 
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§ 245 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-08-10 

Remisser 

 

Kemikalieinspektionen - Förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel. 

Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande. Sista dag att besvara 

remissen är 13 oktober 2021 

 

Näringsdepartementet - Förslag till principer för att utse 

regionalstödskarta för perioden 2022–2027: Näringsliv/Susanne Thurén 

skriver fram ett yttrande för KS 

 

Socialdepartementet - SOU 2021:37. Stärkt rätt till personlig assistans. 

Individ – och familjenämnden för eget yttrande till Socialdepartementet. 

Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 1 oktober 2021 

 

Miljödepartementet - Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin SOU 

2021:24. Katharina Radloff har fått frågan om hon kan samordna remissen 

med MHN och Vakin 

 

Finansdepartementet - Byggnadsnämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 21 

oktober 2021. BN 2021-08-25, KSNAU 2021-09-21, KS 2021-10-12 

 

Miljödepartementet - Miljö – och hälsoskyddsnämnden i samråd med 

Vakin och för eget yttrande till Miljödepartementet. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 29 oktober 2021 

 

Svenska institutet för standarder - SIS Remiss 21562 - prEN 17687 - Public 

procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance. 

Upphandlingsbyrån har fått frågan om de besvarar för KS 
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Justitiedepartementet - SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett 

skärpt regelverk. Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden med 

synpunkter från UmeBrå och för eget yttrande till Justitiedepartementet. 

Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 27 september 2021 

 

Naturvårdsverket - Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till 

Naturvårdsverket. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 15 

september 2021 

 

Justitiedepartementet - SOU 2021:49 Kommuner mot brott. UmeBrå 

skriver fram ett yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 2 november 2021. KSNAU: 2021-10-05, 

KS: 2021-10-12 

 

Justitiedepartementet - SOU 2021:56 Nya regler om utländska 

föräldraskap och adoption i vissa fall. Individ – och familjenämnden för 

yttrande till Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till 

Justitiedepartementet. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen 

är 26 oktober 2021. IFN: 2021-08-25, KSNAU: 2021-09-21, KS: 2021-10-12 
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§ 246 

 

Diarienr: KS-2021/00558 

Sammanträdestider 2022 näringslivs- och 

arbetsutskottet - revidering 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att stryka sammanträdena 19 januari och 16 mars då det var en 

felskrivning. 

 

att lägga till ett sammanträde 12 april, kl. 14.30 maa delårsbokslutet. 

 

att därmed fastställa sammanträdestider för 2022, tisdagar kl. 13.15 

följande datum: 

  

11, 25 januari  

8, 22 februari  

1, 22 mars  

5, 12*, 26 april  

10, 24, 31 maj  

14 juni  

9, 23 augusti  

6, 20 september  

11, 24*, 25 oktober  

8, 22 november  

13 december  

*extra maa delårsbokslut kl. 14.30 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att ändra sammanträdestider för näringslivs- och 

arbetsutskottet som beslutades 2021-06-01. Följande ändringar föreslås: 
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De två sammanträdena 19 januari och 16 mars stryks då det var en 

felskrivning och med anledning av delårsbokslutet kompletteras med ett 

sammanträde den 12 april, kl. 14.30. 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade 2021-06-01 att 

fastställa sammanträdestider för 2022, tisdagar kl. 13.15 följande datum 

(föreslagna ändringar i fet stil):  

11, 19, 25 januari  

8, 22 februari  

1, 16, 22 mars  

5, 12*, 26 april  

10, 24, 31 maj  

14 juni  

9, 23 augusti  

6, 20 september  

11, 24*, 25 oktober  

8, 22 november  

13 december  

*extra maa delårsbokslut kl. 14.45 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2022. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth   
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§ 247 

 

Diarienr: KS-2021/00720 

Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas 

hälso- och sjukvård i Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 

sjukvård i Västerbotten. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 

mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande Ramavtal om läkarmedverkan 

inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 

hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att den ska vara 

av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

 

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap. 1 §, framgår att en region 

ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna 

erbjudas en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i hemmet, i 

korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i dagverksamhet 

(SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), 16 kap. 1 §, ska en region sluta avtal med kommunerna inom 

regionen om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. 

 

I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 framkom att 

en översyn av de två avtalen gällande läkarmedverkan i särskilt och 
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ordinärt boende behövdes. På uppdrag av Länssamverkansgruppen, har de 

länsövergripande avtalen om läkarmedverkan mellan regionen och 

kommunernas hälso- och sjukvård setts över. Parallellt har regionen gjort 

en översyn av ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar för 

läkarmedverkan i särskilda boenden. I det nya avtalet slås de två tidigare 

avtalen ihop till ett och utökas med fler vårdformer. 

 

Avtalet ersätter tidigare avtal kring läkarmedverkan i kommunal hälso-och 

sjukvård, (Länsövergripande ramavtal om läkarmedverkan i ordinärt 

boende och Ramavtal om läkarmedverkan). Avtalet kommer att få en 

annan layout. 

 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2021 

att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 

Västerbotten besluta: Att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom 

kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 

Beslutsunderlag 

Rekommendation till beslut 

Bilaga Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och 

sjukvård i Västerbotten 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Senast 2021-10-31 till britta.edstrom@regionvasterbotten.se 
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§ 248 

 

Diarienr: KS-2021/00364 

Umeå kommuns yttrande SOU 2021:8 När behovet 

får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik 

tandhälsa (SOU 2021:8) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att fastställa yttrandet enligt förslag 

Ärendebeskrivning 

I mars 2018 tillsatte regeringen en utredning som har haft i uppdrag att 

utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en 

mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem. 

 

Umeå kommun utgör en av remissinstanserna. Kommunstyrelsen har 

överlämnat remissen till jämställdhetsutskottet för yttrande. 

 

Umeå kommuns yttrande 

Sammanfattning 

Umeå kommun välkomnar regeringens ambition att reformera 

tandvårdssystemet i riktning mot en större jämlikhet, och ställer sig bakom 

ett av utredningens huvudförslag, att införa behovs-solidaritetsprincipen i 

tandvårdslagen i syfte att den som har det största behovet av tandvård ska 

ges företräde till tandvården, på liknande sätt som övrig vård är 

organiserad. 

 

Umeå kommun ser även positivt på de reformförslag som innebär en större 

tydlighet och enhetlighet i de olika subventioner och stöd som finns i 

tandvården, däribland en enhetstaxa för undersökning hos tandvården på 

200 kronor per besökstillfälle samt ett eventuellt statligt högkostnadsskydd 

för tandvård. 
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Synpunkter 

Utredningen definierar ett jämlikt tandvårdssystem utifrån sex kriterier: 

• Vård och behandling efter behov 

• God tillgång till behandlare i hela landet 

• Vård och behandling av god kvalitet och i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet 

• Låg ekonomisk tröskel för patienten 

• Nationellt likvärdig tillämpning av befintliga regelverk 

• Förmåga att nå grupper som av socioekonomiska, kulturella eller 
andra skäl avstår tandvård 

 

Utredningen lyfter att inkomst och födelseland har betydelse för vilka som 

avstår tandvård trots behov. Att socioekonomiska förutsättningar har 

betydelse för besöksfrekvensen i tandvården och i förlängningen bidrar till 

att förstärka ojämlikheter i tandhälsan hos befolkningen reflekteras i flera 

av utredningens förslag, däribland en lägre och enhetlig taxa och olika 

varianter av statligt tandvårdsstöd. En individuell tandhälsoplan som har till 

ändamål att de med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd syftar 

också till att utjämna ojämlikheter och stärka principen om att den som har 

det största behovet ska ges företräde till tandvården. 

 

Ovan nämnda förslag svarar framför allt mot det första och det fjärde 

kriteriet, och får i förlängningen positiva effekter för det sjätte kriteriet, då 

de är generella reformer som framför allt gynnar idag missgynnade 

grupper. Däremot önskar Umeå kommun att det sistnämnda kriteriet 

adresseras något tydligare i utredningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Remiss av betänkandet: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en 

mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
s.remissvar@regeringsen.se med kopia till 

anna.hedin@regeringskansliet.se 

 

Ange diarienummer S2021/01972 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

   
 

 

  

mailto:s.remissvar@regeringsen.se
mailto:anna.hedin@regeringskansliet.se
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§ 249 

 

Diarienr: KS-2021/00533 

Remissvar Skärpta straff för knivbrott 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ställa sig bakom remissvaret nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på remissen för 

skärpta straff mot knivbrott.  

 

Promemorian innehåller förslag som innebär en skärpt syn på allvarligare 

brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga 

föremål. För brott av normalgraden föreslås maximistraffet höjas från 

fängelse i sex månader till fängelse i ett år. För grovt brott föreslås 

straffskalan ändras från fängelse i högst ett år till fängelse i lägst sex 

månader och högst två år. 

 

Umeå kommun ställer sig generellt sätt positiv till en straffskärpning av 

knivbrott, med anledning av att straffskalorna för brott mot knivlagen inte 

har ändrats på 20 år. Förändringar har sedan dess skett i samhället och i 

annan lagstiftning som kan påverka allvaret i synen på brott mot lagen. 

Antalet anmälda brott mot lagen har ökat och kniv är det vapen som oftast 

används vid dödligt våld.  

 

Det är viktigt att bryta våldsspiraler och att våldsutövandet minskar i 

samhället generellt. Det är en oroande utveckling att fler döms för 

knivbrott över tid, och Umeå kommun delar promemorians bild att lagen 

inte har följt med samhällsutvecklingen. Att via lagstiftning skräpa straffen 

för knivbrott är ett sätt att avskräcka personer från att bära kniv och andra 

farliga föremål på allmän plats.  
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För kommunens del kommer detta i första hand beröra socialtjänstens 

verksamhet när domstolen föreskriver särskild ungdomstjänst för den unge 

vid ett beslut om överlämnande till socialtjänsten. Fler unga lagöverträdare 

kommer att dömas till ungdomstjänst eller ungdomsvård.  

 

Enligt promemorian antas en ökad användning av ungdomspåföljderna 

däremot inte leda till annat är marginella kostnadsökningar för 

kommunerna.  

Beslutsunderlag 

Promemoria Skärpta straff för knivbrott. 

Beredningsansvariga 

Malin Lagervall 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Regeringskansliet 
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§ 250 

 

Diarienr: KS-2021/00680 

Stiftelsen Helge Lindens minne; 

verksamhetsberättelse, räkenskaper, 

revisionsberättelse 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja styrelsen för stiftelsen Helge Lindens Minne ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2020 i enlighet med revisorernas förslag. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2020 för Helge Lindens Minne inklusive 

revisionsberättelse 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, ekonomi 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Västerbottens Museum AB 
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§ 251 

 

Diarienr: KS-2021/00293 

Nämndernas internkontrolluppföljning januari-april 

2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att strukturen för den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder ingår att tillse 

att det finns en god intern styrning och kontroll i hela kommunen. Detta 

regleras dels i kommunallagen, dels i den av kommunfullmäktige beslutade 

Riktlinjer för Intern styrning och kontroll.  

 

Tio nämnder har lämnat uppföljning av internkontrollplan för perioden 

januari till april. 

 

 

Beslutsunderlag 

Nämnd

Hanterat 

kontroll-

områden

Hanterat 

riskanalys

Beslut intern-

kontrollplan

Beslut 

godkänna 

uppföljning 

T1

Förslag KS 

värdering av 

nämndernas 

IK

Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Godkänd

Valnämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Personalnämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Byggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Miljö- och hälsoskyddsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Umeåregionens räddningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Äldrenämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Individ- och familjenämnd Ja Ja Ja * Godkänd

Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

För- och grundskolenämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Godkänd

Gemensam IT-nämnd Umeå-Skellefteå ** Ja Ja * Godkänd

Gemensam PA-nämnd Umeåregionen -   -    -   -   -

*) Ingen uppföljning för T1

**) Framgår ej
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Nämndernas uppföljning av internkontrollplan 2021 för perioden jan-april 

2021. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin   
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§ 252 

 

Diarienr: KS-2021/00595 

Undertecknande av deklarationen för en stark 

demokrati 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ge kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i uppdrag att underteckna och översända Umeå kommuns 

deklaration för en stark demokrati till Regeringskansliet.  

Ärendebeskrivning 

År 2021 är det 100 år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och 

män fick rösta och därmed 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i 

Sverige. För att uppmärksamma detta 100-årsjubileum och ytterligare 

stärka det nationella, regionala och lokala demokratiarbetet har regeringen 

tillsatt kommittén Demokratin 100 år med uppdraget att planera, 

samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark 

demokrati. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021.    

Som en del i detta uppdrag uppmanar kommittén nu myndigheter, 

kommuner, regioner, organisationer, föreningar, stiftelser och företag att 

underteckna deklarationen för en stark demokrati.  

 

Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer 

demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning 

och arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges 

demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma 

och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att 

genom egna åtaganden bidra till de mål som anges i deklarationen.  

 

De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla 

människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och 

rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, 
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främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska 

aktörerna som ansluter sig till deklarationen: 

 

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det 
demokratiska systemet 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin 

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och 
respekt. 

I början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in 

en kort beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till 

åtagandena 

Deklarationen ska ses som ett frivilligt åtagande av respektive aktör och är 

inget juridiskt bindande avtal. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att de 

organisationer som ansluter sig till deklarationen står bakom skrivningarna 

i deklarationen och åtar sig att bidra till att stärka demokratin.  

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns deklaration för en stark demokrati 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 

Dan Gideonsson 

 

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

Undertecknad deklaration ska skickas till 
Regeringskansliet 

Kommittén Demokratin 100 år, Ku 2018:02 

Kv. Garnisonen 

103 33 Stockholm 

 

Samt inlämnas via webbformulär på kommitténs hemsida - 
vardemokrati.se 
 

 

  



Sida 32 av 36 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-08-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 253 

 

Diarienr: KS-2021/00665 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av 

nämndernas reglementen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om anvisning till berörda nämnder att: 

- upprätta förslag till grunduppdrag för den egna nämnden  
- beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning 

nämnden avser nyttja vid genomförandet av nämndens 
grunduppdrag 

- genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av den egna 
nämndens reglemente 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 

riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. En viktig beståndsdel i 

dessa riktlinjer är att kommunfullmäktige tydliggjorde att nämnderna ska 

ha ett specifikt grunduppdrag som kommer att vara av grundläggande 

betydelse i utformningen av kommunens framtida styrning och 

uppföljning.  

 

I riktlinjen ställs krav på att respektive nämnd ska ha ett nämndspecifikt 

grunduppdrag som beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och 

målgrupper, ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till 

nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I 

riktlinjen ställs även krav på att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig 

styrning för och uppföljning av grunduppdragets genomförande.  

 

Nämndens förslag till grunduppdrag ska baseras på nämndens reglemente. 

Därför ska nämnden i samband med att nämnden tar fram förslag till 

grunduppdrag även genomföra översyn och vid behov föreslå revideringar i 

nämndens reglemente.   

 



Sida 33 av 36 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-08-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Den anvisning som behandlas i detta ärende syftar därmed till att ge 

berörda nämnder uppdrag och instruktioner för att: 

 

1. Upprätta förslag till grunduppdrag för den egna nämnden i enlighet 
med bifogad anvisning 

2. beskriva den verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning 
nämnden avser nyttja vid genomförandet av nämndens 
grunduppdrag i enlighet med bifogad anvisning 

3. Genomföra översyn och vid behov föreslå revidering av den egna 
nämndens reglemente i enlighet med bifogad anvisning 

 

Berörda nämnder ska senast den 25 mars 2022 inkomma med förslag och 

beskrivningar till kommunstyrelsen i enlighet med sagda anvisning.  

 

Avgränsning 

Denna anvisning riktar sig till Kommunstyrelsen samt de tio nämnder som 

är specifika för Umeå kommun, dvs Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, 

För- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Individ- och familjenämnden, Kulturnämnden, Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Personalnämnden, Tekniska nämnden och 

Äldrenämnden. 

 

De fyra nämnder som är gemensamma med andra kommuner (Brand- och 

räddningsnämnd, Överförmyndarnämnd, IT-kapacitetsnämnd och 

Personaladministrativ nämnd) omfattas ej av uppdraget i detta skede. 

Dessa hanteras i särskild ordning efter dialog med andra berörda 

kommuner.  

 

Valnämnd, Kommunrevision och Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott 

är även de undantagna från uppdraget men kan om de så vill utforma ett 

grunduppdrag samt genomföra översyn av respektive organs 

reglemente/arbetsordning. 

 

Stöd från nämndens egen förvaltning samt från stadsledningskontoret 

Vid genomförandet av detta uppdrag bör respektive nämnd ta stöd av 

sakkunniga tjänstepersoner inom nämndens förvaltning/organisation. 

Utöver stöd från nämndens egen förvaltning/organisation kan även 

konsultativt stöd avropas från Stadsledningskontoret.  
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Beslutsunderlag 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen 

 

Relaterade styrdokument 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

Umeå kommuns reglemente för nämnder och styrelser 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder i Umeå kommun 

Kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges Jämställdhetsutskott    
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§ 254 

 

Diarienr: KS-2020/00430 

Sammanträdestider 2021 - Kommunstyrelsen och 

näringslivs- och arbetsutskottet - Revidering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen 18 oktober 

2021, kl. 15.00. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga till ett extra sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 

18 oktober 2021, kl. 14.30. 

 

att ta bort sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 12 

oktober 2021, kl. 14.45. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att göra ändringar i sammanträdesplaneringen för att 

kunna hantera delårsbokslut januari- augusti 2021.  

 

Förslaget är: 

 

att lägga till ett extra sammanträde för kommunstyrelsen 18 oktober 2021, 

kl. 15.00. 

 

att lägga till ett extra sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 18 

oktober 2021, kl. 14.30. 

 

att ta bort sammanträde för näringslivs- och arbetsutskottet 12 oktober 

2021, kl. 14.45. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi  

Robert Rösth  
 

 

 


