
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-09-20 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 20 september 2022 kl. 13:15-14:55 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Moa Brydsten (S), tjänstgörande ersättare för Janet Ågren (S) 
Andreas Lundgren (S), tjänstgörande ersättare för Tomas 
Wennström (S) 
Ellen Ström (V), tjänstgörande ersättare för Bore Sköld (V) 
Maja Westling (C), tjänstgörande ersättare för Mattias 
Larsson (C) 
Peder Westerberg (L) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren    

 

Sekreterare: Digital signering      §§ 263-290 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signering    

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signering    

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-09-20 

 

Anslaget har satts upp: 2022-09-21 

 

Anslaget tas ner: 2022-10-13 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signering 
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 263-271 

Peter Juneblad, näringslivsdirektör, 263-281, 287 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, § 286, 289 

Urban Blomdahl, budgetchef, §286, 289-290 
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§ 263 

 

Diarienr: KS-2022/00626 

Upphandling: Grönyteskötsel park – 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Grönyteskötsel park, delad upphandling Norra, Västra, Östra. 

Delad upphandling för att möjliggöra anbud från mindre företag. 

 

Avtalstid 3+2+2 år. Avtalsstart 2023-04-01. 

 

Sociala krav: praktikplats en person per del. 

 

Uppskattade årskostnader: 

Norra 2,1 miljoner kronor 

Västra 1,2 miljoner kronor 

Östra 1 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
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§ 264 

 

Diarienr: KS-2022/00627 

Upphandling: Grönyteskötsel fastighet –

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Grönyteskötsel fastighet, delad upphandling Södra, Västra, Östra. 

Delad upphandling för att möjliggöra anbud från mindre företag. 

 

Avtalstid 3+2+2 år. Avtalsstart 2023-04-01. 

 

Sociala krav: praktikplats en person per del. 

Uppskattade årskostnader: 

Södra 1 miljon kronor 

Västra 1,3 miljoner kronor 

Östra 1,2 miljoner kronor 

 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 265 

 

Diarienr: KS-2022/00628 

Upphandling: Grönyteskötsel park och fastighet – 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Grönyteskötsel park och fastighet, delad upphandling Holmsund-Obbola 

och Hörnefors. Delad upphandling för att möjliggöra anbud från mindre 

företag. 

 

Avtalstid 3+2+2 år. Avtalsstart 2023-04-01. 

 

Sociala krav: praktikplats en person per del. 

 

Uppskattade årskostnader: 

Holmsund-Obbola 1 miljon kronor 

Hörnefors 700.000 kronor 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 266 

 

Diarienr: KS-2022/00742 

Upphandling: Husgeråd 21279 –  

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande Husgeråd. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet avser löpande avrop av Husgeråd till våra enheter.  

Övriga avropsberättigande parter är Nordmalings kommun, Vännäs 

kommun, Bjurholms kommun, Robertsfors kommun samt Vakin.  

Upphandlingen ska tillgodose kommunernas behov av husgeråd som inte 

är elektriska.  

 

Avtalets värde uppskattas till 2 000 000 SEK per år.  

Avtalsperiod 2022-12-01 – 2024-11-30 med möjlighet att ytterligare 

förlänga ett (1) år plus ett (1) år. Avtalet tar hänsyn till sysselsättningskrav. 

Utvärdering sker genom bästa förhållandet mellan pris- och kvalitet.  

Beslutsunderlag 

Se bilagor 

Beredningsansvariga 

Dick Ekström 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 267 

 

Diarienr: KS-2022/00707 

Upphandling: Lastväxlare till Brandförsvaret – 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat förfrågningsunderlag. 

Ärendebeskrivning 

Inköp av lastväxlare till Brandförsvaret. Uppskattad kostnad 2–2,2 miljoner 

kronor. Uppskattat antal anbud, 2-3 st. Utvärdering på pris, 

serviceorganisation, reservdelstillgång och referensbyggnationer. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 268 

 

Diarienr: KS-2022/00741 

Upphandling: Kontorsmaterial och 

kopieringspapper - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 22203 Kontorsmaterial och 

kopieringspapper. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ramavtal. Upphandlingen är delad.  

1. Kontorsmaterial 
2. Kopieringspapper 

Nuvarande avtal löper ut 230131. Nytt avtal avser 2+1+1 år. 

Utvärdering sker enligt bästa förhållandet mellan pris o kvalitet. 

 

Avropsberättigade myndigheter/enheter  

Bjurholms kommun     

Robertsfors kommun   

Vännäs kommun    

AB Bostaden     

Dåva Deponi och Avfallscenter AB  

Infrastruktur i Umeå AB (INAB)  

Kvarkenhamnar AB   

Norrlandsoperan AB   

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB  

Umeå Energi AB   

Umeå Energi Elnät AB    

Umeå Energi Elhandel AB    

Umeå Energi UmeNet AB    

Vakin AB    

UPAB    
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Uppskattad avtalsvolym Umeå kommun 5 mkr/år 

Social hänsyn (dialog) är med i underlaget. 

Miljökrav enligt gängse normer. 

Kopieringspapper följer upphandlingsmyndighetens baskrav. 

Kontorsmaterial PVC fritt samt tills största delen Svanenmärkta 

pappersprodukter. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor 

Artikelspecifikation kontorsmaterial 

Instruktioner kontorsmaterial 

Artikelspecifikation kopieringspapper 

Instruktioner kopieringspapper 

Miljökrav kopieringspapper 

Svarsformulär kopieringspapper miljökrav 

Skallkrav 

Utvärderingsmodell 

Avtal 

Sysselsättningskrav (Dialog) 

Upphandlingsföreskrifter 

Beredningsansvariga 

Joakim Edvall 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Joakim Edvall   
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§ 269 

 

Diarienr: KS-2022/00136 

Upphandling: Vintervägsalt – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Svevia AB (556768-9848) som leverantör för Vintervägsalt.  

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser leverans av natriumklorid (vintersalt) med minst 95 % 

renlighet för användning vid halkbekämpning på vinterväglag.  

 

Avtalstid från 2022-10-01 till 2023-09-31 med möjlighet till 1+1+1 års 

förlängning. Uppskattad årsvolym är ca 800 ton per år. Takvolym för 

ramavtalet är 4800 ton. Avropsberättigade är Umeå kommun.  

 

Krav på arbete efter dokumenterat kvalitetsledningssystem ISO 9001 och 

ISO 14001 eller liknande har ställts i upphandlingen.  

 

Två anbud inkom i upphandlingen som har utvärderats enligt principen 

ekonomiskt mest fördelaktiga i förhållande till pris. 

Beslutsunderlag 
Beslutsprotokoll  
Anbudssammanställning  
Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm och Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 270 

 

Diarienr: KS-2021/00787 

Upphandling: Planeringsverktyg Vård och omsorg 

Umeå kommun – Antagande av leverantör, dnr 

21210 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att utifrån upphandlingens resultat godkänna IntraPhone Solutions AB, 
organisationsnummer 559186-3674, som leverantör av Planeringsverktyg 
Vård och Omsorg inom Äldreomsorgsnämnden och Individ- och 
familjenämnden, Umeå kommun.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har beslutat att upphandla nytt processtöd samt ett 

planeringsverktyg till Vård- och omsorgsverksamheter inom äldrenämnden 

och individ- och familjenämnden, Umeå kommun. Denna skrivelse gäller 

planeringsverktyg.  

 

Processtöd och planeringsverktyg är komponenter i en gemensam process 

och de ska vara del av infrastrukturen i verksamheten. De ska stödja 

grundprocesser och möjliggöra ytterligare digitalisering och utveckling till 

exempel genom att kunna erbjuda användarna möjlighet till mobilt arbete, 

e-tjänster, möjlighet till kommunikation mellan aktörer och mycket 

mer. Genom god användarvänlighet ska systemstödet bidra till ökad 

produktivitet och en god arbetsmiljö.  

 

Genomförd förstudie har fokuserat på behovsinventering och på 

kartläggning av vilka funktioner, processer och behov som nytt systemstöd 

ska stötta kommunens verksamheter men omfattar även omvärldsanalys, 

teknisk- och funktionell marknadsanalys. Förstudien har på så vis kartlagt 

de utmaningar som såväl marknaden som kunderna står inför med stora 

behov av användarvänliga system, automatiserade processer och möjlighet 
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till digitalisering för att möta kommande utmaningar inom området Vård 

och omsorg. 

 

Upphandling har genomförts med förfarandet konkurrenspräglad dialog 

(KPD) i syfte att via dialog med marknadens aktörer identifiera och ange 

hur kommunens, i förstudie identifierade behov, bäst kan tillgodoses för 

att därefter under konkurrens och anbudsförfarande utvärdera och finna 

det anbud som är mest fördelaktigt på grunden bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet (16 kap. 1 § andra stycket 1, LOU).  

 

Genomförd dialog resulterade i två anbud som har utvärderats utifrån 

förutsättningarna i upphandlingen, bland annat via granskning och 

genomgång av lämnat anbud, visning av leverantör och egna tester. 

Vinnande anbud bedöms uppfylla upphandlingens krav och behov.  

 

Prisbild 

-Pris per år för nyttjanderätt/kommunlicens: 1 188 000 kr 

-Införandeprojekt: 450 000 kr 

-Kostnad utbildning: 463 000 kr 

-Timpris vid köp av ytterligare konsulttjänst: 900 kr 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll - Redovisning av upphandlingsresultat 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Kvalificering och urval dialog Planeringsverktyg 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Ulrika Erlingsson 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se  

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 271 

 

Diarienr: KS-2021/00788 

Upphandling: Processtöd Vård och omsorg Umeå 

kommun – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att utifrån upphandlingens resultat godkänna Cambio Welfare Systems 
AB, organisationsnummer 556618-8230, som leverantör av nytt 
processtöd till vård- och omsorgsverksamheter inom äldrenämnden och 
individ- och familjenämnden, Umeå kommun.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har beslutat att upphandla nytt processtöd samt ett 

planeringsverktyg till Vård- och omsorgsverksamheter inom Äldrenämnden 

och individ- och familjenämnden, Umeå kommun. Denna skrivelse gäller 

processtöd.  

 

Processtöd och planeringsverktyg är komponenter i en gemensam process 

och de ska vara del av infrastrukturen i verksamheten. De ska stödja 

grundprocesser och möjliggöra ytterligare digitalisering och utveckling till 

exempel genom att kunna erbjuda användarna möjlighet till mobilt arbete, 

e-tjänster, möjlighet till kommunikation mellan aktörer och mycket 

mer. Genom god användarvänlighet ska systemstödet bidra till ökad 

produktivitet och en god arbetsmiljö.  

 

Genomförd förstudie har fokuserat på behovsinventering och på 

kartläggning av vilka funktioner, processer och behov som nytt systemstöd 

ska stötta kommunens verksamheter men omfattar även omvärldsanalys, 

teknisk- och funktionell marknadsanalys. Förstudien har på så vis kartlagt 

de utmaningar som såväl marknaden som kunderna står inför med stora 

behov av användarvänliga system, automatiserade processer och möjlighet 
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till digitalisering för att möta kommande utmaningar inom området Vård 

och omsorg. 

 

Upphandling har genomförts med förfarandet konkurrenspräglad dialog 

(KPD) i syfte att via dialog med marknadens aktörer identifiera och ange 

hur kommunens, i förstudie identifierade behov, bäst kan tillgodoses för 

att därefter under konkurrens och anbudsförfarande utvärdera och finna 

det anbud som är mest fördelaktigt på grunden bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet (16 kap. 1 § andra stycket 1, LOU).  

 

Genomförd dialog resulterade i ett anbud som har utvärderats utifrån 

förutsättningarna i upphandlingen, bland annat via granskning och 

genomgång av lämnat anbud, visning av leverantör och egna tester. 

Erbjuden lösning bedöms uppfylla upphandlingens krav och behov mycket 

väl.  

 

Prisbild: 

-Pris per år för nyttjanderätt/kommunlicens: 4 025 000 kr 

-Införandeprojekt: 2 900 000 kr 

-Kostnad utbildning: 900 000 kr 

-Timpris vid köp av ytterligare konsulttjänst: 1220 kr 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll - Redovisning av upphandlingsresultat 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Kvalificering och urval dialog Processtöd 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Ulrika Erlingsson 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 272 

 

Diarienr: KS-2022/00574 

Medfinansiering: CNBCC – Capital & competence 

2022-2025 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja CNBCC – Capital & competence 55 000 kr 2022, 205 000 kr/år 

2023-2024 samt 155 000 kr 2025, att tas från kommunstyrelsens anslag 

för tillväxt 

Ärendebeskrivning 

Connect Norr söker finansiering från Umeå kommun till projektet CNBCC – 

Capital & competence. Övriga medfinansiärer är Tillväxtverket/EU:s 

regionalfond, Region Västerbotten, kommunerna Skellefteå, Luleå med 

flera. 

 

Projektet handlar om att matcha företag med tillväxtambitioner med 

investerare och kapital. I en ständigt föränderlig omvärld behöver Norr- 

och Västerbottens företag stärka konkurrenskraften, inte minst för att 

kunna tillvarata de möjligheter som följer i spåren av de stora 

investeringarna i Övre Norrland. För detta behöver tillväxtkapital 

tillgängliggöras, och en god matchning mellan företag och investerare är 

avgörande. Det är även alltmer tydligt att företag, för att kunna attrahera 

externt kapital, behöver utveckla arbetet med långsiktigt hållbara och 

cirkulära affärsmodeller och vara organisationer som säkerställer 

jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande arbetsmiljö. 

 

Primär målgrupp för projektet är företag med tillväxtambitioner och med 

kapitalbehov inom kommande tre år. Projektet ska via olika insatser 

identifiera och sluta avtal med minst 90 företag som får delta i en 

fördjupad process med målet att nå externt kapital. Via projektet stärks 

företagens och ägarnas kunskap om kapitalanskaffning, förberedelse inför 
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möten med investerare samt förmåga att säkerställa en långsiktigt hållbar 

affärsmodell och organisation. Projektet kommer även att skapa en digital 

mötesplats där investerare grupperas utifrån kapital, erfarenheter och 

drivkrafter samt bolagen i form av kapitalbehov, bolagspresentation/plan 

och hållbarhetsintegrering. Total budget 2022-2025 är 7 700 000 kr varav 

620 000 kr söks från Umeå kommun. 

 

Connect Norr har ett brett investerarnätverk som via olika 

matchningsinsatser tillgängliggörs för företag. De har i tidigare satsningar 

visat på god förmåga att matcha företag med kapital. I det senaste 

projektet som Umeå kommun stöttat (2019-2022) togs totalt 393 000 000 

kr in som tillväxtkapital, varav en stor andel gått till Umeåföretag. I nästa 

steg ligger stort fokus på fördjupat hållbarhetsarbete vilket beskrivs som en 

överlevnadsfråga för företagen. Connect har nära samarbeten med andra 

aktörer i affärsutvecklingssystemet och spelar även en viktig roll när det 

gäller exempelvis ägarskiften. Inom systemet finns det idag många aktörer i 

företags starta-fas, och det är angeläget att även stötta de aktörer som 

jobbar med företagens växa-fas. Projektet bidrar till Umeå kommuns 

näringslivsstrategi, område Fler företag startar och växer. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Åsa Fällman, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
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Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 273 

 

Diarienr: KS-2022/00701 

Medfinansiering: Optisk innovationskraft 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Optisk innovationskraft 200 000 kr/år 2023-2025 samt 100 000 

kr 2026, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Adopticum söker finansiering från Umeå kommun till projektet 

Optisk innovationskraft. Övriga medfinansiärer är Tillväxtverket/EU:s 

regionalfond, Region Västerbotten, Skellefteå kommun med flera. 

 

Adopticum arbetar inom området optisk mätteknik och erbjuder företag 

kompetens inom exempelvis bildanalys, 3D-kameror och belysningssystem 

som bidragit till flera nya innovativa lösningar. Några exempel är smarta 

kösystem, virkesmärkning och digitala klädstorlekstjänster för e-handeln. 

Tekniken har breda användningsområden och kan exempelvis möjliggöra 

effektivare nyttjade av råvaror i industriella processer, effektivare 

tillvaratagande av naturresurser, minskat slitage och längre hållbarhet för 

varor.  

 

Projekt Optisk innovationskraft ska under 2023-2025 hjälpa företag att 

med optisk mätteknik nå högre innovationskapacitet och utveckla nya 

innovativa lösningar, produkter eller tjänster, som i nästa steg kan 

utvärderas och ta ett första steg mot kommersialisering. Primär målgrupp 

för projektet är små och medelstora företag inom alla typer av branscher. 

Projektet ska bland annat leda till minst 10 förstudieprojekt och minst 6 

prototypprojekt i små och medelstora företag. 

 

Umeå kommun har under flera år stöttat Adopticums arbete och kan 

konstatera att de har hjälpt ett flertal företag att ta stora kliv i sin tjänste- 
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eller produktutveckling, tagit in kapital och/eller ökat sin omsättning. På 

senare år finns dessa bland annat inom tech/idrott och livsmedelsförädling. 

Inför kommande projekt finns avsiktsförklaringar från ett 40-tal företag 

som ser behov av fortsatta projektsatsningar inom området. Adopticum 

har ett gott samarbete med universiteten och aktörerna i Umeås 

innovations- och affärsutvecklingssystem samt Umeå kommun Näringsliv. 

Projektet bidrar bland annat till Umeå kommuns näringslivsstrategi, 

område ”Ett stärkt ekosystem för innovation”. 

 

Total budget för projektet är 10 500 000 kr. Sökt finansiering från Umeå 

kommun är totalt 1 000 000 kr. Projektet bedrivs utifrån Skellefteå och 

Luleå och ska täcka en stor region (alla kommuner i Norr- och 

Västerbotten). För att få till en jämnare fördelning bland medfinansiärerna 

föreslår Umeå kommun Näringsliv en något lägre medfinansiering till 

projektet, totalt 700 000 kr. Adopticum kommer att justera projektet 

utifrån detta. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin   
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§ 274 

 

Diarienr: KS-2022/00706 

Medfinansiering: Attrahera Flera 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Attrahera flera 153 200 kr/år 2023-2025, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Vännäs kommun söker finansiering från Umeå kommun till projektet 

Attrahera flera. Övriga medfinansiärer är Tillväxtverket/EU:s regionalfond, 

Region Västerbotten, kommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm och 

Nordmaling. 

 

Kranskommunerna Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Vännäs 

har i 20 år samarbetat kring näringslivsutveckling, ofta i projektform. 

Kommunerna vill nu gå från att samarbeta kommunvis till att i nästa steg 

samäga komplexa problem och lösningar. Arbetet ska även inkludera Umeå 

kommun Näringsliv på ett tydligare vis. I samråd med lokala företag har 

kranskommunerna pekat ut tre områden att fortsätta arbeta med i 

projektform: Företagsattraktion, Kompetensattraktion, Samhällsattraktion. 

Projektet Attrahera flera ska bidra till att ta fram affärsmodeller 

tillsammans med näringslivet för att skapa samsyn, dela kapital och hitta 

lösningar för hur samhället kan bli mer attraktivt.  

 

Område Företagsattraktion handlar om att skapa tillväxt i företagen genom 

att utveckla en tydligare process och modell för företagsetableringar i 

kommunerna och för tillväxt i befintliga företag. Område 

Kompetensattraktion handlar om att skapa paketerbjudanden tillsammans 

med företagen för att bättre locka kompetens till regionen, utifrån 

företagens behov. Området Samhällsattraktion handlar om att förfina 

nätverk, kluster och ekosystem och koppla dem till existerande resurser i 
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innovations- och affärsutvecklingssystemet, samt att jobba tillsammans 

med näringslivet i tillväxt- och samhällsplaneringsfrågor.  

 

Aktiviteterna ska genomföras genom att arbeta i en gemensam 

projektorganisation, med horisontella arbetssätt och ett gemensamt 

processverktyg. Att arbeta horisontellt innebär att arbeta över 

sektorer/branscher och förvaltningar, tillsammans med näringslivet. 

Projektet väntas bland annat resultera i flera gemensamma arbetssätt och 

processer för etableringsarbete och kompetensattraktion, samt ett stort 

antal stärkta företag i kranskommunerna. Total budget är på drygt 

18 000 000 kr varav 460 000 kr söks från Umeå kommun.  

 

Projektet Attrahera flera innebär en förstärkning av resurser i 

kranskommunerna, vilket gynnar hela Umeåregionen. Umeå kommun 

Näringsliv ser positivt på att öka näringslivssamarbetet med 

kranskommunerna och det finns flera tydliga kopplingar till Umeå 

kommuns befintliga arbete med företagsetableringar och talangattraktion. 

Det är också intressant att följa arbetet med hur flera kommuner kan 

samäga problem och lösningar och testa hur tjänstepersoners resurser kan 

delas mellan flera kommuner. 

 

Umeå kommun Näringsliv kommer att delta i aktiviteter där 

beröringspunkter finns och inom områden där det redan finns påbörjade 

samarbeten, exempelvis gemensamt deltagande på mötesplatsen Business 

Arena. Arbetet med kompetensattraktion har tydliga beröringspunkter 

med Umeås nya kompetenshubb Gateway Umeå och aktiviteter som riktas 

till arbetsgivare i hela arbetsmarknadsregionen kan genomföras 

gemensamt. Projektet stärker Umeåregionens samlade arbete för 

näringslivsutveckling och bidrar till Umeå kommuns näringslivsstrategi, 

område Fler företag startar och växer samt En effektiv 

kompetensförsörjning. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 
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Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 275 

 

Diarienr: KS-2022/00720 

Medfinansiering: Game Attraction North 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Game Attraction North 750 000 kr kr/år 2023-2025 samt 

200 000 kr 2026, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Science City Skellefteå söker finansiering från Umeå kommun till projektet 

Game Attraction North. Övriga medfinansiärer är Tillväxtverket/EU:s 

regionalfond, Region Norr- och Västerbotten, kommunerna Skellefteå, 

Boden och Luleå. 

 

Stort regionalt fokus ligger på industrietableringarna i norra Sverige som 

kräver en massiv inflyttning till regionen. För att det ska lyckas krävs en 

diversifierad och bred arbetsmarknad, vilket en stark och konkurrenskraftig 

spelbransch kan bidra till. Spelbranschen har en stark attraktionskraft, är 

inriktad på export för en global marknad, den är skalbar samt helt digital 

vilket gör att den därmed kan utvecklas lika väl i fjäll som i kust. Den 

norrländska spelbranschen är dock fortfarande väldigt ung och består 

uteslutande av solo- (utan anställda), micro- (1-10 anställda) och 

småföretag (10-49 anställda). De flesta av bolagen är fortfarande i ett 

produktutvecklingsskede där man är beroende av riskkapital i väntan på en 

lansering. Projektet Game Attraction North syftar till att, i denna viktiga fas, 

bidra till en konkurrenskraftig och växande spelbransch i regionen med fler 

bolag och fler anställda. I projektet genomförs aktiviteter inom 

nyetablering, expansion och innovation. Aktiviteterna inkluderar bland 

annat affärsutveckling, etableringsstöd, närvara på internationella mässor 

och konferenser, lokala internationella mötesplatser, innovativa 

mötesplatser, kvinnliga nätverk samt kunskap och verktyg för grön 

omställning. Primär målgrupp är små och medelstora företag inom 
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spelbranschen. Förväntade resultat är bland annat att fler spelbolag startar 

eller etableras i regionen och att bolagen hittar nya marknader och gör fler 

affärer utanför Sverige. Total budget är på 33 000 000 kr, varav 2 450 000 

kr söks från Umeå kommun. 

 

Umeå kommun har länge stöttat spelbranschen som de senaste 

decennierna vuxit till en världsomspännande industri med kulturell och 

ekonomisk betydelse. I Umeå finns flera starka spelföretag och ett antal 

mindre start-up och växande bolag. Umeå Kommun Näringsliv arbetar 

brett med spelbranschens behov av bland annat kompetens genom möjlig 

etablering av en YH-utbildning, universitetsutbildning för spelutveckling 

samt möjlighet till etablering av ett ”kreativt hus”.  

 

Genom att Umeå deltar i Game Attraction North (fokus på 

entreprenörskap) och systerprojektet Intersective Game (fokus på 

innovation) görs en kraftsamling för spelbranschen som innebär såväl 

personella resurser som utvecklingsmedel till Umeå. Arbetet görs i ett 

starkt regionalt partnerskap tillsammans med Skellefteå, Luleå och Boden. 

Utöver att stärka Umeås spelbransch kommer Game Attraction North och 

Intersective Game att möjliggöra resurser till fortsatt arbete med kreativ 

hubb/kreativt hus i Umeå (Ksnau 2022-06-14, §214), ett arbete som bygger 

på Umeås styrkor och befäster stadens position inom kultur, design, 

arkitektur genom att skapa en plats för innovation och branschutveckling.  

 

Om projektet beviljas kommer samarbete även ske med eXpressions 

satsning Kreativ kapacitet för grön omställning som har flera 

beröringspunkter. Projektet bidrar till Umeå kommuns näringslivsstrategi, 

område Fler företag startar och växer. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 
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Agneta Filén, Emmy Sundin 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin  
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§ 276 

 

Diarienr: KS-2022/00722 

Medfinansiering: Intersective Game 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Intersective Game 250 000 kr/år 2023-2025, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Science City Skellefteå söker finansiering från Umeå kommun till projektet 

Intersective Game. Övriga medfinansiärer är Tillväxtverket/EU:s 

regionalfond, Region Norr- och Västerbotten, kommunerna Skellefteå, 

Luleå och Boden. 

 

Innovationskraften inom spel är stor och branschen ligger ofta i framkant 

vad gäller spetsteknik. För att möta den nya tidens krav behöver 

spelutvecklare i norr bättre samverka med forskare då befintliga 

testbäddar är svåra att få access till. Det behöver skapas flexibla 

innovationsmiljöer där spelföretag i skärningspunkter med andra sektorer 

(vård/omsorg, industri m m) kan bidra till innovation, teknik- och 

tjänsteutveckling och därmed fortsatt tillväxt. Projektet Intersective Game 

ska skapa och tillgängliggöra flexibla och samverkande innovationsmiljöer 

som stärker den expansiva spelbranschen och, via innovation i 

skärningspunkter och ökat utbyte mellan sektorer, även gynnar den stora 

gröna industrisatsningen i norra Sverige. Projektet ska skapa och 

tillgängliggöra testbäddar för spelteknologi, tillgängliggöra metodik som 

kan nyttjas inom forskning, utbildning och spelproduktion samt initiera 

samverkan med aktörer från industri och offentlig sektor. Projektet ska 

även stötta innovativa idéer i skärningspunkter via pilotprojekt och 

beforska hur spelbranschen kan bidra till innovation, digitalisering och 

omställning till ett klimatneutralt samhälle. Primär målgrupp för projektet 

är små och medelstora spelbolag, akademi och forskningsaktörer. Väntade 
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resultat är bland annat nya kontaktytor, nya testbäddar och fler 

innovationer i skärningspunkter. Total budget är på drygt 11 800 000 kr 

varav 750 000 kr söks från Umeå kommun. 

 

Umeå kommun har länge stöttat spelbranschen som de senaste 

decennierna vuxit till en världsomspännande industri med kulturell och 

ekonomisk betydelse. I Umeå finns flera starka spelföretag och ett antal 

mindre start-up och växande bolag. Umeå Kommun Näringsliv arbetar 

brett med spelbranschens behov av bland annat kompetens genom möjlig 

etablering av en YH-utbildning, universitetsutbildning för spelutveckling 

samt möjlighet till etablering av ett ”kreativt hus”. 

 

Genom att Umeå deltar i Intersective Game (fokus på innovation och 

testbäddar) och systerprojektet Game Attraction North (fokus på 

entreprenörskap) görs en kraftsamling för spelbranschen som innebär såväl 

personella resurser som utvecklingsmedel till Umeå. Arbetet görs i ett 

starkt regionalt partnerskap tillsammans med Skellefteå, Luleå och Boden. 

Utöver att bidra till nya spelrelaterade innovationer och testbäddar 

kommer Intersective Game och Game Attraction North att möjliggöra 

resurser till fortsatt arbete med kreativ hubb/kreativt hus i Umeå (Ksnau 

2022-06-14, §214), ett arbete som bygger på Umeås styrkor och befäster 

stadens position inom kultur, design, arkitektur genom att skapa en plats 

för innovation och branschutveckling. 

 

Om projektet beviljas kommer även samarbete ske med eXpressions 

satsning Kreativ kapacitet för grön omställning som har flera 

beröringspunkter. Projektet bidrar till Umeå kommuns näringslivsstrategi, 

område En plats för innovation. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 
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Agneta Filén, Emmy Sundin 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 277 

 

Diarienr: KS-2022/00724 

Medfinansiering: Västerbotten Sweden 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Västerbotten Sweden 239 393 kr 2023, 251 534 kr 2024, 

244 718 kr 2025 samt 14 355 kr 2026, att tas från kommunstyrelsens 

anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Gold of Lappland söker finansiering från Umeå kommun till projektet 

Västerbotten Sweden. Övriga medfinansiärer är Tillväxtverket/EU:s 

regionalfond, Region Västerbotten, kommunerna Skellefteå, Storuman 

med flera. 

 

Västerbottens tre destinationsorganisationer Gold of Lapland, Visit 

Skellefteå och Visit Umeå, samt Region Västerbotten Turism, har genom 

åren arbetat, på var sitt håll och på olika sätt, med att stärka Västerbottens 

attraktivitet som besöksmål, nationellt och internationellt. En stor 

utmaning är dock att för den utomnordiska marknaden är Västerbotten 

fortfarande en okänd plats och en splittrad destination. Projektet 

Västerbotten Sweden ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och 

exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på 

export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden 

ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara 

upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta görs 

genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, 

marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att 

initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna 

certifierar sig som hållbara destinationer genom Global Sustainable 

Tourisms Councils kriterier och bygga upp egen kapacitet och kunskap för 

att säkra en livskraftig och hållbar export.  
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Målgrupper för projektet är besöksnäringsföretag i Västerbotten med 

intresse för gemensam export under platsvarumärket Västerbotten 

Sweden. För målgruppen kommer aktiviteterna leda till ökad kunskap, ett 

pålitligt nätverk, större exponering, högre affärsmässighet, ett bredare 

utbud och ökade affärer. Total budget är på 30 000 000 kr varav 750 000 kr 

söks från Umeå kommun. 

 

Projektet innebär en unik möjlighet för Umeå och Västerbotten att växla 

upp besöksnäringsarbetet mot den internationella marknaden. Projektet 

kommer bland annat möjliggöra att relationen med Europas största 

reseföretag Dertour kan fördjupas. De visar ett stort intresse för att 

tydliggöra Västerbotten som en ny destination i sin portfölj. För att ha en 

chans att lyckas krävs det resurser och regionalt samarbete. Projektet 

kommer att innebära en heltidstjänst och övriga resurser till Visit Umeå, 

och förstärker dess grunduppdrag kring marknadsföring och försäljning av 

Umeå som besöksdestination. Projektet bidrar till Umeå kommuns 

näringslivsstrategi, område Umeå – en attraktiv besöksdestination. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Gabriella Hed-Vall, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 
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Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin   
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§ 278 

 

Diarienr: KS-2022/00726 

Medfinansiering: Boosting Gateway2Export 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Boosting Gateway2Export 250 000 kr 2023, 475 000 kr/år 2024-

2025 samt 133 000 kr 2026, att tas från kommunstyrelsens anslag för 

tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Handelskammaren i Västerbotten söker finansiering från Umeå kommun 

till projektet Boosting Gateway2Export. Övriga medfinansiärer är 

Tillväxtverket/EU:s regionalfond, Region Västerbotten, kommunerna 

Skellefteå, Lycksele och Storuman. 

 

Näringslivet upplever det svårt att veta var man kan vända sig med 

problemställningar för att få hjälp och stöd med tillväxt- och 

exportsatsningar. Företagen har ofta inte kännedom om vilken hjälp och 

stöd som finns att få inom olika områden eller hur man får kontakt med 

rätt kompetenser och resurser. Projektet Boosting Gateway2Export ska 

samla relevanta aktörer och resurser inom det exportfrämjande systemet 

samt vidareutveckla och effektivisera samverkan, informationsspridning, 

aktiviteter och insatser mellan organisationerna för att på ett effektivt sätt 

kunna möta företagens behov. De resurser som finns tillgängliga i 

Västerbotten ska tillgängliggöras via en gemensam portal, kopplat med 

personlig rådgivning. Detta ska på längre sikt leda till effektivare stöttning 

och rådgivning kopplat till export och internationalisering och därmed 

underlätta för Västerbottens företag att ta steget ut internationellt. 

 

Projektets mål är att bidra till fler exporterande små och medelstora 

företag från Västerbotten. Genom stöd i form av coachning, tillgång till 

nätverk och plattformar och kompetenshöjande insatser med fokus 
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hållbarhet och cirkularitet som framgångsfaktorer ska företagens 

möjligheter att skapa affärsdrivna partnerskap, kontakter på tilltänkta 

målmarknader och öka sin export stärkas. Total budget är på drygt 

10 000 000 kr, varav 1 333 000 kr söks från Umeå kommun. 

 

Umeå kommun har finansierat Handelskammarens tidigare projekt 

Gateway2Export där en modell för exportstöd tagits fram och testats på 20 

företag. I nästa steg ska exportmodellen användas på minst 50 företag i 

Västerbotten. Handelskammaren fyller en viktig roll genom att ge 

exportstöd till större företag som är medlemmar i Handelskammaren. Via 

Gateway2Export-satsningen kan de även nå ut till små och medelstora 

företag, som är för små för att anlita Business Sweden men som är i behov 

av lättillgänglig och konkret stöttning. Arbetet är en tydlig del det kluster 

som Region Västerbotten håller samman, Regional exportsamverkan. 

Arbetet bidrar till Umeå kommuns Näringslivsstrategi, Fler företag startas 

och växer i Umeå. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

Åsa Fällman, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 
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Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 279 

 

Diarienr: KS-2019/00867 

Medfinansiering: Förlängning av SPIS, Social 

Progress Innovation Sweden 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Förlängning av SPIS, Social Progress Innovation Sweden 

150 000 kr 2023, att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns innovationsplattform Social Progress Innovation Sweden, 

SPIS är en av sju innovationsplattformar i Sverige som finansieras av 

Vinnova och pågår under mars 2020 till februari 2023. Med anledning av 

covid-pandemin har Umeå kommun har erbjudits att förlänga satsningen 

med ytterligare tio månader under 2023. 

 

Förlängningen möjliggör att påbörjade aktiviteter kan fortsätta med full 

kraft. Projektet kommer att skala upp och vidareutveckla det interna 

innovationsarbetet i Umeå kommun tillsammans med aktörer i staden. Det 

innebär bland annat att stärka det strategiska och operativa 

innovationsarbetet att bli både metod- och aktivitetsstöd som efterfrågas i 

Umeå kommuns linje- och projektverksamhet. Projektet kommer även att 

använda förlängningen till att fortsätta utveckla samarbetet med RISE 

kopplat till prototyper i offentlig verksamhet. Därtill planeras utveckling av 

medborgarverkstaden Umecom med specifikt stöd till det 

medborgardrivna communityt som byggts upp i staden, idéverkstäderna 

Umecom Live sessions samt slutligen skapa den tredje Umecomfestivalen 

2023 där community, nätverk, medborgares idéer, inspiration lyfts upp för 

att göra staden Umeå mer socialt hållbar, medskapande och öppen. I övrigt 

ska förlängningen bidra till en mer stabil process för fortsatt samverkan 

med partners i staden som vill bygga upp samverkan kring 

stadsgemensamma utmaningar som är konsekvenser av globala 
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förändringsprocesser, till exempel klimatförändringar, segregation och 

omstrukturering av arbetsmarknader.  

 

Förväntade resultat för SPIS är: 

• En innovationsplattform med stark och hållbar tvärsektoriell 
organisation, som kan koordinera pågående innovationsprocesser, 
initiera nya processer som bygger vidare på eller komplettera de 
processer som finns och som fungera som drivbänk för nya initiativ. 

• En innovationsplattform som hjälper den kommunala organisationen 
att möta framtida utmaningar genom att öka förvaltningarnas 
flexibilitet och förmåga att samverka med det civila samhället, andra 
kommuner och regioner, näringslivet samt akademin. 

• Bättre förmåga att tillvarata nya arbetsmetoder, lösningar och 
innovationer i den egna organisationen.  

 

Innovationsplattformen kommer att fortsätta koordineras av Umeå 

kommuns samhällsbyggnadsförvaltning men i tät samverkan med 

stadsledningskontoret. Förlängningen möjliggör fortsatt arbete för två 

heltidsanställda samt medel till metodstöd, innovationslabb, 

medborgardialog med mera. 

 

SPIS-projektet har under 2020-2022 medfinansierats via kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag. Under förlängningsåret 2023 delas den kontanta 

medfinansieringen mellan kommunstyrelsens tillväxtanslag (150 000 kr) 

och Samhällsbyggnad (200 000 kr). Total budget för förlängningsperioden 

är 2 100 00 kr. Projektet bidrar till Umeå kommuns näringslivsstrategi, 

område En plats för innovation. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

Beredningsansvariga 

Ellen Grahn, Emmy Sundin 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 280 

 

Diarienr: KS-2022/00725 

Medfinansiering: Kompetensattraktion 

Västerbotten 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Kompetensattraktion Västerbotten 500 000 kr/år 2023-2025, 

att tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt 

 

att konstatera att resterande medfinansiering på 262 000 kr/år 2023-

2025 tas från Umeå kommun Näringslivs rambudget. 

Ärendebeskrivning 

Handelskammaren i Västerbotten söker finansiering från Umeå kommun 

till projektet Kompetensattraktion Västerbotten. Övriga medfinansiärer är 

Region Västerbotten, privata arbetsgivare, kommunerna Lycksele, 

Storuman, Umeåregionens kranskommuner med flera. 

 

Näringsliv och offentlig sektor har svårt att attrahera kompetens och det 

finns okunskap bland framför allt unga och nyanlända om vilken 

kompetens som efterfrågas. Det behövs inspiration och dialog mellan 

arbetsgivare och blivande medarbetare i ett tidigt skede, innan elever har 

bestämt studieväg. Projektet Kompetensattraktion Västerbotten ska 

fortsätta det upparbetade och framgångsrika arbetet med 

arbetsmarknadskunskap i skolan och fortsätta att föra in arbetsgivares 

röster i klassrummen och motivera elever till genomtänkta studie- och 

yrkesval. Utöver arbetsmarknadskunskap innehåller projektet ett 

vidareutvecklat arbete med initiativet Yrkestrainee. Idag är den mest 

efterfrågade kompetensen yrkesutbildade på gymnasienivå, exempelvis 

inom industri, vård/omsorg och hotell/restaurang. Inom Yrkestrainee 

samverkar region, kommuner och arbetsgivare för att minska avståndet 

mellan skola-arbetsliv. 1/3 av utbildningen är arbetsplatsförlagd och eleven 
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kommer ut på en arbetsplats från år 1. Därtill innehåller projektet en 

samlad insats för hållbar kompetensförsörjning med mångfald och 

könsutjämnade branscher i länet, exempelvis insatser kring 

attitydförändringar av synen på vissa branscher, könssegregerade yrken.  

Primär målgrupp för projektet är dels arbetsgivare inom privat och offentlig 

sektor, dels elever på högstadie- och gymnasienivå, SFI, skolpersonal, SYV, 

föräldrar. Förväntade resultat är bland annat ökad förståelse och insikt hos 

målgruppen om behov hos arbetsgivare som i nästa led leder till 

genomtänkta studie- och yrkesval. 

 

Total budget är på 9 500 000 kr varav 2 286 000 kr söks från Umeå 

kommun. Motiveringen till Umeås höga andel av budget - trots att 

projektet ska greppa över en stor del av länet - är att Umeå kommun har 

allra flest skolor och elever och därmed att allra mest aktivitet även 

fortsättningsvis lär ske här. Under nuvarande projektperiod 2020-2022 har 

73% av arbetsmarknadskunskapslektionerna skett i Umeås skolor (se 

bifogad presentation och statistik).  

 

I kommande projekt fördjupas och breddas arbetet med 

arbetsmarknadskunskap genom att bland annat addera Yrkestrainee. 

Projektet kommer att samköra aktiviteter med Umeå kommuns befintliga 

mötesplatser som MOA-mässan, informationsdagar inom gymnasieskolan 

för åk 8-9 samt föräldrar inför gymnasieval. Vidare utvecklas nya 

branschföreläsningar/halvdagsevent som genomförs tillsammans med 

medverkande företag för att locka till en specifik bransch eller högre 

studier och få förståelse för studievägar och arbetsliv. Detta har visat sig 

vara ett framgångsrikt arbetssätt som gett goda effekter och en positiv 

utveckling på en rad gymnasieutbildningar kan skönjas. 

 

Arbetet har ett stort stöd från det privata näringslivet och medfinansieras 

av ett 20-tal företag, bland andra Norrmejerier, Vitec, SCA Obbola, 

Komatsu Forest och Volvo Lastvagnar. Projektet bidrar till Umeå kommuns 

näringslivsstrategi, område En effektiv kompetensförsörjning, där 

högstadie- och gymnasieungdomar pekas ut som en särskilt viktig grupp att 

nå. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 
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2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Statistik, Arbetsmarknadskunskap 2020-2022 

Beredningsansvariga 

Anna Molin, Emmy Sundin 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin   
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§ 281 

 

Diarienr: KS-2022/00746 

Medfinansiering: Kreativ kapacitet för grön 

omställning 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Kreativ kapacitet för grön omställning 300 000 kr 2023, 

400 000 kr 2024 och 500 000 kr 2025, att tas från kommunstyrelsens 

anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Uminova eXpression AB söker finansiering från Umeå kommun till 

projektet Kreativ kapacitet för grön omställning. Övriga medfinansiärer är 

Tillväxtverket/EU:s regionalfond och Region Västerbotten. 

 

Företagsinkubatorn eXpression i Umeå stöttar kreatörer och företag inom 

konstnärliga, kulturella och kreativa branscher (KKB). Enligt forskning har 

kulturella och kreativa branscher en bevisad förmåga att bidra med 

innovationskraft och attraktiva livsmiljöer där människor och företagare vill 

bo och verka på. Detta lyfts även tydligt i den nya nationella strategin för 

KKB, Kreativa Sverige (2022). 

 

Projektet Kreativ kapacitet för grön omställning ska stärka eXpressions 

arbete med att stötta kreatörer och företag, och samtidigt bidra till att 

accelerera den gröna omställningen genom att tillvarata och utveckla den 

kreativa kapacitet som finns i regionen. Detta ska dels ske genom att 

utveckla och testa nya plattformar som skapar symbios mellan kreativ och 

industriell sektor, som har fokus på cirkulära och hållbara lösningar. Dels 

ska projektet stötta nya affärsidéer genom att utveckla ett nytt avancerat 

affärsutvecklingsprogram med internationell prägel, samt bidra till 

utvecklingen av lokala och tematiska entreprenörsdrivna ekosystem. 

Primär målgrupp är små och medelstora företag inom KKB. Målgrupp är 
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även industriföretag som kommer att matchas ihop med kreativa företag. 

Projektet väntas leda till att idag outnyttjad innovationskraft kommer 

industrisektorn till del, vilket skapar möjlighet för nya lösningar att 

utvecklas och som exempelvis tillvaratar restströmmar, skapar nya 

innovativa varor och tjänster eller förbättrar befintliga interna processer. 

Total budget är 21 000 000 kr varav 1 200 000 kr söks från Umeå kommun. 

 

Projektet Kreativ kapacitet för grön omställning växlar upp eXpressions 

grunduppdrag och bidrar till Umeås profil som en kulturell och kreativ plats 

lokalt, regionalt och nationellt. eXpression ägs av Umeå kommunföretag 

och Umeå universitet Holding och är den enda företagsinkubatorn för 

kulturella och kreativa branscher i länet och en viktig del i innovations- och 

affärsstödsystemet. Varje år passerar omkring 100 företag/kreatörer och 

150 affärsidéer eXpressions olika affärsutvecklingsprogram. eXpression är 

även en självklar del i Umeås arbete med att etablera en kreativ 

hubb/kreativt hus i Umeå (Ksnau 2022-06-14, §214), ett arbete som bygger 

på Umeås styrkor och befäster stadens position inom kultur, design, 

arkitektur genom att skapa en plats för innovation och branschutveckling.  

 

Om projektet beviljas kommer nära samarbete ske med de 

spelbranschsatsningar som planeras av Skellefteå Science City (Game 

Attraction North och Intersective Game), där även Umeå kommun kommer 

att ingå, och där personella resurser i Umeå tydligt ska kopplas samman. 

Projektet bidrar till Umeå kommuns näringslivsstrategi, område Fler 

företag startar och växer samt En plats för innovation, samt Västerbottens 

innovationsstrategi som pekar ut KKB som ett tydligt styrkeområde. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2022-09-09) 

2023     5 054,9 tkr 

2024     15 064,2 tkr 

2025     15 944,2 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till Region Västerbotten 

Beredningsansvariga 

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

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin  
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§ 282 

 

Diarienr: KS-2021/01122 

Motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun; Jan-Olov 

Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) 

och Ellen Ström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 34/2021: Arbetsplatsdemokrati - det nya 

demokratiprojektet i Umeå kommun enligt yttranden från 

personalnämnden och jämställdhetsutskottet. 

 

Reservation 

Ellen Ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 december 

2021 yrkar Jan-Olov Carlsson (V), Bore Sköld (V), Lennart Arvidsson (V) och 

Ellen Ström (V): 

 

att personalnämnden får ett uppdrag att inleda en process tillsammans 

med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att 

överföra ett reellt inflytande frågor som arbetstid, bemannings- och 

anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Umeå 

kommun 

 

att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 

områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen 

antagits 

 



Sida 45 av 62 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-09-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som 

försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat 

dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda. 

 

Personalnämnden har 2022-04-12 och jämställdhetsutskottet har 2022-06-

23 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2022-04-12, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Ellen ström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 283 

 

Diarienr: KS-2021/01185 

Motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd; 

Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 35/2021: Inför ett individuellt anhörigstöd enligt 

jämställdhetsutskottets yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i januari 2022 yrkar Veronica Kerr 

(KD): 

 

att införa ett individuellt anhörigstöd på max 3000 kronor per år. 

 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har 2022-04-27 respektive 

2022-04-28 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2022-06-23 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Stadsledningskontoret ställer sig bakom jämställdhetsutskottets yttrande 

och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2022-04-27, § 78  

Äldrenämndens protokoll 2022-04-28, § 48 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-06-23, § 24 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden 

Jämställdhetsutskottet 
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§ 284 

 

Diarienr: KS-2022/00638 

Svar på remiss: EU-kommissionens förslag till 

förordning om hållbar användning av 

växtskyddsmedel 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 

nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till 

Miljödepartementet senast 11 november 2022. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått remissen för yttrande och föreslår 

att Umeå kommun yttrar sig enligt nedan. 

 

EU har uppmärksammat brister i genomförande, tillämpning och 

efterlevnad av gällande direktiv och EU har även sett en ökad oro i 

samhället över användning av växtskyddsmedel (dels allmänt beträffande 

deras giftighet och mer specifikt beträffande hotet mot bin, andra 

pollinatörer och biologisk mångfald). EU vill därför beträffande regler för 

användning av växtskyddsmedel åstadkomma en ökad harmoniering 

mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning av 

växtskyddsmedel. 

 

EU anger fyra huvudmål med förslaget: 

1. Minska användningen av och riskerna med kemiska 
växtskyddsmedel, öka tillämpningen och efterlevnaden av 
integrerat växtskydd och öka användningen av mindre farliga och 
icke-kemiska alternativ till kemiska växtskyddsmedel. 
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2. Förbättra tillgången till övervakningsuppgifter angående 
växtskyddsmedel (spridning, användning, risker och – för att bättre 
kunna mäta framstegen – hälso-och miljöövervakning) 

3. Mer effektiv och ändamålsenlig politik genom att förbättra 
genomförande tillämpning och efterlevnad. 

4. Främja införande av ny teknik för att minska användning och risker. 
 

Beträffande minskningen av växtskyddsmedelsanvändningen anges att den 

ska vara i storleksordningen 35 %, 50 % eller 65 % fram till 2030 jämfört 

med användningen under åren 2015-2017. Vilket av minskningsmålen som 

ska tillämpas i respektive land ska bero på vilket minskningsarbete som 

tidigare skett i landet, men för EU som helhet finns målet 50 %. 

 

Kraven ska gälla yrkesmässiga användare och avser såväl dokumentation i 

ett nytt separat elektroniskt register över integrerat växtskydd som krav på 

årlig rådgivning och även ökad kontroll av spridningsutrustning inom ramen 

för ett annat elektroniskt register. Kostnader för användare kan avse såväl 

kostnad för rapportering och rådgivning som minskat skördeutfall, men 

avses täckas med stödformer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. 

EU föreslår också förbud mot spridning inom känsliga områden, men här 

finns det redan i Sverige relativt omfattande regleringar. 

 

Ett flertal av de krav som avses införas finns redan i Sverige, men några blir 

nya eller ändras något om EU-förslaget antas. Förutom att kraven på 

minskning är nytt gäller det t ex det elektroniska registret där 

dokumentation ska ske, utökade rådgivningskrav och anmälningskrav för 

överlåtelse eller urbruktagande av spridningsutrustning. 

 

För att uppnå detta vill EU införa en förordning istället för det direktiv som 

funnits sedan 2009. 

 

Med integrerat växtskydd avses alla tillgängliga metoder som motverkar 

utvecklingen av populationer av skadegörare och samtidigt begränsar 

användningen av kemiska växtskyddsmedel till nivåer som är ekonomiskt 

och ekologiskt försvarbara och minimerar riskerna för människors hälsa 

och miljön. Det innebär att man först ska använda icke-kemiska metoder i 

form av främst förebyggande åtgärder som t ex odlingsmetodik, anpassad 
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gödsling och bevattning, sortval, skydd av nyttoorganismer och biologisk 

bekämpning (se artikel 13 i förslaget), men även övervaka skadegörare 

och ta emot rådgivning. Kemisk bekämpning ska vara så specifik mot 

aktuell skadegörare som möjligt, ha så lite bieffekter som möjligt och vara 

så begränsad och varierad så resistens undviks. 

 

Yttrande 

Kommunen tillstyrker förslaget med följande synpunkter. 

 

Sverige har under lång tid vidtagit flera åtgärder för att användningen av 

kemiska växtskyddsmedel ska minskas. Utifrån beslutsunderlaget är det 

dock svårt att avgöra vilket minskningsmål som Sverige kan komma att få 

(35 % eller 50 %) och även att avgöra om minskningsmålet är rimligt och 

möjligt. För Umeås del finns här en mycket liten andel av Sveriges totala 

användning av växtskyddsmedel och i en stor del av lantbruken i  

kommunen används inga eller mycket små mängder växtskyddsmedel. Det 

är troligt att det inte finns så stora möjligheter till ytterligare minskning i 

användandet för de lantbruk som t ex minimerat sitt användande till att 

enbart bekämpa vid vallbrott vart femte år. Kommunen förutsätter därför 

att åtgärderna främst kommer att beröra de som har mer intensiv 

växtskyddsmedelsanvändning. Reglerna bör vara så lätta att tillämpa att de 

tillkommande administrativa bördorna inte blir för tunga. 

 

Det är viktigt att veta vilka som omfattas av reglerna. Definitionen av 

”yrkesmässig användare” bör förtydligas. Nu anges endast (användare) ”i 

sin yrkesutövning”, vilket är ett mycket brett begrepp. Definitionen brister i 

vägledning över om vissa typer av användning ingår i begreppet eller inte. 

Det kan handla om när användaren främst har ett annat yrke/andra yrken 

och användningen i rollen som lantbrukare då sker på en mycket liten del 

av dygnet där det ibland mer kan ses som en hobbyverksamhet. 

 

Användning som sker utan någon som helst vinst och kanske mer på frivillig 

basis kan också ibland riskera att uppfattas som att det ligger utanför 

begreppet. 

 

Det är viktigt att reglerna lätt kan kontrolleras av tillsynsmyndigheter och 

förstås av användare. För att bättre kunna bedöma hur reglerna följs bör 
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det, trots att det i de flesta fall kommer att bli fråga om bedömningar i de 

enskilda fallen, ändå tydligt framgå av reglerna exempel på kriterier för att 

det ska anses att integrerat växtskydd inte används i tillräcklig omfattning 

innan bekämpning sker. 

 

Det bör uppmärksammas att det kan finnas risk för att dokumentation kan 

ske schablonmässigt liksom att de råd som ges från rådgivare kan bli av 

mer övergripande karaktär och tämligen standardutformade så 

bestämmelsens bokstav följs, men det specifika syftet i det enskilda fallet 

går förlorat. Detaljer måste kunna framgå i dokumentationen utan att det 

blir för omständligt att ange dem. 

 

Det ska vara enkelt att både utföra och kontrollera dokumentation. En mer 

specifik styrning av vissa åtgärder inom integrerat växtskydd skulle bättre 

sätta fingret på förbättringsområden för att uppnå målet om minskning av 

användningen. 

 

Dokumentationskraven avser de tillfällen då växtskyddsmedel faktiskt 

används. Men på grund av att förebyggande åtgärder inom det integrerade 

växtskyddet ibland vidtas lång tid i förväg (ibland flera år) kan det dock 

innebära stora problem att avgöra om åtgärderna kommer att innebära att 

växtskyddsmedel alls kommer att användas för aktuell gröda i aktuellt 

område. Det kommer sannolikt att innebära ett behov av 

”överdokumentation” som kommer att kunna innebära merarbete för såväl 

användare som tillsynsmyndighet. I en utvärdering av regelsystemet bör 

det därför läggas särskild vikt vid att sålla fram tillfällen där användning 

skett trots att det kunnat undvikas om lämpliga åtgärder istället vidtagits 

och därefter bör information om de typerna av åtgärder göras tillgängliga 

för såväl användare som kontrollmyndigheter. Det skulle då ge en sådan 

specifik styrning av åtgärder som avses ovan. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

MHN 2022-08-28, § 82 

Beredningsansvariga 

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

Beslutet ska skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01516 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.   
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§ 285 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport augusti 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport augusti 2022 enligt bilaga. 

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 augusti 2022 

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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§ 286 

 

Diarienr: KS-2022/00640 

Utvärdering av ny planeringsprocess - 

sammanställning och förslag till justeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utvärdering av planeringsprocessen inför 2023 är avrapporterad 

 

att Umeå kommuns planeringsprocess justeras i enlighet med förslag i 
förvaltningens beslutsunderlag.  

Ärendebeskrivning 

I mars 2020 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för Umeå kommuns 

nya budget- och investeringsprocess. På grund av pandemins inträde våren 

2020 bedömdes det dock inte finnas förutsättningar att implementera den 

nya processen redan hösten 2020. Implementering av Umeå kommuns nya 

planeringsprocess förbereddes därför våren 2021 och skarp 

implementering påbörjades under hösten 2021 och har fortgått sedan 

dess. 

 

I mars 2021 fastställde kommunfullmäktige även riktlinjer för aktiverande 

styrning samt riktlinjer för ägarstyrning. Implementering av dessa riktlinjer 

inleddes parallellt med implementeringen av nya planeringsprocessen 

under våren 2021. 

 

Arbetet med att förändra kommunens planeringsprocess har haft en bred 

och djup förankring där Kommunstyrelsens styrberedning varit djupt 

inbegripna i att ta fram kriterier/principer för den nya processen och 

fortlöpande följt och justerat processens utformning.  I direkt anslutning till 

styrberedningens arbete har ett stort antal informations- och 

förankringsmöten parallellt genomförts under 2019, 2020 och 2021 i 
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kommunfullmäktige, nämnder, partigrupper och på olika ledningsnivåer i 

tjänsteorganisationen.  

 

För att säkra att planeringsprocessen är ändamålsenlig och motsvarar de 

krav och förväntningar som kommunfullmäktige fastställt ska processen 

årligen utvärderas och vid behov justeras. 

 

Under perioden juni till september 2022 har därför den nya 

planeringsprocessen utvärderats. I bifogat beslutsunderlag redovisas 

resultatet av denna utvärdering samt förslag till justeringar av 

planeringsprocessen.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag - Utvärdering och förslag till justeringar av Umeå 

kommuns planeringsprocess 12 september 2022 

Relaterade styrdokument 

Riktlinjer för budget- och investeringsprocess. (KF 2020-12-21 §226) 

Riktlinjer för aktiverande styrning (KF 2021-03-29 §58) 

Riktlinjer för ägarstyrning (KF 2021-03-29 §57) 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Urban Blomdahl 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ellen Ström (V) – att när budgetunderlag skickas för politisk beredning ska 
partierna få ta del av underlag från nämnderna där behov utöver tillväxt 
och demografi framgår. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Ellen Ströms förslag. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 
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Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
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§ 287 

 

Diarienr: KS-2022/00778 

Tillfällig sponsring till elitidrottsföreningar 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja ett överskridande av tillväxtanslaget med 5 mnkr 2022 som 

ska täckas inom kommunstyrelsens totala budgetram 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att, under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar ett 

överskridande av tillväxtanslaget med motsvarande belopp, ge 

tillfälligt sponsorstöd 2022 på sammanlagt 5 mnkr till 

elitidrottsföreningarna från tillväxtanslaget, varav 4 mnkr fördelas 

enligt gällande modell samt 1 mnkr fördelas för att främja jämställd 

idrottande. 

Ärendebeskrivning 

Elitsponsring ingår inte i fritidsnämndens uppdrag för föreningsstöd utan 

ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, Näringslivsenheten. 

 

Mot bakgrund av elitidrottsföreningarnas ekonomiska situation och dess 

betydelse för Umeå föreslås kommunstyrelsen bevilja att 

utvecklingsanslaget för tillväxt får överskridas med 5 mnkr 2022 i syfte att 

tillfälligt kunna utöka sponsringsstödet till elitidrottsföreningarna. Åtgärden 

är tillfällig, förslag till beslut avser endast 2022 och möjliggörs av att 

kommunstyrelsen redovisar överskott för 2022.  

 

Bakgrund 
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Umeå har under en lång tid varit en framgångsrik idrottsstad och har under 

flera år varit främst eller bland de främsta i SVT:s ranking. Utmärkande för 

Umeå är bredden med ett stort antal lag och idrottare på elitnivå. Idrotten 

är på många sätt viktig för en plats. Både för att skapa förutsättningar för 

social hållbarhet men även för att stärka bilden av Umeå som en attraktiv 

plats att bo och leva i. Elitidrotten är ett skyltfönster men föreningarna 

bedriver i flertalet fall även omfattande ungdomsverksamhet och sociala 

aktiviteter.   

Elit- och arenaidrotterna har i efterdyningarna av coronapandemin tappat 

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

intäktsbortfall skett med anledning av uteblivna sponsorintäkter, 

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

föreningarna via bland annat ersättning för permitteringar och vissa 

uteblivna intäkter. Ersättningar som på långa vägar inte motsvarar det 

intäktsbortfall som elitidrotten drabbats av.  

 

Umeå kommun Näringsliv har idag ett uppdrag att hantera Umeå kommuns 

elitsponsring enligt en tydlig sponsringsplattform. I de avtal som tecknas 

med respektive förening finns ett antal rättigheter och utöver olika typer 

av associationsrätt så skall föreningarna även jobba med sociala aktiviteter.  

Sponsringen fördelas mellan föreningarna utifrån sportens storlek och 

genomslagskraft enligt en modell som nyttjats under en lång rad av år och 

är känd bland elitföreningarna.   

 

Sponsring får ej sammanblandas med stöd och bidrag. Umeå kommun 

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

komma i fråga för sponsring krävs: 

 

• Att föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom Umeå 
Kommun inom en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). 
Verksamheten skall bedrivas inom en idrott som har minst 20 000 
aktiva på nationell nivå (enligt definition från RF) 

• Samarbete med förening som bedriver lagidrott är aktuell om 
föreningen har lag i den högsta nationella serien samt 
Hockeyallsvenskan (Ishockey) samt Superettan/Elitettan (fotboll) 

• Samarbete med individuella idrottare där det ej förekommer seriespel 
(eller motsvarande) kan tecknas via förening och är endast aktuellt om 
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idrottaren är över 18 år och kan visa meriter på topp 8 nivå på SM-nivå 
för seniorer 

• Föreningen får ej vara på ekonomiskt obestånd 
• Samarbetet kommer att innebära motprestation i form av rättigheter 

som motsvarar sponsrat belopp 
• Det måste finnas en associationsrätt till föreningen eller idrottaren 

som Umeå Kommun kan använda sig av. Umeå kommun måste med 
andra ord kunna marknadsföra sitt samarbete med föreningen eller 
individen.  

 

Vidare skall sponsringssamarbetet bidra till att: 

• Stimulera Umeås invånare till förbättrad folkhälsa och ökad 
rörelserikedom 

• Umeå uppmärksammas i media 
• Stärka uppfattningen om Umeå som framgångsrik idrottsstad 
• Stärka uppfattning om Umeå som en plats med många 

utvecklingsmöjligheter för individer, organisationer och företag med 
hög kvalité på boende, fritid, studier och karriär 

• Möjliggöra nya evenemang som profilerar och uppmärksammar Umeå 
och bidrar till Umeås som besöks- och eventstad.  
  

Genomförande av tillfälligt utökad sponsring 

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

4 000 000 kronor fördelas enligt principerna i nuvarande 

sponsringsplattform. 1 000 000 kronor nyttjas till en särskild satsning på 

sponsring för jämställd idrott.    

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Peter Juneblad, näringslivsdirektör 

Sofia Westin, controller kommunstyrelsen   
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§ 288 

 

Diarienr: KS-2022/00769 

IT-chefen informerar 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-09-20 presenterar IT-chef Mattias Wallmark sig 

och informerar kort om IT-avdelningen.   
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§ 289 

 

Diarienr: KS-2022/00780 

Information om nyvaldsutbildning 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ledningskoordinator/enhetschef Dan 
Gideonsson om nyvaldsutbildningens upplägg och innehåll.  
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§ 290 

 

Diarienr: KS-2022/00779 

Information: Investeringsprocess 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om 

investeringsprocessen.   

 

 

 


