
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-08-24 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 13:15-14:25 

Plats: Stadshuset eller distans 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande, Stadshuset 
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    §§ 255-265 

 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: 2021-08-24 

 

Anslaget har satts upp: 2021-08-24 

 

Anslaget tas ner: 2021-09-18 

 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur  
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 255-258 

Tordleif Hansson, utredare, § 262 

Karin Isaksson, förvaltningschef Teknik och fastighet, § 265 
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§ 255 

 

Diarienr: KS-2021/00355 

Upphandling: Service Storköksutrustning – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

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

Service Storköksutrustning. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet avser löpande avrop av Service-underhåll av storköksutrustning 

för Umeå kommuns olika verksamheter. Övriga avropsberättigade parter är 

Nordmalings kommun Vännäs kommun, Vindelns kommun, Robertsfors 

kommun samt Bjurholms kommun.  

 

Avtalets totala värde är ca 4,2 MSEK per år. Avtalstiden löper fr.o.m.  

2021-11-01 till 2023-10-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning. 

 

Utvärdering 

Utvärderingsformen är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Tre (3) anbud har inkommit varav två (2) anbud diskvalificerades. Orsaken 

till diskvalificeringen är att det saknades redovisning av ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete.  

 

Anbudet var delat i fyra (4) områden. Umeå kommun, Nordmalings kommun, 

Bjurholm och Vännäs kommun samt Robertsfors och Vindelns kommun. 

Vinnande leverantör ansvarar för servicen på samtliga områden.  

Utvärderingen sker enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Vinnande leverantörerna har angett kundreferenser som har intervjuats 

efter förbestämda frågor och poängbedömts.  
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Vidare har vinnande leverantör fått förtydliga till anbudet, hur de arbetar 

och följer upp sitt ledningssystem avseende kvalitets -och miljö samt 

systematiskt arbetsmiljöledning.  

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 256 

 

Diarienr: KS-2021/00586 

Upphandling: Inköp grävlastare – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta A. Staffare AB som leverantör av grävlastare. 

Ärendebeskrivning 

Inköp av grävlastare till Gator och Parker. Två (2) inkomna anbud. Pris 

3.180.000:- på det vinnande anbudet. Pris 3.700.000:- på det dyrare 

anbudet. Kvalitetsutvärdering genom bedömning av förarmiljö, funktioner, 

underhåll samt servicekostnad vilket gav avdrag på anbudssumman. 

Beslutsunderlag 

Bilagorna anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll och 

utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 257 

 

Diarienr: KS-2021/00643 

Upphandling: Asfaltsbeläggning och 

anläggningsarbeten - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende ramavtal 

Asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun tillsammans med Vakin och Umeå Energi upphandlar ett 
nytt ramavtal för asfaltsbeläggningar och anläggningsarbeten i Umeå 
kommun.  
 
Ramavtal avser successiva avrop av asfaltsbeläggningar och 
anläggningsarbeten i enlighet med upphandlingsdokumenten. 
Entreprenaderna omfattar arbeten som inte upphandlas i särskilda 
entreprenader i form av anläggningsarbeten, fräsning, vägmarkering och 
asfaltsbeläggningar för underhåll och nybyggnation, samt övriga arbeten i 
anslutning till dessa. 
 
Klimatbonus kommer att kunna erhållas om man överträffar redan högt 
ställda miljömål. 
 
Avtal tecknas gemensamt av Umeå kommun för samtliga köpare. 
 
Befintligt ramavtal löper ut 2022-03-31 och behöver därför upphandlas på 

nytt. 

 

Avtalets värde är ca 70 MSEK per år. 
Avtalsperiod 2022-04-01 till 2023-03-31 
 
Avtalet tecknas för ett år med möjlighet att förlänga ytterligare tre år.  
Utvärdering sker enligt lägsta pris. 



Sida 7 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-08-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund 
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§ 258 

 

Diarienr: KS-2021/00733 

Upphandling: Pension SKR-avtal 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlaget. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet som SKR upphandlat innefattar följande tjänster: 

• fullständig pensionsadministration av KAP-KL, AKAP-KL, 
PFA, PA-KL samt äldre bestämmelser och 
överenskommelser inkluderande eventuella 
pensionsreglementen för förtroendevalda 

• förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension 

• utökad pensionsadministration 

• löneväxling 

• försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen 
(FÅP) med tillhörande premiebefrielse, 
efterlevandepension till vuxen och barn och intjänad 
pensionsrätt (IPR). 

Vid behov genomförs avrop genom förnyad konkurrensutsättning med 

upphandlade leverantörer. Ramavtalet gäller under perioden 2021-01-15 

till 2025-01-14. 

Beslutsunderlag 

Se samtliga upphandlingsdokument 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 259 

 

Diarienr: KS-2021/00225 

Fördelning av kommunens andel av utökning av 

extra skolmiljard 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att utökningen av det extra statsbidraget 2021 till skolväsendet med 

anledning av covid-19-pandemin ska fördelas med 2 071 550 kr till för- 

och grundskolenämnden och 863 814 kr till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att, i budgetpropositionen för 2021, förstärka det statliga 

stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor. Syftet med tillskottet är att 

bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 

alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

 

Statsbidraget har fördelats proportionellt till kommunerna utifrån antalet 

barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun enligt Statistiska 

centralbyråns siffror för 2020 som fanns tillgängliga vid beslutstillfället 

(november 2020). 

 

Umeå kommuns andel av skolmiljarden, 11 869 940 kr, fördelades efter 

beslut i KSNAU 2021-03-02 med 8 376 874 kr till för- och 

grundskolenämnden och 3 493 066 kr till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

 

I samband med regeringens vårändringsbudget för 2021 utökades stödet 

till kommunerna med ytterligare 250 mnkr. Statsbidraget har utbetalats av 

Skolverket enligt samma fördelningsmodell som vid den tidigare 

utbetalningen och Umeå kommuns andel uppgår till 2 935 364 kr. 



Sida 10 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-08-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

Det tillkommande statsbidraget föreslås fördelas enligt samma princip som 

vid KSNAU:s tidigare beslut dvs fördelningen av medlen på de två 

utbildningsnämnderna utgår från samma modell som Skolverket tillämpat, 

men med den skillnaden att 15-åringar och 18-åringar viktas dubbelt i 

beräkningen. Detta för att dessa åldersgrupper är avgångsklasser (åk 9 i 

grundskola och åk 3 i gymnasiet) och därmed har kortare tidsperspektiv 

inför att söka vidare utbildning alternativt arbete. 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 260 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärende 2021-08-24 

 

Remisser 

 

Socialdepartementet - Remiss: SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan. 

För- och grundskolenämnden för yttrande till kommunstyrelsen som 

skickar kommunens yttrande till Socialdepartementet. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 19 november 2021. FGN 2021-10-21, 

KSNAU 2021-11-09, KS 2021-11-16 

 

Arbetsmarknadsdepartementet - Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen 

och förvaltningslagen. Kommunjuristerna och Viva skriver fram ett yttrande 

till KS. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 15 oktober 

2021. KSNAU 2021-09-21, KS 2021-10-12 
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§ 261 

 

Diarienr: KS-2021/00122 

Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum; 

Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Petter Nilsson 

(SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 1/21: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum enligt 

kulturnämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) till förmån för bifall till motionen. Se skriftlig 

reservationstext under beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2021 yrkar Lars-Arne Ivert 

(SD), Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun avvecklar kvinnohistoriska museet. 

 

Kulturnämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen  

Kulturnämndens protokoll 2021-04-21, § 21. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-05-20, § 21 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Ågrens förslag om 

bifall till motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet 

bifaller tjänsteskrivelsens förslag om att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M). Moderaterna vill sedan tidigare avveckla 

Kvinnohistoriskt museum i kommunal regi. Undertecknad reserverar sig 

därför till förmån för bifall på motionen.  

 

Vi moderater tycker det är rätt att satsa på kultur för att utveckla Umeå 

som en attraktiv kommun, men anser däremot att budgetramen kan 

minskas. Då kommunens kulturbudget redan är omfattande, och M har för 

avsikt att minska den, så anser vi att det inte finns något ekonomiskt 

utrymme att behålla Kvinnohistoriska museet i kommunal regi.  

 

Deras befintliga lokaler bör hyras ut till en extern aktör som kan passa in 

och som har ett intresse av det perfekta läget i Väven. Detta sparar ca 11 

miljoner kronor för kommande år, fördelat på olika nämnders ramar. Det 

som är bevarandevärt kan överföras till Västerbottens museum, på samma 

sätt som vi hanterat Regementsmuseet på I20- området. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 262 

 

Diarienr: KS-2021/00658 

Valdistriktsindelning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att göra ny valdistriktsindelning enligt bilagor och att översända den till 

länsstyrelsen för fastställande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun är för närvarande indelad i 67 valdistrikt. 

Befolkningsökningen medför att valdistrikten över tid behöver bli fler. Inför 

valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 har det gjorts en 

omfattande analys av den nuvarande valdistriktsindelningen. Under 

arbetets gång har kommunen haft dialog med länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens valdistriktsindelning. Den 

fastställs därefter av länsstyrelsen. 

 

Enligt vallagen ska ett valdistrikt ha mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 

Varje valdistrikt ska bestå av en geografiskt obruten yta.  Valdistriktet ska i 

första hand ges namn efter det område som det omfattar. Om det består 

av flera distinkta områden ska de alla ingå i namnet.  Varje valdistrikt ska 

ha en vallokal, men den behöver inte ligga inom valdistriktets gränser. En 

röstberättigad ska inte behöva passera en annan vallokal på vägen till sin 

egen vallokal. 

 

Som grund för befolkningsutvecklingen i de olika valdistrikten ligger 

kommunens befolkningsprognos på delområdesnivå. I en tillväxtkommun 

som Umeå är befolkningsprognosen det viktigaste instrumentet för att 

analysera valdistrikten. Det finns dock flera orsaker till att 

valdistriktsindelningen behöver revideras. 

 

• valdistrikten är för små, det vill säga under 1000 röstberättigade 
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• valdistrikten är för stora, det vill säga över 2000 röstberättigade 

• valdistrikten följer inte kommunens indelning i statistikområden, 
NYKO, vilket krävs för att kunna använda befolkningsprognosen 

• generellt sett bör valdistrikten bli mindre för att rösträkningen på 
valnatten ska gå snabbare 

Förslaget innebär i korthet att två valdistrikt som är för små uppgår i andra 

valdistrikt. Det bildas sju nya valdistrikt medan 33 distrikt får ändrade 

gränser. Slutligen föreslås 32 valdistrikt att förbli oförändrade. Kommunen 

kommer då att ha 72 valdistrikt. 

 

Enligt förslaget kommer ett valdistrikt att ha något färre än 1000 

röstberättigade. Det härrör från en tidigare delning av ett för stort 

valdistrikt. Tre av de distrikt som beräknas ha fler än 2000 röstberättigade 

består helt eller delvis av studentbostäder. Det innebär att antalet 

röstberättigade är lägre när röstlängden tas fram i mitten av augusti 

jämfört med befolkningsprognosens invånarantal som gäller per den 31 

december. Även Obbola valdistrikt väntas ha fler än 2000 röstberättigade 

vid nästa val. I det fallet finns dock inte någon bra lösning för att kunna 

dela distriktet varför man kommer att arbeta med delad röstlängd.  

 

I bilagorna redovisas förslaget till ny valdistriktsindelning samt det 

prognosticerade antalet personer i åldern 18-w år per den 31 december 

2022.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av förändringar i valdistriktsindelningen 

Tabell – översyn av valdistriktsindelning 

Kartor över förändrade valdistrikt 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Johan Gammelgård 

 

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

Beslutet ska skickas till 
vasterbotten@lansstyrelsen.se    

  

mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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§ 263 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans - och kraftrapport juli 2021 

Förlag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport juli 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport juli 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson  
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§ 264 

 

Diarienr: KS-2021/00350 

Information: Ekonomisk rapport januari-maj 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-24 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om ekonomin för perioden januari-maj 2021. Summa prognos 

för styrelser och nämnder efter maj är plus 165 miljoner kronor. Tre 

nämnder; Valnämnden, fritidsnämnden och tekniska nämnden har ett 

prognosticerat underskott som överstiger 1 %. 

   
 

 

  



Sida 18 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-08-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 265 

 

Diarienr: KS-2021/00731 

Information: Investeringar 2021 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-08-24 informerar förvaltningschef för Teknik och 

fastighet om investeringar 2021 och bakgrund till varför det har blivit 

förskjutningar av vissa investeringar samt en sammanställning av åtgärder 

för att uppnå en bättre balans mellan budget och utförda investeringar. 

 

 

 


