
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-14 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 14 december 2021 kl. 13:15-14.25 

Plats: Stadshuset och distans 

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren    

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 418-438 

 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: 2021-12-14 

 

Anslaget har satts upp: 2021-12-17 

 

Anslaget tas ner: 2022-01-08 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur 
 Therese Stellén

§ 424 justeras omedelbart 
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Beatrice Fossmo, informationssäkerhetssamordnare (ISS), § 437 

Camilla Högdahl, HR-chef, § 438 
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§ 418 

 

Diarienr: KS-2021/00828 

Upphandling: Bemanningstjänster administration - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 21243 Bemanningstjänster 

administration. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av bemanningstjänster inom administration för främst kortare 
uppdrag men även längre är möjliga. Bostaden, Bjurholms kommun, 
Robertsfors kommun, Umeå Energi och Vakin deltar i upphandlingen. 
 
Avtalstid  
2022-05-01 – 2024-04-30. Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 
 
Värde  
2 750 000 SEK/år (Umeå kommun ca 1,2 000 000 SEK/år) 
 
Utvärdering  
100 % kvalitet, priserna konkurrensutsätts med förnyad 

konkurrensutsättning. 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 419 

 

Diarienr: KS-2021/01103 

Upphandling: Redskapsbärare 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för redskapsbärare. 

Ärendebeskrivning 

Inköp av Redskapsbärare, samt inbyte av befintlig maskin (Volvo L70E 

2008, 17.000 timmar) till Gator och Parker. 

 

Utvärdering bästa pris-kvalitet. Avdrag i utvärderingssumman efter 

bedömning av förarmiljö, funktioner, underhåll/daglig tillsyn samt 

servicekostnad. 

 

Motorkrav steg V. 

 

Budget 2.500.000:- 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 420 

 

Diarienr: KS-2021/01118 

Upphandling: Flytt- och magasineringstjänster 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för flytt- och magasineringstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Flytt- och magasineringstjänster för i huvudsak utbildning, socialtjänst, 

fastighet och stadshusservice. 

 

Avtalet omsätter c:a 4 000 000/år. 

 

Avtalstid 2 +1+1 med start 2022-03-01 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 421 

 

Diarienr: KS-2021/01078 

Förvärv Ön 7:45 

Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat avtal avseende förvärv av fastigheten Umeå Ön 7:45 

samt att ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna det 

upprättade köpeavtalet 

 

att ge mark- och exploateringsingenjör, Anders Ottosson, fullmakt att för 

Umeå kommuns räkning genomföra affären och på tillträdesdagen 

hantera aktuell ersättning från kommunens förvaltningskonto 8420-

2,924 294 515-3 i Swedbank.  

Ärendebeskrivning 
Förvärv av fastigheten Umeå Ön 7:45 i enlighet med de intentioner som 

beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Ön avseende stadens tillväxt. 

Förvärvet ingår i MEX uppdrag att säkra kommunens markförsörjning så att 

det finns kommunal mark för Umeås nuvarande och framtida tillväxt. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat ”Köpeavtal” 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson 

Anders Ottosson 

Beslutet ska skickas till 
Helen Nilsson 

Anders Ottosson   
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§ 422 

 

Diarienr: KS-2021/01079 

Förvärv Ön 1:99 

Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat avtal avseende förvärv av fastigheten Umeå Ön 1:99 

samt att ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna det 

upprättade köpeavtalet. 

 

att ge mark- och exploateringsingenjör, Anders Ottosson, fullmakt att för 

Umeå kommuns räkning genomföra affären och på tillträdesdagen 

hantera aktuell ersättning från kommunens förvaltningskonto 8420-

2,924 294 515-3 i Swedbank.  

Ärendebeskrivning 
Förvärv av fastigheten Umeå Ön 1:99 i enlighet med de intentioner som 

beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Ön avseende stadens tillväxt. 

Förvärvet ingår i MEX uppdrag att säkra kommunens markförsörjning så att 

det finns kommunal mark för Umeås nuvarande och framtida tillväxt. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat ”Köpeavtal” 

Beredningsansvariga 

Helen Nilsson 

Anders Ottosson 

Beslutet ska skickas till 
Helen Nilsson 

Anders Ottosson   
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§ 423 

 

Diarienr: KS-2019/00121 

Medfinansiering: Innovationsplattform 

Bioraffinaderi, förstärkning 2022-2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Innovationsplattform Bioraffinaderi, tilläggsprojekt 300 000 kr 

2023, att tas från kommunstyrelsens tillväxtanslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun medfinansierar under 2019-2022 RISE Processums projekt 

Innovationsplattform Bioraffinaderi (Ksnau 2019-02-19). RISE Processum 

söker nu medel till en förstärkning för 2023 av pågående projekt.  

 

Processum i Örnsköldsvik är en forsknings- och innovationsaktör inom 

bioraffinaderi. Det pågående projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi 

handlar om att öka innovations- och kommersialiseringstakten i företag 

inom bioraffinaderiets värdekedjor. Företagen får via 

innovationsplattformen stöd med forskning och utveckling, affärsmodeller 

och kommersialisering och hittills har ett 50-tal företag fått 

utvecklingsstöd. Nytt sedan 2020 är en stor nationell satsning på att stärka 

Processum i Örnsköldsvik som centrum för testbäddar för bioraffinaderi 

och samla Sveriges bioekonomiaktörer runt dess infrastruktur och 

innovationsmiljö. Tilläggsansökan för 2023 syftar till att förankra denna 

nationella satsning regionalt, bygga kapacitet och knyta ihop 

innovationsstödet med den nya satsningen. Den nationella satsningen 

innebär stora möjligheter. Bland annat kommer en ny pilothall möjliggöra 

en breddning och uppskalning av kapacitet och möjligheter inom ännu fler 

värdekedjor som gröna material, kemikalier, bränslen, foder och mat. Den 

nya infrastrukturen möjliggör till exempel hantering och framtagande av 

nya livsmedelsprodukter, och det görs investeringar inom CCU (Carbon 

Capture and Utilization) och CCS (Carbon Capture and Storage) för 



Sida 9 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-12-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

infångning och användning eller lagring av koldioxid. Samhället står inför 

enorma utmaningar att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Kommunerna längs norrlandskusten har unika förutsättningar att bidra 

med kompetens, naturresurser, väletablerade industri och test- och 

demomiljöer via Processums innovationsmiljö. 

 

Föreslagen finansiering, tilläggsprojekt 

 2023 

RISE AB 1 260 000 

Tillväxtverket, regionala fonden 4 996 742 

Region Västernorrland 1 904 000 

Region Västerbotten 466 000 

Sundsvalls kommun 520 000 

Örnsköldsviks kommun 550 000 

Umeå kommun 300 000  

Totalt 9 696 742 

 

Processum är ledande inom bioraffinaderiutveckling och samverkar med en 

mängd olika aktörer. Umeå kommun har varit med och stöttat och 

medfinansierat arbetet i många år. Innovationsmiljön har haft en stark 

utveckling i framför allt Örnsköldsvik men involverar företag och aktörer i 

en betydligt större region och flera Umeåföretag inom energi, återvinning, 

livsmedel och skogsindustrin har fått utvecklingsstöd de senaste åren. RISE 

Processum har ett löpande samarbete med inkubatorn Uminova 

innovation samt med forskare från Umeå universitet och SLU och tar 

löpande emot doktorander och examensarbetare. Innovationsmiljön 

attraherar spetskompetens både nationellt och internationellt, samt stort 

FoU-kapital från EU. Sammanfattningsvis är detta ett gott exempel på 

regionalt samarbete med Örnsköldsvik inom ett tydligt styrkeområde för 

Umeå, där det finns än mer potential framöver i och med ökat arbete inom 

cirkulär ekonomi. RISE Processum är en stabil projektägare som visar på 

goda resultat och får en allt starkare position nationellt och internationellt, 

och tilläggsprojektet förelås därför att beviljas medel. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-12-01) 

2023     10 255,1 tkr 

Handlingar 

Ansökan från RISE Processum 
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Beredningsansvariga 

Emmy Sundin, Åsa Fällman 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 424 

 

Diarienr: KS-2020/00278 

Tack till kommunanställda som arbetat under 

Coronapandemin 
Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att som tack till kommunanställda som arbetat under Coronapandemin 

överlämna en gåva i form av ett presentkort hos Visit Umeå C respektive 

Avion Shopping, för ett värde av 500 kronor  

 

att kostnaden för gåvan, ca 5,5 mnkr, finansieras via kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda behov 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se 

reservationstext under beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar såväl globalt som lokalt. 

Det finns goda skäl att Umeå kommun som arbetsgivare visar uppskattning 

till medarbetare för deras arbete under Coronapandemin. Det är svårt att 

avgränsa till någon enskild förvaltning/verksamhet. Alla verksamheter och 

medarbetare har varit berörda av Coronapandemin med den arbetsinsats 

som utförts för att undvika smittspridning och de anpassningar som gjorts i 

verksamheten såväl på arbetsplatser som för distansarbetet. 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade om en 

Coronagåva oktober 2020 på 400 kronor. Skatteverket har beslutat om att 

förlänga de tillfälliga reglerna från 2020 att även omfatta 2021 utifrån att 

pandemin fortfarande pågår. 
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Presentkortet Umeå C och Avion C kan användas på ett stort antal butiker, 

caféer och restauranger. Eftersom utbudet av näringsidkare (drygt 100)  

som är knutna till presentkorten representerar många olika branscher kan 

de anställda kunna nyttja kortet till något som passar deras personliga val. 

Det blir inte heller någon styrning till specifik butik, restaurang eller dylikt 

vilket innebär att det inte blir ett företagsstöd till någon enskild 

näringsidkare samtidigt som det främjar det lokala näringslivet. 

 

Alla månadsanställda medarbetare under november 2021 omfattas av 

gåvan totalt ca 11 000 personer. Tjänstlediga för enskilda angelägenheter 

omfattas ej. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg 

Lena Höök Gustafsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – att en coronabonus på 2 000 kronor betalas ut som ett 
tillägg till decemberlönen för de tillsvidareanställda och månadsavlönade 
visstidsanställda i den kommunala äldreomsorgen, 
funktionshinderomsorgen och skolan som arbetar brukar- eller elevnära. 
 
att kostnaden för lönetillägget finansieras av det prognostiserade 
överskottet och belastar kommunstyrelsens budgetram. 
 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds (V) förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kommunen går mot ett rekordstort överskott på över 450 miljoner kronor 

för 2021. Samtidigt har skolans och omsorgens anställda prövats hårt och 

tvingats arbeta med ständigt skiftande rutiner och påbud. De har stått i 

främsta ledet, nära brukare och elever och förtjänar vår djupaste 
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tacksamhet och uppskattning. Förra året belönades den personalen i 

omsorgen med en godisklubba och uppmaningen att ”inte tappa sugen”. 

Umeå kan bättre - och dessa personalgrupper förtjänar bättre än så. 

Vänsterpartiet yrkade därför att kommunen bör använda en del av 

kommunstyrelsens överskott till att betala ut ett lönetillägg för dessa 

grupper. Det är beklagligt att övriga partier inte delade vår uppfattning. 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
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§ 425 

 

Diarienr: KS-2017/00577 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Umeå 

kommun och Brottsofferjouren Umeå 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att för 2022 bevilja 160 tkr i lokalbidrag till Brottsofferjouren, förutom 

det redan avtalade bidraget på 3 kr per kommuninvånare under 

avtalstiden, med finansiering från anslaget för oförutsedda behov.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2017-09-20 beslut om att ingå ett 

idéburet offentligt partnerskap (IOP) med brottsofferjouren under år 2018-

2020, KS-2017/00577. Finansieringen har tagits från kommunens anslag för 

oförutsedda behov. Detta avtal förlängdes med automatik för 2021 och nu 

även för 2022. 

 

Brottsofferjouren i Umeå har under mer än 25 år givit stöd till tusentals 

brottsutsatta, vittnen och anhöriga inom Umeå, Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner. Jouren ger genom sitt 

brottsofferstöd årligen medmänskligt samtalsstöd till mellan 300 och 350 

brottsofferdrabbade och deras anhöriga. Verksamheten, som helt drivs 

ideellt, bygger på ett nära samarbete med polisen och domstolen som 

förmedlar ärendena till jouren. Umeå kommun bidrar med 3 kr årligen per 

kommuninvånare som tillsammans med liknande bidrag från övriga 

kommuner i Umeåregionen möjliggör anställning av en samordnare inom 

Brottsofferjouren Umeå. 

 

Kommunen har under år 2018–2021 tillhandahållit lokal till 

brottsofferjouren. Förslaget är att istället betala ut ett lokalbidrag utifrån 

likabehandlingsprincipen mot andra föreningar. Nivån på det föreslagna 

hyresbidraget är i nivå med hyreskostnaden på den lokal där man är idag. 
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Förslaget till beslut medger ett hyresbidrag för 2022, inför 2023 bör frågan 

om lokalbidrag hanteras gemensamt med andra finansiärer av detta IOP. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Lena Höök Gustafsson 

Beslutet ska skickas till 
Brottsofferjouren 

IFN   
 

 

  



Sida 16 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-12-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 426 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-12-14 

Remisser 

 
Kulturdepartementet - Återstartsutredningens betänkande. Från kris till 

kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77). Kulturnämnden för eget 

yttrande till Kulturdepartementet. Sista dag att besvara remissen är den 16 

februari 2022 

 

Justitiedepartementet - SOU 2021:87: Granskning av utländska 

direktinvesteringar. Inväntar svar från Ekonomifunktionen om de ska 

handlägga remissen till Kommunstyrelsen. Sista dag att besvara remissen 

är den 22 februari 2022 

 

Jordbruksverket - Modell för riskvärdering av aktörer som hanterar 

växtskyddsmedel. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till 

Jordbruksverket. Sista dag att besvara remissen är 10 december 2021 

 

Skrivelse till kommunstyrelsen: Prioritera rätt - välj välfärden 

Elva likalydande skrivelser med olika avsändare har inkommit. 

 

Klimatkontrakt 2030 - slutligt dokument rev 2021. KS-2020/00778-9. 
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§ 427 

 

Diarienr: KS-2020/00532 

Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler 

medarbetare; Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare enligt 

äldrenämndens kompletterande yttrande.  

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Veronica Kerr 

(KD): 

 

att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en pilotverksamhet i 

samarbete med Ung Omsorg förslagsvis på tre äldreboenden. 

 

att pilotverksamheten utvärderas efter ett år och därefter om resultaten är 

goda ska det vidareutvecklas och genomföras på fler boenden. 

 

Bakgrund 

Äldrenämnden har 2020-10-22 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-02-04 yttrat sig och föreslår också att 

kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

 

Kommunfullmäktige har 2021-08-30, § 172 återremitterat ärendet till 

äldrenämnden med anledning av att förslag till beslut baseras på ett 
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yttrande som hänvisar till skäl som inte längre gäller. Dvs året 2021 och 

pandemi samt att sedan yttrandet skrevs har äldrenämnden mottagit stora 

summor i statsbidrag (minoritetsåterremiss), se bilagt protokoll. 

 

Äldrenämnden har 2021-11-18, § 96 kompletterat sitt yttrande och föreslår 

återigen att kommunfullmäktige avslår motionen, se bilagt protokoll. 

Beslutsunderlag 

Motion 21/2020 

Äldrenämndens protokoll 2021-11-18 

Äldrenämndens yttrande 2021-09-09 (komplettering) 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30 (återremiss) 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-02-04 

Äldrenämndens protokoll 2020-10-22 

Äldrenämndens yttrande 2020-09-23 (ursprungligt) 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg och Maja Westling (C) – Bifall till 
motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslag). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Äldrenämnden   
 

  



Sida 19 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-12-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 428 

 

Diarienr: KS-2021/00495 

Motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i 

politiken; Ellen Ström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 13/2021: Genomlysning av kvinnors villkor i politiken. 

 

Reservation 

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

om att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Ellen Ström (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige, genom dess presidium, initierar en 

genomlysning av kvinnors arbetssituation och arbetsmiljö som politiskt 

förtroendevalda i kommunen och utreder anledningen till att kvinnor i 

högre grad än män väljer att lämna sina politiska uppdrag. 

 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår kommunfullmäktige att 

bifalla motionen. 

 

Villkoren för kvinnor i politiken har koppling det har till det av 

kommunfullmäktige antagna övergripande målet om jämställdhet: Att 

skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv. Att kunna forma samhället genom att vara 

förtroendevald är viktigt för att olika erfarenheter, kunskap och samtal ska 

kunna ta plats. Villkoren för att kunna delta innebär också ex. stopptider 

för möten, möjlighet att vara föräldraledig från sitt politiska uppdrag osv. 

Detta är frågor som Umeå kommun lyft och där förändringar gjorts för att 

ett politiskt uppdrag ska vara möjligt för fler. Villkor för ett aktivt 
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deltagande i politiken innebär också att bli mött med respekt i ex. 

mötessammanhang. 

 

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott har vid ett flertal tillfällen lyft 

frågan om kvinnors villkor i politiken och att det framför allt är kvinnor som 

till exempel innan mandatperiodens utgång avsäger sig sina politiska 

uppdrag. Jämställdhetsutskottet genomförde 2016 en enkätundersökning 

bland samtliga som avsagt sig sin fullmäktigeplats mellan valet 2014 och 

2016, vilket var 17 personer, 75% kvinnor, 25% män. Hälften av personerna 

besvarade enkäten som visade på ett flertal orsaker till avhopp, bland 

annat flytt, för svårt att få tid att räcka till men som bidragande orsaker och 

som övriga kommentarer lyftes också till exempel otydlighet i uppdraget 

samt att det finns en stelbent kultur och svårigheter att vara ung kvinna 

och fullmäktigeledamot. 

 

Kommunfullmäktiges presidium genomförde 2020 en enkät bland Umeå 

kommuns kommunfullmäktigeledamöter utifrån att presidiet under både 

föregående och innevarande mandatperiod fått ett flertal synpunkter kring 

att arbetsmiljön, säkerheten och språkbruk, förhållningssätt och attityder i 

kommunfullmäktiges debatter bör förändras och förbättras. I enkäten 

uppgav 83 procent av kvinnor och 63 procent av män att de önskar 

uppförandekoder avseende språkbruk, förhållningssätt och attityder under 

fullmäktiges sammanträden. 53 procent av kvinnor och 39 procent av män 

uppger att det funnits tillfällen då stämningen i debatten inneburit att 

ledamöter känt osäkerhet, otrygghet eller utsatthet. Enkäten 

presenterades hela kommunfullmäktige i augusti 2020, och skrivningar 

kring etiskt förhållningssätt har arbetats fram och beretts av KS för vidare 

beslut i KF. 

 

Att undersöka villkoren för deltagande, att ställa frågor om vem som får ta 

plats och på vilka villkor på olika arenor är centralt i jämställdhetsarbete, 

samt att utifrån belysning också genomföra aktiviteter och följa upp arbete 

för att säkerställa att kvinnor och män har förutsättningar för att kunna 

forma samhället och sitt eget liv. 

Beslutsunderlag 

Jämställdhetsutskottets yttrande 
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Motion 13/2021 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Avslå motionen. 
Bore Sköld (V), Maja Westling (C) och Tomas Wennström (S) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag (bifalla motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen (bifalla motionen) mot att avslå motionen. 

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

om att avslå motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 

Motionären   
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§ 429 

 

Diarienr: KS-2021/00516 

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar; 

Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson 

(SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar besvarad 

enligt fritidsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Maria Nilsson 

(SD), Lars-Arne Ivert (SD) och Petter Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där 

ungdomarna kan mötas. 

 

att Umeå kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp 

en förening. 

 

Fritidsnämnden har 2021-11-24 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens protokoll 2021-11-24, § 75.  

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
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Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att anse 

motionen besvarad). 

Beslutet ska skickas till 
Maria Nilsson 

Petter Nilsson   
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§ 430 

 

Diarienr: KS-2021/00784 

Motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan; 

Anders Norqvist (L) och Marianne Normark (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 26/2021: Inför fluorsköljning i skolan besvarad enligt för- 

och grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

yttranden. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-09-27 yrkar Anders Norqvist 

(L) och Marianne Normark (L): 

 

• att Umeå kommun undersöker möjligheterna att införa fluorsköljning 
som ett led i förebyggande tandhälsa. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har 2021-11-25 respektive 2021-11-24 yttrat sig 

och föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Se 

yttranden i respektive protokoll samt båda nämndernas likalydande 

slutsats nedan: 

 

Frågan om att utreda möjligheten att genomföra fluorsköljning som ett led 

i förebyggande tandhälsa behöver riktas till Region Västerbotten för 

inriktningsbeslut innan nästa steg kan tas för en dialog om eventuell 

samverkan med Umeå kommun. 
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Beslutsunderlag 

Motionen 

För- och grundskolenämndens protokoll 2021-11-25, § 108 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-11-24, § 118 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen besvarad) mot att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden    
 

 

  



Sida 26 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-12-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 431 

 

Diarienr: KS-2021/01011 

Finansiering av Umeå kommuns konstinköp 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avslå kulturnämndens begäran att inför 2023 öka det 

kommungemensamma årliga investeringsanslaget för konstinköp med 

2 100 tkr per år till 3 000 tkr. 

 

att avslå kulturnämndens förslag om att kommunstyrelsen ska besluta att 

ett konstprogram ska tas fram i anslutning till alla större 

stadsutvecklingsprogram. 

 

att hänvisa kulturnämnden till budgetprocessen för 2023 där styrelse och 

nämnder ska lämna yttrande om bl a ekonomiska ramar. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att inför 2023 öka 

det kommungemensamma årliga investeringsanslaget för konstinköp med 

2 100 tkr per år till 3 000 tkr. I ärendebeskrivningen redogörs för den 

historiska utvecklingen och behovet av utökat anslag för framtiden. 

Nämnden föreslår även att kommunstyrelsen ska besluta om att ett 

konstprogram ska tas fram i anslutning till alla större 

stadsutvecklingsprogram.  

 

Stadsledningskontorets förslag är att avslå begäran och hänvisa till den 

budgetprocess som gäller för budget 2023 där styrelse och nämnder bl a 

ska lämna yttrande över drift – som investeringsramar. 
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För att möjliggöra en god styrning av kommunens ekonomi samt att olika 

behov kan vägas mot varandra inom det ekonomiska utrymme som finns 

att tillgå är det viktigt att behov av drift- och investeringsmedel, så långt 

det är möjligt, hanteras samlat inom ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds (V) förslag (enligt 

kulturnämndens förslag). Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 
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§ 432 

 

Diarienr: KS-2021/00293 

Anvisning för nämndernas rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2021 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 
för perioden jan-dec 2021.  
 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en delårsrapport och en 

årsredovisning och överlämna dessa till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen avser perioden januari-december 2021 och ska 

sammanställas och beredas av kommunstyrelsen inför fastställande i 

kommunfullmäktige.  

 

För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på 

kommunens nämnder avseende rapportering av underlag till 

årsredovisningen har bifogat förslag till tidplan och anvisning upprättats.  

 

Beslutsunderlag  
Anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 2021  
 

Beredningsansvariga  
Malin Westerberg Blom 
Seija Königsson 
 

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

 
Beslutet ska skickas till  
Samtliga nämnder 
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§ 433 

 

Diarienr: KS-2021/00294 

Anvisning för bolagens rapportering till 

kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2021 
 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen för 
perioden jan-dec 2021. 
 

Ärendebeskrivning  
Kommunen upprättar årligen en delårsrapport och en årsredovisning och 

överlämnar dessa till kommunfullmäktige. Årsredovisningen avser perioden 

januari-december 2021 och ska sammanställas och beredas av 

kommunstyrelsen inför fastställande i kommunfullmäktige.  

 

För att tydliggöra kommunstyrelsens förväntningar och krav på 

kommunens bolag avseende rapportering av underlag till årsredovisningen 

har bifogat förslag till tidplan och anvisning upprättats.  

 

Beslutsunderlag  
Bilaga - Anvisning för bolagens rapportering till kommunstyrelsen jan-dec 
2021 
 

Beredningsansvariga  
Malin Westerberg Blom 
Seija Königsson 
 

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

 
Beslutet ska skickas till  

Alla bolag 
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§ 434 

 

Diarienr: KS-2017/00862 

Åtgärdsplan Umeå växer - tryggt och säkert (KF-

uppdrag 6) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna åtgärdsplan Umeå växer – tryggt och säkert. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde mål och uppdrag till 

kommunorganisationen den 26 oktober 2020. Uppdrag 5 

”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samordna 

arbetet med att ta fram en åtgärdsplan utifrån de rekommendationer och 

den lägesbild som tagits fram av UmeBrå Umeå växer – tryggt och säkert”. 

21 juni 2021 fattades beslut på kommunfullmäktige om nya mål och 

uppdrag och tidigare uppdrag 5 blev i stället uppdrag 6. 

 

En åtgärdsplan har framarbetats av styrgruppen för Umeå växer-tryggt och 

säkert. Fokus under 2022 kommer att ligga på genomförande av föreslagen 

åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer även ingå i kommande program för 

social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan Umeå växer-tryggt och säkert. KF-uppdrag 6. 

Beredningsansvariga 

Karolina Lundkvist 

Kerstin Rörsch 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Tilläggsyrkande: Att åtgärdsplanen kompletteras med 
ytterligare två åtgärder: 
 
1. Införande av kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i 
kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp 
kamerabevakning. 
 
2. Anställa/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta 
trygghetsskapande runt om i Umeå.  
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Anders Ågrens tilläggsyrkanden. Ordföranden finner 

att utskottet avslår Ågrens tillägg. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Kerstin Rörsch för vb till berörda. 
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§ 435 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans - och kraftrapport november 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport november 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 november 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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§ 436 

 

Diarienr: KS-2021/00889 

Yttrande över granskning av upphandling, 

genomförande och uppföljning av Lundabron 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att med anledning av revisionens granskning under 2022 vidareutveckla 

formerna för rapporteringen av status i större projekt från kommunens 

nämnder till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit KPMG i uppdrag 

att genomföra en granskning av hur investeringsprojektet Lundabron har 

upphandlats, genomförts och följts upp. Granskningen ingick ursprungligen 

i revisionsplanen för år 2020, men har slutförts först under 2021 i avvaktan 

på att  förhandlingar med entreprenören skulle avslutas.  

 

Revisorerna önskar ett yttrande över rapporten där styrelsens åsikter kring 

granskningen och dess rekommendation framgår. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om 

tekniska nämnden och kommunstyrelsen genomfört investeringsprojektet 

Lundabron på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt.  

 

Utifrån genomförd granskning gör kommunrevisionen bedömningen att 

tekniska nämnden och kommunstyrelsen inte har genomfört 

investeringsprojektet Lundabron på ett tillräckligt ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Därför rekommenderar kommunrevisionen kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att information sker löpande till politiken vad gäller större 

projekts framskridande. Detta så att politiken får en helhetsbild av varje 
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projekt. Inte minst är detta viktigt vid projekt som pågår under en längre 

tid, uppgår till större belopp samt innefattar olika delbeslut om utökning av 

projektbudget.  

 

Yttrande 

Kommunstyrelsen delar kommunrevisionens bedömning om att projektet 

Lundabron varit ett utmanande projekt för Umeå kommun. Som 

revisionsrapporten påtalar har projektet pågått under en längre tid och 

under projektets gång har det uppstått problem och utmaningar som 

bidragit till att projektet redovisat avvikelser, såväl ekonomiskt, praktiskt 

som tidsmässigt. 

 

Precis som kommunrevisionen rekommenderar är det av stor vikt att 

kommunens förtroendevalda får information om status och avvikelser 

avseende större projekt.  

 

Kommunstyrelsen kommer därför att under 2022 vidareutveckla formerna 

för rapporteringen av status i större projekt från kommunens nämnder till 

kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Detta dels i form av 

vidareutveckling av den tertialvisa rapporteringen och dels i form av 

vidareutveckling av rapportering från nämnderna om större avvikelser 

uppstår mellan ordinarie rapporteringstillfällen.  

 

Detta så att kommunens förtroendevalda får en helhetsbild av större 

projekt som pågår under en längre tid.  

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport avseende upphandling, genomförande och uppföljning 

av Lundabron 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 437 

 

Diarienr: KS-2021/01036 

Information: Riktlinjer för informationssäkerhet 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-12-14 informerar 
informationssäkerhetssamordnare (ISS) Beatrice Fossmo om riktlinjer för 
informationssäkerhet som kommunstyrelsen fastställt 2021-12-07. 
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§ 438 

 

Diarienr: KS-2021/01121 

Information: Resultat av medarbetarenkät inom 

kommunstyrelsens verksamheter 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-12-14 informerar HR-chef Camilla Högdahl om 

resultat av medarbetarenkät inom kommunstyrelsens verksamheter. 

   
 

 

 


