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Övriga deltagare 

 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 149-152 

Ari Leinonen (S), ordförande fritidsnämnden, § 165 

Monia Sundelin, ekonom, § 165 

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 165 

Peter Vigren (S), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, § 165 

Mariam Salem (MP), 2:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, § 165 

Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör, § 165 

Sofia Öberg, ekonomichef, § 165 

Lena Karlsson Engman (S), ordförande Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, § 165 

Eva-Lena Fjällström, brandchef, § 165 

Sofia Westin, ekonom, § 165 

Birgitta Forsberg, HR-direktör, § 166 

Stefan Larsson, förhandlingschef, § 166 
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§ 149 

 

Diarienr: KS-2022/00307 

Upphandling: Gas och gasol - Förfrågningsunderlag 

dnr 22062 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för gas och gasol med dnr 22062. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser gasleveranser av olika slag. Utöver gasleveranser 

kommer även hyra av behållare att omfattas av avtalet. Avtalet sträcker sig 

från 2022-10-01 till 2024-09-30 med optioner på ytterligare 1+1 år. 

 

Avropande parter: AB Bostaden, Kvarkenhamnar AB, Vakin AB, Nordmaling 

Vatten och Avfall AB, Umeå Vatten och Avfall AB, Vindeln Vatten och Avfall 

AB, Umeå Energi, Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Umenet AB samt Umeå 

Energi Sol, Vind & Vatten AB. 

 

Anbud lämnas på hela omfattningen. Utvärdering sker enligt bästa 

förhållande mellan pris och kvalité. Uppskattad årsvolym för Umeå 

kommun är ca 1,2 miljoner. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor; avtal, upphandlingsföreskrifter, skakrav, utvärderingsmodell 

samt sortimentsbilaga. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson   
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§ 150 

 

Diarienr: KS-2022/00434 

Upphandling: Glasreparationer – 

Förfrågningsunderlag dnr 21298 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag glasreparationer med dnr 21298. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget innebär exempelvis: 

- Märka trasigt glas och ev. skyddstäcka provisoriskt 

- Demontering av gammalt glas 

- Mätning av nytt material 

- Montering av nytt glas 

- Uppstädning 

- Fönstertätning 
 

Uppdraget avser ett ramavtal med start 2022-07-01 till 2024-06-30 med 

option på ytterligare 1+1 år. Avropande parter är Umeå kommun, 

Bostaden, INAB och Kvarkenhamnar. Uppskattad volym är ca 1 MSEK per 

år. Anbud lämnas på hela omfattningen och utvärdering sker enligt bästa 

pris. Krav på praktik finns medtaget i underlaget.  

Beslutsunderlag 

Se bilagor: avtal, upphandlingsföreskrifter, skakrav, utvärderingsmodell, 

beskrivning samt prisbilaga. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson 
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§ 151 

 

Diarienr: KS-2022/00423 

Upphandling: Markarbeten Östra Ersboda - 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att besluta om att anta Veidekke Entreprenad AB, 556508-6583, som 

entreprenör i upphandlingen Markarbeten Östra Ersboda. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar en entreprenad avseende markarbeten på 

Östra Ersboda. Upphandlingsformen var ett förenklat förfarande och 

utvärderingen baserades på lägsta pris. 

Beslutsunderlag 

Besluts- och utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 152 

 

Diarienr: KS-2022/00071 

Upphandling: Saneringstjänster – Antagande av 

leverantör dnr 21301 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Ocab i Västerbotten Aktiebolag 556684-9294 som leverantör av 

saneringstjänster. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för saneringstjänster såsom brand, 

vatten, asbest m.m.  

 

Avtalsperiod från 2022-07-02 till 2024-07-01 med optioner på ytterligare 

1+1 år. 

 

Avropande parter: INAB, Umeå Vagnverkstad AB, Kvarkenhamnar AB, 

Vakin AB, Umeå Vatten och Avfall AB, Vindeln Vatten och Avfall AB, 

Nordmaling Vatten och avfall AB, Bjurholms kommun samt Nordmalings 

kommun. 

 

Krav på anställning finns medtagen i underlaget. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll samt anbudssammanställning. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson 
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§ 153 

 

Diarienr: KS-2022/00441 

Medfinansiering: Resursförstärkning för 

spelbranschen 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 140 000 kr till resursförstärkning för spelbranschen 2022, att 

tas från kommunstyrelsens anslag för tillväxt 

 

att bevilja 350 000 kr till medlemsavgift i Arctic Game 2022, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Spelbranschen har på några årtionden vuxit från en hobby för entusiaster 

till en världsomspännande industri med kulturell och ekonomisk betydelse. 

Spelutvecklarindex 2021 som sammanställer de svenska bolagens senast 

verksamhetsår (2020) visar att omsättning växte till 34,7 miljarder kronor 

under 2020 vilket är en ökning med 41 %. Detta kan jämföras med den 

globala omsättningen som ökade med 20 %. En majoritet av företagen går 

med vinst och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för 

tolfte året i rad. 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”. 

 

Som en del i stärkandet av branschen deltar även Umeå kommun sedan 

2017 i nätverket Arctic Game, ett regionalt spelkluster i norra Sverige och 

ett av de snabbast växande. Med uppemot 800 utbildningsplatser och 500 

personer som arbetar i 70 spelbolag i regionen växer branschen stadigt, och 

är också en central del i att öka norra Sveriges attraktionskraft i stort i tider 

där inflyttning och kompetensförsörjning är bland de största utmaningarna. 
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Arctic Game driver gemensamma utvecklingsprojekt och marknadsför 

regionen som en samordnad hub för spelindustriutveckling för att 

attrahera kompetens, kapital, företag och utbildningar. För branschens 

fortsatta utveckling lokalt har Umeå kommun Näringsliv, Expression och 

spelbranschen under 2022 utarbetat en gemensam inriktning med koppling 

mot övriga branscher inom KKN/kulturella och kreativa näringar. En viktig 

del i denna inriktning är en gemensam resurs som kan upprätthålla det 

befintliga nätverket Game Hub Umeå och genomföra andra aktiviteter. 

Umeå kommun och Expression avser därför att under 2022 dela på en 

gemensam resurs som vidareutvecklar arbetet med Game Hub Umeå, 

genomför lokala spelevents, gör kartläggningar och deltar i 

utvecklingsarbete för spelstaden Umeå. För Umeå kommuns del avsätts 

140 000 kr. 

 

För deltagande i nätverket Arctic Game betalar varje kommun en årlig 

medlemsavgift. Inför 2022 har avgiften ökat för Umeås del, från 300 000 kr 

till 350 000 kr. Medlemskapet kommer att utvärderas inför 2023. Det har 

hittills varit mycket lyckat för spelföretagen i Umeå som får direkt stöd i 

affärsutveckling och positionering och når finansiärer från hela Sverige. 

Med det stora näringslivsstöd som finns kommer medlemsmodellen 

genomlysas inför 2023 för att se om en bredare involvering med finansiellt 

stöd även från spelbolag är möjlig. Utvärdering av medlemskapet kommer 

från Umeås sida därtill att vägas mot den utveckling som sker brett inom 

KKN i Umeå och de regionala och nationella stöd som kan innebära möjliga 

satsningar inom KKN där spel är största branschen. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2022     3 641,1 tkr 

Handlingar 

Överenskommelse mellan Expression och Umeå kommun 

Avtal, Arctic Game 

Beredningsansvariga 

Agneta Filén, Emmy Sundin  

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin. Emmy Sundin 
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§ 154 

 

Diarienr: KS-2021/01090 

Regiongemensamma nämnder - förutsättningar för 

budget 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att förutsättningar för budget 2023 för regiongemensamma nämnder ska 

ingå som ett underlag till politisk beredning inför kommunfullmäktiges 

beslut om budget 2023. 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

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

räddningsnämnd, Överförmyndarnämnd, IT-kapacitetsnämnd och 

Personaladministrativ nämnd) omfattas ej av kravet att avlämna yttrande 

som gäller för övriga nämnder. Dessa nämnder ska hanteras i särskild 

ordning efter dialog med andra berörda kommuner.  

 

Tjänstepersoner i nämnderna har gjort en bedömning om 

förutsättningarna att verkställa uppdraget avseende de delar i respektive 

nämnd som är regiongemensamma. Bedömningarna finns sammanfattade i 

en gemensam skrivelse samt i en behovsframställan för Umeregionens 

brand- och räddningsnämnd som presenteras i bilaga. 

 

De sammanfattade bedömningarna presenterades för Kommunchefs-

gruppen 16 feb och Umeåregionens råd 23 feb. 

Beslutsunderlag 

Regiongemensamma nämnder – Budget 2023 

Bilaga 1 - Budget 2022 

Bilaga 2 - Behovsframställan 2023 UBRN 
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Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin   
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§ 155 

 

Diarienr: KS-2022/00102 

Svar på remiss av slutbetänkande: Rätt mottagare- 

Granskning och integritet (SOU 2021:99) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa yttrande och översända det till Kulturdepartementet. 

 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 

granskning av stöd till civilsamhället. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har utsetts till remissinstans av Kulturdepartementet för 

slutbetänkandet Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99).  

 

Regeringen beslutade i oktober 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag 

att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden 

om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 2020:113). I 

november 2020 utvidgades uppdraget till att även avse att analysera och ta 

ställning till inrättandet av en stödfunktion som ska kunna bistå 

beslutsorgan vid en fördjupad granskning av bidragssökande organisation 

eller av annan offentligt finansierad verksamhet. Årligen fördelar offentlig 

sektor stora belopp till organisationer inom civilsamhället. Det har visat sig 

att verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra 

antidemokratiska miljöer tar del av dessa medel. I dagsläget finns Center 

mot våldsbejakande extremism (CVE), en enhet inom Brottsförebyggande 

rådet (Brå), som arbetar förebyggande medan Säkerhetspolisen och 

Polismyndigheten arbetar brottsbekämpande. 

 

Fritidsnämnden och kulturnämnden har yttrat sig och 

stadsledningskontoret instämmer i deras svar och föreslår följande 

yttrande: 
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Stadsledningskontorets yttrande 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 

granskning av stöd till civilsamhället. 

 

Fritidsnämndens yttrande 2022-04-20 

Fritidsnämnden instämmer i det förslag som utredningen kommit fram till 

d v s att en central stödfunktion bör inrättas som kan bistå beslutsorgan 

med stöd i bidragsärenden gällande organisationer kopplade till 

våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. 

 

Kulturnämndens yttrande 2022-03-23 

Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 

granskning av stöd till civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Remissmissiv SOU 2021:99 

SOU 2021:99 Rätt mottagare – Granskning och integritet 

Fritidsnämndens yttrande 2022-04-20 

Kulturnämndens yttrande 2022-03-23 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet   
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§ 156 

 

Diarienr: KS-2022/00474 

Jubileumsceremoni och Mozartfestival i Würzburg 

18-22 maj 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S) och 

kommunstyrelsens vice ordförande Anders Ågren (M) deltar i 

Jubileumsceremoni och Mozartfestival i Würzburg 18-22 maj 2022. 

 

Reservation 

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

avslag. 

 

Särskilt uttalande 

Anders Ågren (M) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 

År 2022 firar Umeå och Würzburg trettio år av samarbete. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande har 

fått en inbjudan att medverka vid jubileumsceremonin och 

Mozartfestivalen 18-22 maj 2022 i Würzburg. 

 

Kommunstyrelsens ordförande är förhindrad att medverka och förslaget är 

att i stället låta vice ordförande i kommunstyrelsen delta. 

Beslutsunderlag 

Program. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Mattias Larsson (C), Hans Lindberg (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

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

avslag. 

 

Särskilt uttalande 

Anders Ågren (M) deltar inte i beslutet. 

Beslutet ska skickas till 
Cathrin Alenskär 

Marie-Louise Rönnmark 

Anders Ågren 

Maria Sandberg   
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§ 157 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärenden 2022-05-10 

 

Remisser  

 

Finansdepartementet - Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Övergripande 

planering för handläggning till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 31 augusti 2022, KSNAU 2022-08-09, KS 

2022-08-16 

 

Skolverket - Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning (dnr 

2021:1524). Gymnasie– och vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande 

till Skolverket. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 20 maj 

2022 

 

Kulturdepartementet - Remiss av slutbetänkande: Rätt mottagare- 

Granskning och integritet (SOU 2021:99). Fritidsnämnden och 

Kulturnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som skickar kommunens 

yttrande till Kulturdepartementet. Sista dag för Umeå kommun att besvara 

remissen är 16 maj 2022, FN 2022-04-20, KN 2022-04-27 (omedelbar 

justering), KSNAU 2022-05-10 

 

Finansdepartementet - Remiss av Boverkets rapport Översyn av 

ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad reglering (2021:19) dnr 

2021/03790. Byggnadsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen som 

skickar kommunens yttrande till Finansdepartementet. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 30 september 2022, BN 2022-06-15, 

KSNAU 2022-08-09, KS 2022-08-16 

 

Övrigt 
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Myndigheten för digital förvaltning, DIGG - Information om Single Digital 

Gateway 

 

Kristinehamns kommun - Morgondagens Totalförsvar, 14 juni 2022 
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§ 158 

 

Diarienr: KS-2021/01092 

Motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar 

i Umeå; Maria Nilsson (SD) och Christina Sjödin (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå enligt 

tekniska nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-29 yrkar Maria Nilsson 

(SD) och Christina Sjödin (SD): 

 

att ställa sig positiv till utökad trygghetssatsning med anställandet av 

kommunala trygghetsvärdar 

 

att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 

utreda möjligheter att frigöra ekonomiska resurser för att anställa 

trygghetsvärdar, som ska arbeta förebyggande och trygghetsskapande i 

Umeå. 

 

Tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2022-02-24, § 24 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-04-07, § 14 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 



Sida 18 av 32 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-05-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – 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 konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Tekniska nämnden   
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§ 159 

 

Diarienr: KS-2022/00341 

Innertavle 6:16 - investeringsmedel för nybyggnad 

av matsal och skolkök 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja tekniska nämnden ytterligare investeringsmedel om 9 500 tkr 

2022 för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten Innertavle 6:16 

 

att ge tekniska nämnden befogenhet att fördela beviljade investerings-

medel enligt ovan mellan investeringsprojekten 

 

att ovanstående finansieras genom ökad upplåning 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om ytterligare investerings-

medel för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten Innertavle 

6:16. Fastighet har genom Bygg-och teknik projekterat och upphandlat 

byggarbete enligt beslutad investeringsplan (projekt 800 682 Innertavle 

skola matsal och 802 632 Innertavle skola kök). 

 

Aktuellt anbud överstiger befintlig budget som uppgår till totalt 17 mkr och 

bedömningen är att förutsättningar saknas att reducera kostnaderna, om 

projektens syfte ska uppnås. Orsaken till kostnadsökningarna kan förklaras 

med nuvarande världsläge med skenande materialpriser, osäkra 

leveranstider, ökande drivmedelskostnader samt annan osäkerhet kring de 

uppskattade slutkostnaderna för byggnationerna. 
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Med anledning av ovanstående och för att säkerställa att projekten kan 

påbörjas föreslås kommunfullmäktige tillskjuta ytterligare investerings-

medel om 9 500 tkr för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten 

Innertavle 6:16. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 

Bilagor till tekniska nämndens protokoll: 

Bilaga 1. Utdrag Investeringsplan 2020–2023 detaljerad version 5.5 slutlig 

Bilaga 2. Utdrag investeringsplan 2021–2024 förslag 201014.  

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

För- och grundskolenämnden 

Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 

Julia Båmstedt, fastighetsförvaltare 

Marcus Bystedt, ekonomichef   
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§ 160 

 

Diarienr: KS-2022/00346 

Region Västerbotten: Inrättande av delegation för 

utbildning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta en delegation för utbildning inom överenskommelsen om 

samverkan för regional utveckling 2019–2022. Delegationen ska 

organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens samverkans-

organisation inom regional utveckling, underställd primärkommunala 

beredningen och inrättas under 2022.  

 

att efter förslag från valberedningen utse Förnamn Efternamn (PARTI) till 

Umeå kommuns ledamot i delegation för utbildning. 

 

att beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i Västerbotten 

också beslutar i enlighet med förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2006 har det funnits en Skolchefs- och presidiekonferens i 

Västerbotten. Den konferensen har två konferenser per läsår (höst-vår) 

enligt ett mötesschema som sätts vid konferensen i oktober för ett år 

framåt. Målgruppen för denna konferens är förtroendevalda inom 

utbildning samt skolchefer. 

 

Sammankallande och mötesansvarig är tjänsteperson vid regionala 

utvecklingsförvaltningen. Skolchefs- och presidiekonferenserna präglas av 

god närvaro från länets 15 kommuner och ett väl fungerande 

samverkansklimat. Det finns även ett nätverk för gymnasiefrågor, den 

årliga gymnasiekonferensen i Västerbotten där samverkansavtalet inom 

gymnasieskolan i Västerbotten behandlas och diskuteras. 
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Förslaget är att beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 

(BUK) ersätts av en delegation för utbildning bestående av förslagsvis en 

nämndsordförande inom barn- och utbildningsfrågorna per kommun, vilket 

ger 15 deltagare samt ett tjänstepersonsstöd från regional utveckling. 

Denna delegation sammanträder vid Skolchefs- och presidiekonferensen i 

oktober samt i februari.   

 

Denna delegation för utbildning ersätter det tidigare BUK vad gäller 

utbildningsfrågorna. Delegationen och dess nätverk av skolchefer, samt 

gymnasienätverket, fångar upp de frågor som BUK och tidigare 

Utbildningsdelegationen har hanterat, och säkerställer en fortsatt god 

samverkan inom utbildningsfrågorna i Västerbottens län. Delegationen 

delger Primärkommunala delegationen (PKD) information av principiell 

beskaffenhet.  

 

Kommunfullmäktige ska välja en (1) ledamot till delegationen för 

Utbildning som ska representera Umeå kommun i delegationen och ha god 

insikt inom området utbildning. Kommunfullmäktiges valberedning lämnar 

förslag till ledamot. 

 

Svar till Region Västerbotten lämnas senast 30 juni. 

Beslutsunderlag 

Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 21 

Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Svaret märks med Region Västerbottens diarienummer RUN 135–2022 och 

skickas till regionalutveckling@regionvasterbotten.se med kopia till 

petter.lundberg@regionvasterbotten.se 
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§ 161 

 

Diarienr: KS-2022/00454 

Årsredovisning: Stiftelsen Biståndsfonden 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Biståndsfonden.  

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Biståndsfonden ingår som en del i kommunens förvaltade fonder. 

Varje år sammanställs räkenskaperna till en årsredovisning som ska 

godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, controller Stadsledningskontoret 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson 
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§ 162 

 

Diarienr: KS-2022/00455 

Årsredovisning: Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Stipendiekommittén i Maj Beskowgymnasiet beslutar vilka avgångselever 

som får stipendium enligt stiftelsens stadgar. Varje år sammanställs 

räkenskaperna till en årsredovisning som ska godkännas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, controller Stadsledningskontoret 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson 
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§ 163 

 

Diarienr: KS-2022/00461 

Gåvor i form av donerade/deponerade konstverk 

adresserade till Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att gåvor i form av konstverk endast kan tas emot, och införlivas i det 

kommunala konstregistret, efter beredning vid kulturförvaltningen och 

beslut i kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Det händer med jämna mellanrum att externa aktörer erbjuder Umeå 

kommun gåvor av skilda slag. Bevekelsegrunderna kan skifta från att vara 

uppriktigt välvilliga till de mer outgrundliga, liksom att gåvornas karaktär 

och utformning också varierar. Ofta är gåvan benämnd konstverk och 

kopplad till en förväntad reaktion hos kommunen, vilket innebär att 

givaren ofta på eget initiativ, även söker medial uppmärksamhet i 

anslutning till det planerade överlämnandet för att på så vis ytterligare 

förstärka sin förväntan och därmed öka pressen på måluppfyllelse hos 

mottagaren (Umeå kommun). 

 

Den allmänt vedertagna definitionen av vad som är ett konstverk brukar 

anses vara att vad ”någon” påstår vara ett konstverk också är det. Det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att allt har en konstnärlig verkshöjd 

bara för att ”någon” påstår det, samtidigt som det möjliggör för alla och en 

var att benämna en gåva som just ett konstverk. 

 

Genom att låta kulturförvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, 

handlägga frågor om gåvor i form av konstverk så säkerställs en sakkunnig 

bedömning av verkens kvalitet samtidigt som kommunen ges ett rådrum 

att fatta beslut genom den handläggningstid som ryms mellan erbjudandet 

och beslut i kommunstyrelsen. 
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Eftersom konst i kommunala sammanhang betraktas som en investering 

med ett närmast evigt värde så följer efter ett införlivande i 

konstsamlingen ett förvaltningsåtagande som sträcker sig över lång tid, 

vilket i sin tur kan innebära stora personella och ekonomiska 

ansträngningar för kommunen. Även det perspektivet bör tas i beaktning 

när kulturnämnden gör sin bedömning om lämpligheten att tacka ja till 

erbjuden gåva i form av konstverk. 

 

Därför blir rekommendationen att Umeå kommun bör inta en restriktiv 

hållning till mottagande av erbjudna gåvor i form av konstverk särskilt då 

givaren kan antas kräva, förvänta sig, eller nära förhoppning om, en 

motprestation av något slag. 

Beredningsansvariga 

Lars Sahlin 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kulturförvaltningen   
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§ 164 

 

Diarienr: KS-2022/00483 

Ägarombud och ersättare för ägarombud till 

bolagsstämma Kvarkenrådet EGTS 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ägarombud till bolagsstämma Kvarkenrådet EGTS i stället för Björn 

Kjellsson (L) utse Förnamn Efternamn (L) 

 

att till ersättare för ägarombud till bolagsstämma Kvarkenrådet EGTS utse 

Elmer Eriksson (M). 

Ärendebeskrivning 

Kvarkenrådet EGTS årsmöte äger rum 19–20 maj 2022. Umeå kommuns 

representanter i styrelsen är Hans Lindberg (S), ordinarie och Anders Ågren 

(M) ersättare. 

 

Kommunstyrelsen har 2021-05-18, § 111 (KS-2019/00292) utsett följande 

personer till ägarombud till Kvarkenrådet EGTS bolagsstämma:  

Janet Ågren (S)  

Tomas Wennström (S)  

Nils Seye Larsen (MP)  

Sven-Olov Edvinsson (C)  

Björn Kjellsson (L)  

Anders Sellström (KD)  

Ellen Ström (V)  

Moa Brydsten (S) 

 

Kommunstyrelsen behöver nu utse ägarombud i stället för avlidne Björn 

Kjellsson (L) samt utse en ersättare för ägarombud så att Umeå kommun 

säkerställer att vi har ombud på bolagsstämma. 
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Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) - att till ersättare för ägarombud utse Elmer Eriksson 

(M). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till Ågrens förslag om ersättare. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller förslaget om att till ersättare för 

ägarombud utse Elmer Eriksson (M). 

 

Därefter beslutar utskottet att lämna frågan om ägarombud i stället för 

Björn Kjellsson (L) utan eget förslag till beslut och att uppmana Liberalerna 

att nominera en person inför kommunstyrelsens sammanträde 17 maj 

2022. 

Beslutet ska skickas till 
Kvarkenådet EGTS 

Mattias Lindström, mathias.lindstrom@kvarken.org 

 

  

mailto:mathias.lindstrom@kvarken.org
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§ 165 

 

Diarienr: KS-2022/00319 

Nämnder ger ekonomisk rapport till näringslivs- och 

arbetsutskottet med anledning av prognosticerat 

underskott 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av nämndernas 

ekonomiska rapport. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar följande nämnder om sin ekonomi och 

åtgärder för att hantera prognosticerade underskott: 

 

Fritidsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 

 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen och fastställt reglemente 

uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder och bolag. Detta innebär att 

kommunstyrelsen vid behov kallar nämnd/bolag för att få redogörelse om 

nuläge och planering i berörd nämnd/bolag. Nämnder som prognosticerar 

ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram ska, om 

underskottet uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa en prissatt 

åtgärdsplan till kommunstyrelsen och vidta de åtgärder som krävs för att 

uppnå en budget i balans, enligt kommunfullmäktiges beslutade 

planeringsförutsättningar för 2020. 

 

Vid redogörelse ska följande områden belysas och presenteras:  

• Budgetavvikelse 

Redovisa budgetavvikelse under de senaste 12 mån (månadsvis) 
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• Orsaker till budgetavvikelse 

Redovisa orsaker till budgetavvikelse 

 

• Åtgärdsplan för budget i balans  

Redovisa förslag till åtgärder och tidsestimat för att uppnå budget i balans. 

 

• Prognos 

Redovisa prognos för 2022 (baserat på åtgärdsplan) 

 

I anslutning till presentationen bedömer näringslivs- och arbetsutskottet 

behov av åtgärder och kan i samband med presentation ge berörd nämnd i 

uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med av nämnden fastställd 

åtgärdsplan för att uppnå budget i balans. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd   
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§ 166 

 

Diarienr: KS-2021/01090 

Information: Lönenivåer 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av förvaltningens 

bedömning av framtida lönenivåer. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar förhandlingschef Stefan Larsson och HR-

direktör Birgitta Forsberg om bedömning av framtida lönenivåer. 

  

 

 

  



Sida 32 av 32 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-05-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 167 

 

Diarienr: KS-2022/00319 

Ekonomisk rapport januari-mars 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-05-10 ger ekonomidirektör en ekonomisk rapport 

för perioden januari-mars 2022. Prognos för styrelse och nämnder januari-

mars 2022 är +138 Mkr.  

 

 

 


