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Beslutande
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans
Janet Ågren (S), 2e vice ordförande, deltar på distans
Moa Brydsten (S), deltar på distans
Tomas Wennström (S), deltar på distans
Carin Nilsson (S), deltar på distans
Lena Riedl (M), deltar på distans
Gunilla Berglund (M), deltar på distans
Åsa Bäckström (V), deltar på distans, ersättare för Ulrika Edman (V)
Bore Sköld (V), deltar på distans
Mattias Larsson (C), deltar på distans
Peder Westerberg (L), deltar på distans
Nils Seye Larsen (MP), deltar på distans
Christina Sjödin (SD), deltar på distans, ersättare för Marcus Bornemisza
(SD)(-)
Veronica Kerr (KD), deltar på distans
Ej tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Mikael Berglund (S)
Lena Karlsson Engman (S)
Elmer Eriksson (M)
Marianne Löfstedt (M)
Igor Jonsson (M)
Robert Axebro (C)
Maja Westling (C)
Tjänstepersoner, deltar på distans
Elin Pietroni, vd Umeå Parkerings AB § 208
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Mattias Mitz, presskommunikatör
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
Anna Holmstedt, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 208
Diarienr: KS-2020/00058

Bolagsinformation: Umeå Parkerings AB (Upab)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds
verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om
sin verksamhet. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida
utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet.
Elin Pietroni, vd Upab deltar digitalt och lämnar muntlig redovisning.

Beslutsunderlag
Verksamhetsinformation

Beredningsansvariga
Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag
Beslutet ska skickas till
Elin Pietroni, vd Upab
Umeå kommunföretag

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 209
Diarienr: KS-2020/00686

Yttrande över SOU 202:44 Grundlagsskadestånd –
ett rättighetsskydd för enskilda
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att yttra sig i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående SOU som
föreslår en ändring i skadeståndslagen som innebär att, förutom
möjligheten till skadestånd för överträdelser av den Europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, också ska kunna utgå skadestånd för
överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna enligt 2 kap
Regeringsformen.

Beslutsunderlag
Sammanfattning av SOU 202:44

Beredningsansvariga
Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Justitiedepartementet senast 14 december 2020.
ju.remissvar@regeringskansliet.se, manne.heimer@regeringskansliet.se,
ange dnr Ju2020/02922/L6 och remissinstansens namn

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 210
Diarienr: KS-2020/00845

Förslag på investeringsramar 2022-2025
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till investeringsramar summerat för åren 2022–2025
totalt för kommunen, per nämnd samt per delområde i enlighet med
tjänsteskrivelsen.
att ge nämnderna i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2022–
2025 utifrån en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till
förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.
att förslagen till investeringar specificeras geografiskt när de är
upprättade, främst ur ett tätort – omlandsperspektiv.
Reservation
Bores Sköld (V) till förmån för eget yrkande

Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har upparbetat förslag till investeringsramar för
investeringar totalt för kommunen, per nämnd samt för delområden inom
tekniska nämnden. Förslaget till investeringsramar tar sin utgångspunkt i
nuvarande investeringsplan. Detta utifrån att det finns flera pågående
projekt i den liggande planen och en bedömning är att den innehåller viss
hänsyn till demografi och verksamheters beskaffenhet. Respektive ram
avser hela 4-årsperioden 2022–2025. Eventuella ombudgeteringar
hanteras utanför föreslagna ramar. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till
eventuella ombudgeteringar när de upparbetar förslag till investeringsplan,
utifrån genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet. Beträffande
fastighetsinvesteringar så ska samråd ske mellan tekniska
nämnden/fastighet och berörd nämnd.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Förslaget belyser även de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna
investeringsramar såsom självfinansieringsgrad och beräknad förändring av
kommunens låneskuld.
Tillvägagångssätt vid framtagande av investeringsramar
Utgångspunkten är nu gällande investeringsplan samt en matematisk
beräkning av år 2025 som ett genomsnitt av åren 2022–2024, både totalt
för kommunen och per nämnd.
I syfte att nå de finansiella målen minskas investeringsramarna för 2025
med 10% exklusive reinvesteringsmedel för fastigheter, gator och vägar
samt IT. Dessa reinvesteringar har undantagits för att ge förutsättningar för
att ta hand om befintliga anläggningar och samtidigt klara en ökad volym.
Utöver ovanstående har justering skett för 2 nämnder enligt följande:
– Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: Minskning av
investeringsmedel med 50 mnkr då genomsnittet 2025 bygger på
en ny brandstation 2021–2023 vilket inte är aktuellt 2025.
– Teknisk nämnd: Tillförs medel motsvarande 10 mnkr för
reinvesteringar i fastigheter utifrån att fastighetsbeståndet ökar.
Förslaget innebär en investeringsplan för 2022–2025 på i genomsnitt 807
mnkr/år.
Förslag till investeringsramar per nämnd (tkr)
Nämnd

Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Umeåregionens brand- och
räddningsnämnd
Äldrenämnden
Individ- och familjenämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Summa

Justerares sign:

Investeringsram
2022–2025

129 154
1 213 557
1 755
1 053
198 750
59 865
281 418
57 460
14 430
1 245 036
26 650
3 229 128

Utdraget bestyrks:

Sida 7 av 57

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

Förslag till investeringsramar per delområde inom tekniska nämnden (tkr)
Delområde
Fastigheter
Gator och vägar
Parker
IT
Övriga
Summa TN

Investeringsram
2022–2025
492 133
453 924
57 560
186 800
23 140
1 213 557

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen investeringsram innebär tillsammans med ett överskottsmål på
1% en självfinansieringsgrad på 72% för perioden. Som jämförelse var
självfinansieringsgraden 63% för perioden 2015–2019.
Kommunens låneskuld bedöms öka med 906 mnkr 2022–2025.
Ovanstående beräkningar bygger på den skatteunderlagsprognos som
ingår i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2020-10-26 för åren 2022–2024
samt att nämnder och styrelse håller sig inom tilldelad ekonomisk ram.
Ingen hänsyn är taget till eventuella mark- och exploateringsintäkter.
Yttrande från nämnderna
Nämnderna får i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2022–2025
enligt beslutad investeringsprocess KS-2019/00923 samt utifrån en
bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till förskjutningar i
investeringar 2020 och 2021.

Beslutsunderlag
Bilaga: Beräkning av investeringsramar totalt, per nämnd samt delområden

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör
Urban Blomdal, budgetchef
Anette Sjödin, controller
Henrik Olofsson, controller

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Bore Sköld (V) – Ändring i investeringsram för 2022-2025:
Att minska KS investeringsbudgetram till 90 000 tkr
Att öka TN investeringsbudgetram till 1 250 000 tkr
Att öka FN investeringsbudgetram till 75 000 tkr
Att öka FOG investeringsbudgetram till 1 300 000 tkr
Att öka Gym investeringsbudgetram till 50 000 tkr
Hans Lindberg (S), Janet Ågren (S), Mattias Larsson (C) och Tomas
Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds förslag. Ordföranden
konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens
förslag.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Mattias Larsson (C) med instämmande av Anders Ågren (M), Veronica Kerr
(KD), Peder Westerberg (L), Bore Sköld (V) och Hans Lindberg (S) - att
förslagen till investeringar specificeras geografiskt när de är upprättade,
främst ur ett tätort – omlandsperspektiv (en tredje att-sats)
Bore Sköld (V) – enligt eget yrkande i näringslivs- och arbetsutskottet, se
ovan
Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) -bifall till näringslivs- och
arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer bifall mot avslag till näringslivs- och arbetsutskottets
förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer bifall mot avslag till Mattias Larsson tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Bore Skölds yrkande.
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag
med tillägg av en tredje att-sats.
Reservation
Bores Sköld (V) till förmån för eget yrkande.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomifunktionen

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 10 av 57

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

§ 211
Diarienr: KS-2020/00278

Förlängning av beslut att korta betaltider till
kommunens leverantörer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga beslutet att kommunen ska arbeta för att korta betaltiderna
till kommunens leverantörer
att ingångna avtal gäller, dvs rätt att faktura krav- och dröjsmålsränta
gäller från ordinarie förfallodatum
att åtgärden Tidigareläggning av betaldatum är tidsbegränsad och gäller
tom 30 april 2021, om behovet av åtgärd då bedöms kvarstå fattas beslut
om ny tidsbegränsning
att åtgärden förkortade betaltider ej avser betalningar till Umeå
kommuns bolag.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-04-02 att kommunen ska
arbeta för att korta betaltiderna till kommunens leverantörer till och med
30 juni för att hjälpa företag och näringsidkare i den utsatta situation som
covid19-pandemin medfört. Ambitionen är att korta betaltiden för
inkommen faktura till i genomsnitt ca 15 dagar - under förutsättning att
verksamhet har kapacitet/förmåga att kontrollera och attestera faktura
inom utsatt tid.
Detta beslut har förlängts i omgångar till och med 31 december 2020 av
kommunstyrelsen.
Utifrån att det råder fortsatta restriktioner i samhället vilket påverkar
många företag, föreslås att beslutet om att arbeta för kortare betaltider till

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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kommunens leverantörer, KS-2020/00278, ytterligare förlängs till och med
30 april 2021.
Avgränsningen att beslutet om tidigareläggning av betalningar inte avser
betalningar till koncernbolagen kvarstår.

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson
Peter Juneblad

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Malin Westerberg Blom, redovisningschef

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 212
Diarienr: KS-2020/00022

Finans- och kraftrapport oktober 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Finans- och kraftrapport oktober 2020.

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 oktober 2020

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson
Anna Westerlund

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Olof Jansson, ekonomichef Umeå kommunföretag

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 213
Diarienr: KS-2020/00239

Omorganisation av Samhällsbyggnadsförvaltningen
samt Stadsledningskontoret
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Mark- och exploateringsenheten från och med 2021-01-01
organisatoriskt skall tillhöra Stadsledningskontoret.
att flytta 7 403 tkr från samhällsbyggnadsförvaltningen till
stadsledningskontoret i kommunstyrelsens internbudget 2021

Ärendebeskrivning
Den 29 januari 2020 gjorde Lantmäteriet ett tillsynsbesök på den
kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) och anmärkte då på KLM:s
organisatoriska tillhörighet. Eftersom KLM och Mark- och
exploateringsenheten (MEX) ligger i samma förvaltning med samma
förvaltningschef så kan KLM:s självständiga ställning ifrågasättas.
Lantmäteriet har också uttalat att man kan komma att förelägga
kommunen att vidta åtgärder för att skilja de två verksamheterna
organisatoriskt.
Då Mark- och exploatering redan idag ligger under kommunstyrelsen är en
flytt av enheten rent organisatoriskt inte komplicerad, den politiska
organisationen berörs därmed inte. Ovanstående beslut är ett sätt att
föregå ett föreläggande från Lantmäteriet.
Beslutet om att flytta MEX till stadsledningskontoret innebär att 7 403 tkr
flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till stadsledningskontoret i
kommunstyrelsens interna budget 2021.

Beslutsunderlag
Lantmäteriets tillsynsrapport

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Rune Brandt
Carina Lidgren Heimersson
Beslutet ska skickas till
Kommunala Lantmäterimyndigheten, Mark- och exploateringsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 214
Diarienr: KS-2019/00166

Kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
I bifogad delegationsordning har alla tidigare beslutade delegeringar från
kommunstyrelsen samlats ihop till ett gemensamt dokument för att få
bättre överskådlighet. Delegering i personal- och organisationsärenden är
undantagna då de gäller för samtliga förvaltningar och återfinns i ett eget,
av kommunstyrelsen, beslutat dokument.
I förslaget delegerar kommunstyrelsen också vissa ärendeslag till
stadsdirektör med rätt att vidaredelegera. En separat delegationsordning
upprättas av stadsdirektören för de ärendeslagen.
Syftet med delegation av beslutanderätten är att avlasta kommunstyrelsen
rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av
betydelsefulla och principiella ärenden samt att möjliggöra en effektivare
verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen
snabbare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Stadsledningskontorets direktörer för vidarebefordran till berörda.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 215
Diarienr: KS-2020/00829

Kommunövergripande fastighetsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge stadsdirektören och vd för Umeå Kommunföretag AB i uppdrag att
genomföra en analys av fastighetsinnehavet, och att de ekonomiska
konsekvenserna ska framgå av analysen, samt att föreslå en
fastighetsstrategi för framtiden för hela kommunkoncernen (Umeå
kommun och de helägda bolagen).

Ärendebeskrivning
Umeå kommun och dess helägda bolag äger och förvaltar en stor
fastighetsportfölj som växer årligen med nyproduktion. Värdet av
fastigheterna utgör en stor tillgång och uppgår till ett värde på flera
miljarder kronor. Som enskilt tillgångsslag sannolikt det största värdet
inom koncernen. Det är då av stor vikt att dessa tillgångar utvecklas på ett
hållbart sätt och ger en långsiktig värdetillväxt. För att klara det långsiktigt
behövs kontroll på fastighetsportföljens åldersstruktur och planerat
underhåll samt framtida nyproduktion.
En analys av hela koncernens fastighetsinnehav bör genomföras för att få
en bild av åldersstrukturen, underhållsbehovet och det geografiska läget.
Den analysen bör kompletteras med framtida behov av nyproduktion och
kapitalbehov. Resultatet av analysen kan utgöra en grund för framtagande
av en gemensam fastighetsstrategi som ska utformas för framtiden och för
Umeås bästa samt för att säkerställa den kommunala nyttan. Strategin bör
baseras på en omvärldsanalys av såväl finansiella som operativa
utvärderingskriterier. Den bör innehålla förslag till möjliga förändring av
ägandet inom koncernen för att skapa en effektivare förvaltning.
Motsvarande beslut har fattats av Umeå Kommunföretag AB:s styrelse
2020-11-09, punkt 4:6.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslutsunderlag
Umeå Kommunföretag AB:s styrelse 2020-11-09, punkt 4:6.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Vd för Umeå Kommunföretag AB.
Stadsdirektör

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 216
Diarienr: KS-2020/00880

Dokumenthanteringsplan för Fastighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplan för verksamheten Fastighet enligt
bilaga.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens verksamhet Fastighet har genomfört översyn av
dokumenthanteringsplan, som senast fastställdes av stadsarkivarie 201606-03 (KS-2016/00051), och föreslagit vissa ändringar, enligt bilaga.
Ändringarna godkändes av verksamhetens ledning 2020-09-30.
Med anledning av att tjänsten stadsarkivarie inte är bemannad för tillfälle
och vidaredelegeringen av rätten att besluta om gallring och bevarande av
allmänna handlingar som rör Umeå kommun inte kan nyttjas av en annan
tjänsteman föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut i detta ärende.

Beslutsunderlag
Dokumenthanteringsplan Fastighet 2020.

Beredningsansvariga
Karin Isaksson, chef teknik- och fastighetsförvaltningen,
Christer Viklund, chef teknisk planering och administration,
Anna Bugaeva, handläggare

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Fastighet

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 217
Diarienr: KS-2020/00849

Elektronisk justering (digital signering)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från årsskiftet 2020/2021 tillåta elektronisk justering (digital
signering) av sammanträdesprotokoll i kommunstyrelsen och i dess
utskott samt i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun var relativt tidigt ute med att digitalisera nämndprocessen.
Underlag för beslut har de förtroendevalda kunnat ta del av i sina iPads
sedan många år tillbaka. Nästa steg i digitaliseringen är att införa en tjänst
att justera sammanträdesprotokoll elektroniskt.
En underskrift på ett papper anger vem som skrivit under och avsikten med
underskriften. En elektronisk underskrift måste därför fånga både
undertecknarens identitet och dennes avsikt. En avancerad elektronisk
signatur är uteslutande knuten till undertecknaren. Undertecknaren
kan identifieras genom signaturen. Den är skapad på ett sådant sätt att
undertecknaren har kontroll över den. Ändringar i den elektroniska
signaturen kan upptäckas.
Kommunallagen säger inget om att detta bestyrkande måste ske genom
undertecknande med en penna. Det finns därför inget lagligt hinder för att
justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur.
Frågan har även prövats av förvaltningsrätten och kammarrätten i
Göteborg där man också konstaterat att inga hinder finns.
Möjligheten att justera protokollen elektroniskt ger de förtroendevalda en
förenklad hantering. Justerarna kommer nu att kunna justera protokollet
från den plats där de befinner sig, de behöver inte längre åka in till
stadshuset för att justera ett protokoll, vilket särskilt är en fördel för de
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som bor en bit bort från Umeå centrum. Detta medför också att protokoll
inte behöver bli liggande i flera dagar i väntan på justering.
Den elektroniska justeringen görs genom BankID. Stadsledningskontoret
förordar att detta införs från årsskiftet 2020/2021 i kommunstyrelsen, dess
utskott och kommunfullmäktige.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson
Lars Sandström
Peter Bergman
Eric Lindström

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
Akten
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§ 218
Diarienr: KS-2020/00903

Distansdeltagande i kommunfullmäktige via Webex
(Cisco)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att gå vidare med alternativet Webex och att inhämta samtycke från
samtliga ledamöter och ersättare vars personuppgifter kommer att
behandlas i Ciscos telemetridata.

Ärendebeskrivning
Med anledning av pandemin har stadsledningskontoret fått i uppdrag att
ordna möjlighet för ledamöter och ersättare att delta på
kommunfullmäktiges sammanträde 21 december 2020 på distans.
Den lösning som bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra
detta möte med 60 ledamöter plus ytterligare ett antal ersättare på distans
är Webex som tillhandahålls av företaget Cisco. Webex ska inte
sammanblandas med Cisco Meeting som är en äldre videokonferenslösning
och som nu används för flertalet nämndsmöten.
Vid användning av Webex samlar Cisco in så kallad telemetridata som
skickas över till USA. De personuppgifter som uppges behandlas i tjänsten
är angivet namn, e-postadress, IP-nummer, när mötet började och hur
långt mötet var. Cisco uppger att all övrig information i tjänsten hanteras
inom EU/EES. Telemetrin samlas in och överförs till USA för att Cisco ska
kunna analysera hur tjänsten används och för att hantera debitering.
Cisco bör anses vara personuppgiftsansvarig för den
personuppgiftsbehandling som hanteringen av telemetridata innebär.
Innan uppgifter lämnas ut från kommunstyrelsen måste en
sekretessprövning ske. Utan mer information, bl.a. om lämpliga
skyddsåtgärder för överföringen av uppgifter till USA, bör det anses
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föreligga sekretess för de personuppgifter som Cisco samlar in i sin
telemetridata från kommunstyrelsens personuppgiftsbehandling. Då
sekretess föreligger bör ett samtycke, för kommunstyrelsen att bryta
sekretessen, samlas in från samtliga deltagare i fullmäktige vars
personuppgifter kommer behandlas i Ciscos telemetridata.

Beslutsunderlag
Distansdeltagande i kommunfullmäktige via Webex (Cisco)

Beredningsansvariga
Eric Lindström
Johan Forsgren
Tomas Jakobsson
Beslutet ska skickas till
Akten
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§ 219
Diarienr: KS-2020/00003

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen
december 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
I och med den nya kommunallagen (SFS 2017:725) ikraftträdande har
kommunstyrelse och nämnder att fatta beslut om i vilken utsträckning
delegationsbeslut fattade med delegation från kommunstyrelse respektive
nämnd, ska anmälas. Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att
samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2020-11-24
2020-12-01
Delegationsbeslut personal- och organisationsfrågor oktober-november

Beredningsansvariga
Anna Holmstedt, nämndsekreterare
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare
Beslutet ska skickas till
Annelie Holmlund, utbildningsförvaltningen
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§ 220
Diarienr: KS-2020/00002

Anmälningsärenden december 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner
Cirkulär 20:42 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor till AB
Cirkulär 20:43 Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Cirkulär 20:44 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR
Allmän kommunal verksamhet
Cirkulär 20:47 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda
pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021
Beslut
Trafikverkets beslut att slopa anslutning (växel 410 och 407 samt spår 9 och
10) till Umeå kommuns industrispår på Västerslätt, bandel 146, Umeå
kommun
Extra bolagsstämma Umeå kommunföretag 2020-11-30
Protokoll
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) 2020-10-23
Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) 2020-11-05

Beredningsansvariga
Anna Holmstedt, nämndsekreterare
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§ 221
Diarienr: KS-2016/00522

Motion 24/2016: Samverka med den andra
hälftenägaren till Väven i Umeå AB för att kvitta
hyror; Petter Nilsson (SD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motion 24/2016: Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i
Umeå AB för att kvitta hyror avslås i enlighet med stadsledningskontorets
anförande.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016 yrkar Petter Nilsson (SD) med
syfte att spara pengar för kommunen:
att Kommunen åläggs att samverka med den andra hälftenägaren till
Väven AB för att så långt som möjligt ”kvitta” hyror mot vinst för att
undvika att betala vinstskatt i onödan.
Stadsledningskontorets anförande
I samband med att kommunen ingick ett samarbete med en extern aktör
för att genomföra Vävenprojektet tecknades ett 25-årigt hyresavtal. Det
går inte att säga upp avtalet under avtalstiden utan den enda möjligheten
att ändra hyran är att hyresgästen och hyresvärden är ense, alternativt,
vilket är det som motionären åsyftar, att ägarna av bolaget är överens och
ger direktiv till styrelsen att hyran skall omförhandlas. Beslut om hyran
ligger dock inom styrelsen att besluta. Varje bedömning i ett bolag måste
göras utifrån marknadsmässiga villkor, gällande lagstiftning och företagets
bästa.
Frågan som motionären anför är således ingen fråga för kommunfullmäktige, utan en fråga för styrelsen i Väven AB. Kommunfullmäktige
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styr via sina ägardirektiv, i detta fall är dock kommunen endast
hälftenägare, dvs har ett begränsat inflytande.

Beslutsunderlag
Motion 24/2016: Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i Umeå
AB för att kvitta hyror

Beredningsansvariga
Lena Höök Gustafsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå
motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
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§ 222
Diarienr: KS-2017/01044

Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella
trakasserier; Saasha Metsärantala (FI)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier avslås i
enlighet med stadsledningskontorets anförande.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2017-12-17 yrkar Saasha
Metsärantala (FI):
att Umeå kommun uttrycker sin avsikt att hjälpa sina leverantörer att
effektivt motverka sexuella trakasserier.
att Umeå kommun utreder möjligheterna att i varje förfrågningsunderlag
vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ställa krav på
presumtiva leverantörer så att de till sina anbud skall bifoga en
dokumentation över sitt arbete mot sexuella trakasserier.
att Umeå kommun ger i uppdrag åt jämställdhetsutskottet att minst en
gång per år formulera alternativt uppdatera en kravlista som skall bifogas
varje förfrågningsunderlag.
att Umeå kommun ger i uppdrag åt jämställdhetsutskottet att granska den
dokumentation av arbetet mot sexuella trakasserier som bifogas varje
anbud enligt andra att-satsen.
att Umeå kommun på sikt utvidgar och anpassar ovanstående till att även
omfatta avtal enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och idéburet
offentligt partnerskap (IOP).
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Stadsledningskontorets anförande:
Som framgår av denna motion så är det viktigt att genom väl genomtänkta
upphandlingsunderlag så som ska krav och avtalsvillkor bidrar till ett
rättvisare, tryggare och mer hållbart samhälle i Umeå kommun.
Idag finns upprättade rutiner i syfte att kvalitetssäkra de leverantörer som
lämnar anbud till Umeå kommun. Vid varje upphandlingstillfälle ställs krav i
upphandlingen kopplade till meddelarfrihet och missförhållanden,
diskriminering, arbetsrättsliga villkor, sociala och etiska krav. Nedan
beskrivs tre av dessa krav som ger visst stöd i att mot- och påverka
uppkomst av sexuella trakasserier och sexuellt våld.
Meddelarfrihet och missförhållanden
Personal som är anställd hos säljaren (leverantören) ska omfattas av
samma meddelarfrihet som gäller för offentligt anställda. Detta innebär en
rätt för personalen att ge information till media om informationen rör
själva verksamhetens innehåll och är av allmänt intresse. Vidare innebär
meddelarfriheten ett efterforskningsförbud för arbetsgivaren.
Personalen har skyldighet att meddela köparen (kommunen) om
missförhållanden finns eller uppkommer i verksamheten. Säljaren får ej
efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar information till
köparen. Det åligger säljaren (leverantören) att informera berörd personal
om dennes skyldighet.
Diskriminering
Säljaren (leverantören) eller underleverantör som denna anlitar, får inte i
sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller av
sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.

Beslutsunderlag
Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier

Beredningsansvariga
Urban Helmersson, upphandlingschef
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå
motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
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§ 223
Diarienr: KS-2018/00400

Motion 16/2018: Inför Skatteschyst; Saasha
Metsärantala (FI)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 16/2018: Inför Skatteschyst i Umeå enligt
stadsledningskontorets anförande nedan.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-05-05 yrkar Saasha
Metsärantala (FI):
att Umeå kommun undersöker möjligheten att (med inspiration från
Uppsala kommun) införa en rutinmässigt aktiv kontroll av sina leverantörer
som går ut på att (bland annat) begära utökade uppgifter från
Skatteverket.
att Umeå kommun agerar förebyggande genom att utöka informationen till
både presumtiva och nuvarande leverantörer så att upplysningar om
kommunens rutinmässiga kontroll (enligt den första att-satsen) inkluderas.
Stadsledningskontorets anförande
Som framgår av denna motion så är det viktigt att alla företag, varje
myndighet och organisation skall ta ett socialt ansvar i sin verksamhet och
sitt agerande, för att främja en jämställd, fredlig, rättvis och miljövänlig
samhällsutveckling. Skattefusk och andra former av skatteflykt bör därför
motverkas.
Idag finns redan upprättade rutiner i syfte att kvalitetssäkra de
leverantörer som lämnar anbud till Umeå kommun.
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Vid varje upphandlingstillfälle sker rutinmässiga kontroller:
- Insamlande av uppgifter från Skatteverket och i vissa fall
kronofogdemyndighet
- Samt bedömning och utvärdering av leverantörens ekonomiska och
tekniska förmåga i syfte att fullfölja avtalsuppfyllande
Inför varje avtalsstart sker:
- Avtalsgenomgång för att belysa avtalsinnehåll och förhållningssätt
mellan kommunen och leverantören/er.
Under pågående avtalsperiod genomförs:
- Uppföljning och revisioner för att kontrollera leverantörens
fortsatta ekonomiska och tekniska förmåga
Efter avtalsperioden genomförs:
- Analys av avtalets uppfyllande och resultatet i syfte att ta lärdom
och erfarenheter inför kommande upphandling/ar
För övrigt kan nämnas att Umeå kommun i sina upphandlingsunderlag
ställer relevanta krav för att främja en jämställd, fredlig, rättvis och
miljövänlig samhällsutveckling där så krävs. Dessa baseras på kommunens
policys, riktlinjer och mål.

Beslutsunderlag
Motion 16/2018: Inför Skatteschyst

Beredningsansvariga
Urban Helmersson, upphandlingschef

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå
motionen).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionären
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§ 224
Diarienr: KS-2020/00523

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid;
Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid i enlighet med
personalnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-31 förslår Igor Jonsson (M)
och Elmer Eriksson (M) att Umeå kommun inför möjligheten för samtliga
kommunanställda att lämna blod på arbetstid.
Personalnämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen (se protokollsutdrag 2020-09-15, §
25).

Beslutsunderlag
Personalnämndens protokoll 2020-09-15, § 25.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Bore Sköld (V) och Peder
Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att bifalla motionen).
Hans Lindberg (S) och Tomas Wennström (S) – Återremiss för att
komplettera ärendet med en kostnadskalkyl.
Propositionsordning som godkänns
Återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att
ärendet ska återremitteras. Votering begärs.
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Voteringsproposition
Ja-röst för att återremittera ärendet.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Omröstningsresultat
Namn
Hans Lindberg (S), ordförande
Anders Ågren (M)
Janet Ågren (S)
Tomas Wennström (S)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Bore Sköld (V)
Summa

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X

3

X
X
X
4

Med tre ja-röster mot fyra nej-röster beslutar näringslivs- och
arbetsutskottet att ärendet ska avgöras idag.
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen (att bifalla motionen). Ordföranden
konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD), Peder Westerberg (L) och Bore
Sköld (V) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) och Nils Seye Larsen (MP) – 1) återremiss eller 2) avslag
Propositionsordning som godkänns
Återremiss mot att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att
ärendet ska återremitteras. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
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Omröstningsresultat
Namn
Hans Lindberg (S)
Anders Ågren (M)
Janet Ågren (S)
Moa Brydsten (S)
Tomas Wennström (S)
Carin Nilsson (S)
Lena Riedl (M)
Gunilla Berglund (M)
Åsa Bäckström (V)
Bore Sköld (V)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)
Nils Seye Larsen (MP)
Christina Sjödin (SD)
Veronica Kerr (KD)
Summa:

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

Ja Nej Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6 9
0

Men 9 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra
ärendet idag.
Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Ordföranden finner, med
hänvisning till tidigare votering att kommunstyrelsen bifaller motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
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§ 225
Diarienr: KS-2020/00524

Motion 20/2020: Krav på sommarjobb; Madelene
Nord (M)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 20/2020: Krav på sommarjobb enligt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens yttrande.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Madelene
Nord (M):
att Umeå kommun inför som krav att ungdomar ska söka minst ett
sommarjobb på den ordinarie arbetsmarknaden för att få söka
sommarjobb/ferieprao hos Umeå kommun.
att Umeå kommun inför som krav att CV och personligt brev ska bifogas
med ansökan när ungdomar söker sommarjobb/ferieprao hos Umeå
kommun.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår 202009-22, § 63 att kommunfullmäktige avslår motionen (se gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens protokollsutdrag).

Beslutsunderlag
Motion 20/2020: Krav på sommarjobb
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2020-09-22, § 63.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 36 av 57

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) och Bore Sköld (V) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag
(att avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet
bifaller tjänsteskrivelsen.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att
avslå motionen
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Motionären
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§ 226
Diarienr: KS-2020/00535

Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå
kommun; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun enligt
miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande.
Reservation
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i augusti 2020 yrkar Anders Ågren
(M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD):
att kommunfullmäktige beslutar att införa Rättviksmodellen i Umeå
kommun.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått motionen för yttrande och
föreslår 2020-09-24, § 95 att kommunfullmäktige avslår motionen. (Se
MHN protokollsutdrag)

Beslutsunderlag
Motionen
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-09-24, § 95

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall
till motionen.
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Bore Sköld (V) och Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag
(att avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet
bifaller tjänsteskrivelsen.
Reservation
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L), Mattias Larsson (C) och Veronica
Kerr (KD) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att
avslå motionen)
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Anders Ågren (M), Veronica Kerr (KD) och Peder Westerberg (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
Motionärerna
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 39 av 57

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

§ 227
Diarienr: KS-2020/00562

Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat;
Anders Norqvist (L)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat i enlighet med föroch grundskolenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
yttranden.
Reservation
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige 2020-08-30 yrkar Anders Norqvist
(L):
att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa resultat från Umeås
kommunala skolor på samma detaljnivå som Skolverkets tidigare
information.
att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att genom dialog inbjuda
friskolorna i Umeå kommun att göra detsamma.
För- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att
kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
För- och grundskolenämndens protokoll 2020-09-24, § 66
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-22, § 59
Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat
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Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till
motionen. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet
bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att
avslå motionen)
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Peder Westerberg (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag att bifalla motionen.
Beslutet ska skickas till
För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Motionären
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§ 228
Diarienr: KS-2020/00659

Motion 27/2020: Elevhälsa online - garanterad
kontakt med Elevhälsan inom ett dygn; Veronica
Kerr, Anders Sellström (KD)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motion 27/2020: Elevhälsa online – garanterad kontakt med
elevhälsan inom ett dygn enligt yttrande från för- och grundskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttranden.
Reservation
Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet att
avslå motionen till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i september 2020 yrkar Veronica
Kerr (KD) och Anders Sellström (KD):
•

att för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa Elevhälsa Online.

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har lämnat likalydande yttranden och föreslår
att kommunfullmäktige avslår motionen (se respektive protokollsutdrag).

Beslutsunderlag
För- och grundskolenämndens protokoll 2020-10-22, § 76.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokoll 2020-10-21, § 69.
Motion 27/2020: Elevhälsa online – garanterad kontakt med elevhälsan
inom ett dygn

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson
Olov Häggström
Justerares sign:
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – Bifall
till motionen.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen).
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att bifalla
motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller
tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen).
Reservation
Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet att
avslå motionen till förmån för eget förslag om att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Veronica Kerr (KD), Peder Westerberg (L), Anders Ågren (M) och Mattias
Larsson (C) – bifall till motionen
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag (att
avslå motionen)
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Veronica Kerr (KD) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag att bifalla motionen.

Beslutet ska skickas till
Motionärerna
För- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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§ 229
Diarienr: KS-2020/00201

Tillägg till Umeå kommuns riktlinjer för Budget- och
investeringsprocessen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra föreslagna redaktionella förändringar av Umeå kommuns
Riktlinjer för budget- och investeringsprocessen.
att de reviderade riktlinjerna börjar tillämpas från och med hösten 2021,
dvs inför budgetprocess 2022 som mynnar i beslut om planeringsdirektiv
och budget för 2023

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förankring och utveckling av beräkningsmodellen ska fortsätta under
våren 2021.
att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram tidplan och anvisning
för budgetberedning inför verksamhetsåret 2022

Ärendebeskrivning
Bakgrund - redaktionella förändringar
Den 30 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att införa nya riktlinjer
för budget- och investeringsprocessen. I samband med beslutet fattades
även beslut om att infoga delar ur andra styrdokument i de nya riktlinjerna
och därefter fasa ut dessa styrdokument.
I riktlinjerna infogades en detaljerad beskrivning av hur uppföljning till
kommunfullmäktige ska utformas. Att infoga den typen av högdetaljerade
beskrivningar i en riktlinje fastställd på fullmäktigenivå innebär en risk
eftersom de innebär onödig detaljstyrning av den företeelse de avser att
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reglera (vilket även visade sig vara fallet i detta sammanhang). Formellt
fastställd styrning med hög detaljeringsgrad innebär dessvärre att nya
beslut måste tas om förutsättningar eller behov förändras. I detta fall
visade sig den höga och detaljreglerade ambitionen avseende
återrapportering till kommunfullmäktige vida överträffa såväl det reella
behovet som tillgängliga resurser inom tjänsteorganisationen.
I samband med att tidigare styrdokument inarbetades i de nya riktlinjerna
missades det även att flytta med befintlig reglering av hur nämnds ev
underskott ska påverka nämndernas fiktiva egna kapital och vilka
konsekvenser ett negativt eget kapital ska medföra för berörd nämnd.
Förslag - redaktionella förändringar
Mot denna bakgrund vill Stadsledningskontoret föreslå kommunstyrelse
och kommunfullmäktige att genomföra följande förändringar i Riktlinjer för
Umeå kommuns budget- och investeringsprocess.
Den första ändringen innebär att stycke tre i avsnittet om Återrapportering
till kommunfullmäktige, dvs:
För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera
avvikelser sker även återapportering från nämnder och kommunstyrelse
till kommunfullmäktige via en förenklad ekonomi och personalrapport
som behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars
(återrapport för januari–februari), maj (återrapport för januari–april),
september (återrapport för januari–augusti) och december (återrapport
för perioden januari–november). Den förenklade rapporten innehåller
information relaterad till kommunens ekonomi och personalförhållanden.
I maj ingår även delrapportering av årets uppdrag från
kommunfullmäktige. De kommunala bolagen återrapporterar i samband
med den förenklade rapporten i maj, men inte i samband med de övriga
förenklade rapporterna.
på sid 10 i nuvarande riktlinjer utgår och ersätts med stycket:
För att förbättra kommunfullmäktiges insyn och möjlighet att hantera
avvikelser sker även återapportering från nämnder, bolag och
kommunstyrelse till kommunfullmäktige via en förenklad rapport som
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behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni (återrapport för
perioden januari–april). Den förenklade rapporten innehåller information
relaterad till nämndernas personalförhållanden samt ekonomisk ställning
och prognos för kommunens nämnder och bolag. Observera att den
förenklade rapporten ej är att betrakta som ett delårsbokslut och ej
innefattar ett konsoliderat bokslut.
Den andra ändringen består av ett tillägg till riktlinjerna för att reglera hur
ev underskott ska påverka nämndernas fiktiva egna kapital. Det tillägg som
föreslås är att avsnittet Hantering av nämndernas över- och underskott –
fiktivt eget kapital kompletteras med följande skrivning.
Eventuellt underskott i en nämnds fiktiva egna kapital ska regleras och
återställas påföljande verksamhetsår. Efter särskild prövning och beslut av
kommunfullmäktige kan budgetunderskott i vissa fall återställas inom de
två följande åren.
Bakgrund – behov av tidsmässig förskjutning
Den pågående covid-pandemin har fått till följd att budgetprocessen inför
2021 sköts upp och att kommunfullmäktige fattade beslut om budget och
planeringsförutsättningar för 2021 först den 26 okt (istället för den 15 juni
enligt ursprunglig plan).
En kritisk beståndsdel i den nya budgetprocessen är det tidiga beslut som
KS fattar om förslag till nämndsramar, detta beslut baseras på utfallet från
en neutral och transparent beräkningsmodell (index och demografi) som
utgår från de totalt prognosticerade medel kommunen har att tillgå för
nästkommande verksamhetsår.
Det uppskjutna budgetbeslutet har inneburit att arbetet med att
färdigställa beräkningsmodellen och ta fram förslag till ramtilldelning för
kommunens nämnder inför 2022 försenats. För att skapa acceptans för den
nya beräkningsmodellen krävs omfattande förankring, på grund av det
senarelagda fullmäktigebeslutet har dock denna förankring forcerats med
bristfällig acceptans som följd.
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Parallellt med arbetet att implementera den nya budget- och
investeringsprocessen har KS Styrberedning upparbetat förslag till nya
riktlinjer för målstyrning. Den modell för styrning via grunduppdrag och
inriktningsmål som förslaget innefattar förstärker, kompletterar och utgår
från samma grundprocess som arbetet med budget och investeringar.
Förslag – Tidsmässig förskjutning
Mot denna bakgrund föreslår stadsledningskontoret att den nya
budgetprocessen börjar tillämpas först hösten 2021 (med sikte på
budgetbeslut inför verksamhetsåret 2023) vilket ger tid till förankring och
möjliggör samordning med implementering av nya riktlinjer för målstyrning
(om KF ställer sig bakom det förslaget).
Förslaget innebär att förankring och utveckling av beräkningsmodellen ska
fortsätta under våren 2021. Förslaget påverkar inte redan implementerad
investeringsprocess.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för Umeå kommuns budget- och investeringsprocess

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 47 av 57

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

§ 230
Diarienr: KS-2019/00178

Umeå 400 år 2022 (förstudie, projektplan och
organisation m.m.)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förstudien
att fastställa projektplan och organisation
att budget för projektet finansieras av kommunstyrelsen med totalt 4,0
Mkr för åren 2021-2022.
att delegera till stadsdirektör att anställa en projektledare
att uppdra till stadsdirektör tillsammans med övriga förvaltningschefer lösa
den kommunikativa insatsen med interna resurser
att ansvarig förvaltning för planering och genomförande är
kulturförvaltningen med kulturchef som beslutande chef
att presidiet i fullmäktige blir styrgrupp för planering, genomförande och
uppföljning av Umeå 400 år.

Ärendebeskrivning
2022 är det 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier, en händelse som
Umeå delar med många andra städer runt om i Sverige. Mellan åren 2020–
2022 fyller b.la följande städer 400 år: Luleå, Piteå, Umeå, Sundsvall,
Norrtälje, Borås och Göteborg. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta
en jubileumskommitté, bestående av fullmäktigespresidium (KF 2019-0429, § 91) som styrgrupp för att uppmärksamma Umeå 400 år.
Styrgruppen har även beslutat att Umeås 400 års firande skall ha följande
tre huvudinriktningar:
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1. En möjlighet att engagera sig för Umeås befolkning, förenings- och
näringsliv
2. En stadsfest
3. Ett bestående landmärke av något slag.
Styrgruppen har även i uppdrag att ta fram en förstudie/projektplan för
Umeås kommande 400 års jubileum 2022. Förstudien/projektplanen skall
fastställas av kommunfullmäktige senast årsskiftet 2019/2020.
Umeås 400 års firande bör vara ett avstamp mot framtiden, att fortsätta
profilera Umeå som ledande kultur och idrottsstad i Sverige, att ta tillvara
erfarenheter från 2014 som nätverksbyggande, marknadsföring,
kommunikation mm. Ett 400 års firande med olika arrangemang sätter
även Umeå på kartan med positiva effekter för besöksnäringen. Samverkan
och delaktighet blir viktiga nyckelord då firandet inte enbart skall ses som
ett kulturprojekt utan mer som ett samverkansprojekt med olika aktörer,
då det är staden Umeå som fyller år. En möjlighet att engagera sig för
Umeås befolkning, förenings och näringsliv är en viktig faktor i det
kommande planeringsarbetet. Olika samverkansmodeller kan utvecklas i
dialog med Umeborna. Utgångspunkten är att blicka mot framtiden, det
innovativa Umeå med fokus på hållbarhet, demokrati och en
framtidshälsning från Umeåborna. Det historiska perspektivet skall även
lyftas in i utformningen av jubileumsåret. Umeås historia finns i
älvslandskapet och har hög prioritet i utveckling av jubileumsåret.
Jubileumskommitténs inriktning för jubileumsåret har följande
temaområden:
-

Justerares sign:

Älvslandskapet
Blicka mot framtiden som ny teknik, innovation mm
Cirkulär ekonomi och hållbarhet
Samordning med civilsamhället
Demokrati
En framtids hälsning
Det är staden Umeå som fyller år.
Lyfta in det historiska perspektivet

Utdraget bestyrks:

Sida 49 av 57

Umeå kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2020-12-08

Syftet med en stadsfest är givetvis firandet av 400 år och utfärdandet av
stadsprivilegier, en upplevelse för umeåborna och besökare samt att
umeborna upplever stolthet och en ökad sammanhållning. Det är givetvis
även bra för besöksnäringen. Samarbete bör ske med Visit Umeå i
genomförandet av stadsfest.
Umeås historia kan lyftas med olika kommunikationsinsatser som texter,
foto och filmat material. Några exempel: Människorna, platserna, krigen,
branden, industrierna, samiska mm. Västerbottens museum planerar även
en utställning om Umeå som tar utgångspunkt från Umeå 4000 år. Vasa
som är Umeås närmaste stad, vilket även tillhörde Sverige fram till 1809 är
en del av Umeås historia och betydelsen av handel och kommunikation
över Kvarken bör lyftas i projektet.
Kommunens organisation skall ses som en beställare av tjänster.
Organisationen skall vara minimalistisk. En projektledare anställs som
samordnar och koordinerar insatser, både externt och internt.
Kommunikationsinsatser bör kunna lösas internt i kommunen.
Interna resurser kan nyttjas inom befintliga kommunala verksamheter i
programuppbyggnad och arrangemang, tex kultur och fritidsförvaltning,
gator och parker, samhällsbyggnad, kommunikation och näringsliv.
Bildandet av en referensgrupps under 2021 blir en viktig input för
uppbyggnaden av jubileumsåret 2022. Kommunen som organisatör bör
bidra med viss marknadsföring, tex del i aktivitetskalender, hemsida,
sociala medier m.m.
För att känna delaktighet i jubileumsprogrammet bör kommunen avsätta
medel till ett förstärkt föreningsstöd vid ett antal arrangemang som ingår i
jubileumsåret som då kan sökas via föreningsbyrån/utvecklingsstöd. Stödet
kan även riktas för att stimulera deltagande från kommundelar och byar.
Ett bestående landmärke av något slag bör processas över tid och fånga
upp idéer från Umeåbor, förvaltning, näringsliv, civilsamhället mm. Den
flyttbara containern kan vara en möjlighet att fånga upp synpunkter
gällande input till kommande landmärke. Utredarens bedömning är också
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att titta på vad som ligger i den kommunala planeringsprocessen, tex
nordspetsen på Ön som ett exempel.
Ett ekonomiskt tillskott behövs för att anställa en projektledare,
genomförande av en stadsfest, kommunikativa insatser samt för visst stöd
till programverksamhet. Kommunstyrelsen bör därför avsätta medel för
planering, genomförande och utvärdering för åren 2021 och 2022 enligt
utredningsförslaget. Förslag på finansiering med totalt 4 Mkr, fördelas
under projekttiden med ca 1 Mkr år 2021 och ca 3 Mkr år 2022.
Jubileumskommittén beslutade 2020-11-16 att godkänna förstudien och
föreslår fullmäktige att besluta om föreslagna attsatser i förstudien.

Beslutsunderlag
Förstudie
Förslag till kommunikationsplan

Beredningsansvariga
Dan Vähä

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från näringslivs- och
arbetsutskottet.
Beslutet ska skickas till
Kulturnämnden
Direktörer och förvaltningschefer
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§ 231
Diarienr: KS-2020/00355

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–
2030
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ”Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030” enligt
kulturnämndens förslag i bilaga.
Reservation
Anders Ågren (M) och Christina Sjödin reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige tagit fram ett
förslag till kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020-2030. Förslaget
har remitterats till ett sjuttiotal berörda representanter för kulturlivet
varpå ett 20-tal valt att svara och synpunkter har inarbetats i förslaget.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens protokoll 2020-11-25, § 59
Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030.
Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program.

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt
program.
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Anders Ågrens förslag om bifall till
Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program. Ordföranden konstaterar
att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.
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Reservation
Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Yrkanden
Anders Ågren (M) – bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt
program.
Christina Sjödin (SD) – bifall till Sverigedemokraternas förslag till
kulturpolitiska program
Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag
Propositionsordning som godkänns
Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot
bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiska program mot bifall till
Sverigedemokraternas förslag till kulturpolitiska program.
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Reservation
Anders Ågren (M) och Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Beslutet ska skickas till
Kulturnämnden
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§ 232
Diarienr: KS-2019/00355

Policy och riktlinjer för markanvisning, för Umeå
kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till Policy och riktlinjer för markanvisning i Umeå
kommun med tillägg.

Ärendebeskrivning
Mark och exploatering fick i maj 2019 uppdraget att se över och ta fram
förslag på uppdaterad policy för markanvisning. Ett förslag till ny
Markanvisningspolicy för Umeå kommun har nu arbetats fram.
I förslaget till ny markanvisningspolicy upplägget disponerats om och
informationen justerats i syfte att anpassa och förtydliga innehållet till
mottagaren. I förslaget har även markanvisningsprocessen tydliggjorts och
skillnaderna mellan de olika förfaranden som kommunen använder sig av
har förklarats närmare. Ytterligare en förändring som gjorts i förslaget till
ny markanvisningspolicy är att ett avsnitt gällande återkoppling har lagts
till.
Enligt lagen om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899), som trädde
ikraft den 1 januari 2015 ska alla kommuner som upplåter mark ha riktlinjer
för markanvisning. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att
riktlinjerna antas av kommunfullmäktige enligt 3 kap. 9 § kommunallagen.
Umeå kommun har riktlinjer för markanvisning, den senaste
markanvisningspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2016-02-16. Gällande
policy är utformad så att kraven i lagen om kommunala markanvisningar
uppfylls samt för att följa de principer för markanvisningar som kommunen
arbetar utifrån. Det är dock viktigt att kommunens policy för markanvisning
hålls aktuell och alltjämt följer de principer för markanvisningar som
kommunen arbetar utifrån. Därför fick Mark och exploatering våren 2019
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uppdraget att se över och ta fram förslag på uppdaterad policy för
markanvisning.
I uppdraget ingick även att genomföra en omvärldsbevakning gällande ett
antal andra svenska kommuners policy för markanvisning. Arbetet med att
se över riktlinjerna påbörjades därför genom en omvärldsbevakning då 12
st kommuners policy för markanvisning studerades.
En viktig del i processen med att uppdatera markanvisningspolicyn har varit
dialog med branschorganisationer och byggaktörer. Dialog med branschen
fördes bland annat vid en samarbetsträff med temat markanvisningar på
dialogforumet Afternoon tea hösten 2019. Kontakten med branschen har
varit värdefullt för att fånga upp viktiga synpunkter, men också för att
skapa öppenhet och tydlighet mellan berörda aktörer.
Under våren 2020 skickades ett utkast på reviderad policy till ca 170
byggaktörer, kommunala nämnder och verksamheter på remiss. 17 st svar
inkom varav några av dem var samlade svar från flera aktörer.
Synpunkterna från remissen har sammanfattats i teman och besvarats i en
samrådsredogörelse. De synpunkter som föranlett förändringar har
arbetats in i förslag till Markanvisningspolicy för Umeå kommun.
Förslag till beslut
att godkänna förslag till Markanvisningspolicy för Umeå kommun

Beslutsunderlag
Förslag till Markanvisningspolicy för Umeå kommun
Samrådsredogörelse remiss

Beredningsansvariga
Anna Löfqvist, Sarah Lundgren och Per Westergren

Planeringsutskottets beslutsordning
Yrkanden
Janet Ågren (S) med instämmande av Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V)
- att dokumentet ska benämnas Policy och riktlinjer för markanvisning,
samt att eventuella konsekvensändringar genomförs i texten för att detta
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ska stämma överens med dokumentets titel, och att det till nästa
revidering av markanvisningspolicyn ska göras en översyn av vad som
eventuellt ska benämnas policy och vad som ska benämnas riktlinje i
enlighet med kommunens pågående styrberedningsarbete.
- att under jämförelseförfarande på sidan 6 lägga till en punkt att I vissa fall
kan en tvåstegsprocess med prekvalificeringsomgång prövas.
- att göra tillägget på sidan 8 efter stycket där sunda och säkra
arbetsplatser beskrivs att Grundläggande sociala krav ska respekteras så
att lag eller gällande kollektivavtal inte åsidosätts. Om svenskt
kollektivavtal inte tecknats ska minst motsvarande villkor gälla för
byggaktörens personal och/eller eventuella underleverantörer som anlitas.
En fungerande branschsamverkan är en förutsättning för att lyckas med
detta och uppnå konkurrensneutralitet.
- att under villkor på sidan 9 lägga till en punkt Byggaktör inför
markanvisning ska vid anmodan kunna beskriva hur denne arbetar med
sunda och säkra arbetsplatser.
Propositionsordning som godkänns
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med
ordförandes tilläggsyrkande. Handlingarna revideras innan beslut i
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Anna Löfqvist och Helen Nilsson, Mark och exploatering
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§ 233
Diarienr: KS-2020/00843

Limiter 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för verksamhetsår 2021 bevilja en kreditlimit på 13 958 100 000 SEK
totalt för Umeå kommunkoncern varav 3 650 000 000 SEK för Umeå
kommun (inkl extern ansvarsförbindelse),
10 200 000 000 SEK för bolag inom UKF-koncernen samt 108 100 000 SEK
för övriga av kommunen direktägda företag och organisationer, allt enligt
bifogad bilaga
att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de
bolag och upp till de högsta belopp som anges i specifikation bilaga 1,
jämte därpå löpande ränta och kostnader
att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall
verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom
beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd
internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna maximala
belopp
att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2021 ska uppgå till
totalt 0,45%

Ärendebeskrivning
Umeå kommunkoncerns totala kreditlimit ökar med 765 000 000 SEK
jämfört med förra året. Den främsta ökningen består i de pågående
investeringarna i Umeå Hamn och Bostaden.
I enlighet med ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att
styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka
maximala kreditnivåer för vart och ett av de företag som ingår i UKFkoncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen
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besluta om en maximal kreditnivå för kommunkoncernen, dvs för UKFföretagen, kommunen själv och av kommunen direktägda företag och
organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av
koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern,
2021.

Beredningsansvariga
Anna-Karin Nilsson och Olof Jansson

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

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
Beslutet ska skickas till
Anna-Karin Nilsson, Olof Jansson, Lena Höök Gustafsson
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