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Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 13:15-14:50 

Plats: Stadshuset eller distans 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, distans 
Janet Ågren (S), distans 
Tomas Wennström (S), distans 
Bore Sköld (V), distans 
Mattias Larsson (C), distans 
Peder Westerberg (L), distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   
  

 

Sekreterare: Digital signatur     §§ 322-340 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur    

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur    

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-10-19 

 

Anslaget har satts upp: 2021-10-28 

 

Anslaget tas ner: 2021-11-19 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:  Digital signatur
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Utbildning i effektiv ekonomistyrning i anslutning till mötet (distans) 

Emelie Värja, Kommuninvest, Utbildning i effektiv ekonomistyrning 

Daniel Nykvist, Kommuninvest, Utbildning i effektiv ekonomistyrning 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Malin Westerberg Blom, redovisningschef 

Urban Blomdal, budgetchef 

Fredrik Lundberg, vd Umeå Kommunföretag AB 

Olof Jansson, ekonomichef Umeå Kommunföretag AB 

Anna-Karin Nilsson, portföljförvaltare 

Anna Westerlund, portföljförvaltare  

Urban Helmersson, upphandlingschef 

 

Tjänstemän (distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 322-327  

Peter Juneblad, näringslivschef, § 331 
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§ 322 

 

Diarienr: KS-2020/00379 

Upphandling: Konferenser - Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantörer enligt bilagor i upphandling 20240 Konferenser. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser konferensanläggningar i Umeås närområde. 

 

Avtalstid  

2022-01-01 – 2024-12-31 

Med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. 

 

Värde  

1 000 000 SEK/år 

 

Utvärdering  

Avtal med alla anbudsgivare som uppfyller kraven. 

Beslutsunderlag 

Bifogat tilldelningsbesked. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh  
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§ 323 

 

Diarienr: KS-2021/00920 

Upphandling: DIS Projektrelaterade roller - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av DIS 

Projektrelaterade roller. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har i dagsläget inget avtal när det gäller projektrelaterade 

roller, behovet finns i organisationen så upphandling kommer att 

genomföras.  

 

Umeå kommun agerar som inköpscentral och genomför upphandlingen 

som ett dynamiskt inköpssystem - DIS. DIS är en helt elektronisk metod för 

upphandling och som sker i två steg. Steg 1 är ansökan och kvalificering, i 

steg 2 kan anbud lämnas på ett specifikt uppdrag. DIS:ets giltighetstid är 10 

år med möjlighet till att både förkorta samt förlänga systemet.  

Avtalets värde är ca 2,5 MSEK/år. Upphandlingsbyrån har övervägt social 

hänsyn och miljökraven tillsammans med verksamheten i denna 

upphandling. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag  

Beredningsansvariga 

Emma Åström 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Emma Åström  

  



Sida 5 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-10-19 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 324 

 

Diarienr: KS-2021/00504 

Upphandling: Dokumentationsstödsystem 

Arbetsmarknad och Integration - Val av leverantör 

Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att utifrån upphandlingens resultat godkänna 2BRA System AB, 

organisationsnummer 556767-5219, som leverantör av 

dokumentationsstödsystem åt Arbetsmarknad och Integration, Umeå 

kommun.  

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen, Umeå kommun, har behov 

av ett dokumentationsstödsystem som kan hantera den process för 

handläggning, dokumentation och beslut som avdelningen genomför samt 

ge nödvändig kontroll och överblick över den samma. 

 

Upphandling har genomförts med öppet förfarande. 

 

Ett anbud inkom och har utvärderats utifrån pris och kvalitet via 

genomgång/granskning av anbud, visning av leverantör, egna tester och 

referenskontakt. Erbjuden lösning bedöms uppfylla upphandlingens krav.  

 

-Pris per år för upphandlad lösning: 432 000 kr.  

-Kostnad utbildning i användande av systemet för superusers: 50 000 kr 

-Timpris vid köp av konsulttjänst: 850 kr.  

Beslutsunderlag 

-Beslutsprotokoll – Redovisning av upphandlingsresultat (ej signerat, 

avvaktar detta beslut). 

-Anbudssamanställning 

-Utvärderingsprotokoll 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Ulrika Dahlbom Erlingsson 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se


Sida 7 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-10-19 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 325 

 

Diarienr: KS-2021/00639 

Upphandling: Nödvattentankar – Tilldelning av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna tilldelning av leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser leverans av dricksvattentankar 13 m3 och 

combotankar i container. Syftet är att förse bl.a. medborgare, 

äldreboenden och produktionskök med dricksvatten vid eventuellt 

avbrott/kontaminering i dricksvattennätet. Upphandlingen är uppdelad i 

två delar:  

Område 1: dricksvattentankar  

Område 2: combotank 

 

Det har inkommit ett anbud till område 1 och två anbud till område 2. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin  

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 326 

 

Diarienr: KS-2021/00927 

Upphandling: Fordon för operationell leasing - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta bifogat förfrågningsunderlag för Fordon för operationell leasing. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtal för avrop av fordon upp till 3.500 kg för operationell leasing. 

Avrop kommer ske genom förnyad konkurrensutsättning där fordonskrav 

och miljökrav anges vid respektive fordonsbeställning. 

 

Avtalstid är 1+1+1+1 år. Umeå kommun har närmare 400 leasade fordon 

och avtalet omsätter c:a 22.000.000:-/år. 

Beslutsunderlag 

Förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 327 

 

Diarienr: KS-2021/00944 

Upphandling: Service av badanläggningar, 

förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag för service av badanläggningar. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget omfattar service och reparation av badanläggningar i Umeå 

kommun. Upphandlingen är indelad i två olika avtalsområden. 

Avtalsperioden avser 2022-02-01-2024-02-01 med möjlighet till förlängning 

1+1 år. Uppskattat avtalsvärde är 3 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Samtliga upphandlingsdokument. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 328 

 

Diarienr: KS-2021/00876 

Försäljning av fastigheten Umeå Bandsågen 6 

Beslut 

Näringslivs-och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna bifogat köpeavtal gällande Bandsågen 6 och uppdrar till 

Mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning 

Utgånget markreservationsavtal 

Rödbergsstenen nr 1 AB har haft markreservation för Bandsågen 6 under 

en längre tid. Det första avtalet skrevs 2018 och det har av olika 

anledningar, bl a pandemin, förlängts och förnyats flera gånger. 

Markanvisningen upphörde formellt att gälla 2021-03-31.  

 

Ändrad inriktning 

Grundidén för reservationen var att bygga industrifack på fastigheten vilket 

det söktes bygglov för i mars 2021. I april 2021 ändrades inriktning på 

bygglovsansökan till Padelhall. Efter information i kommunstyrelsens 

planeringsutskott fick Rödbergsstenen möjlighet att fullfölja sin 

markreservation men med ändrad inriktning. Den nya inriktningen saknade 

dock stöd i detaljplanen vilket innebar att bygglovet behövde godkännas av 

Byggnadsnämnden och det skedde i augusti. Överklagandetiden har nu 

passerat och bygglovet har vunnit laga kraft. 

 

Köpeskillingen ligger inom Mark och exploaterings delegationsgränser, men 

då markreservationen dels upphört och innehållet också förändrats i 

förhållande till den ursprungliga idén föreslås att beslut om att godkänna 

köpeavtalet fattas av näringslivs- och arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal 
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Beredningsansvariga 

Helen Nilsson, Rebecka Lindgren 

Beslutet ska skickas till 
Beredningsansvariga 
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§ 329 

 

Diarienr: KS-2021/00917 

Försäljning av fastigheten Umeå Teglet 8 & Teglet 9 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna bifogat köpeavtal med Stålstaden AB gällande Teglet 8 och 

9 samt uppdrar till Mark och exploateringschefen att underteckna 

avtalet.  

Ärendebeskrivning 

Stålstaden AB har sedan 2021-04-30 en reservation på fastigheterna Teglet 

8 och Teglet 9. De reserverade tomterna Teglet 8 respektive Teglet 9 utgör 

4851 kvm respektive 5249 kvm vilket totalt utgör 10 100 kvm. 

Fastigheterna kommer säljas till ett pris om 350kr/kvm vilket motsvarar 

totalt 3 535 000kr. Bolaget har fått bygglov nu varför försäljning av 

fastigheterna är aktuell. 

 

Fastigheten är enligt gällande detaljplan avsedd för industriändamål. Det 

åligger köparen att uppföra anläggningarna i överensstämmelse med 

erhållet bygglov. Byggnation bedöms påbörjas under 2022. 

 

Bolaget har klargjort för kommunen att ett förvärv av Teglet 8 är en 

förutsättning för att, till en början, exploatera Teglet 9. Kommunen har 

genom reservationsavtalet accepterat detta men ser att en del av Teglet 8 

kommer vara oexploaterat under några år. Kommunen förväntar sig ändå 

att den från Bolaget angivna expansionen inom Teglet 8 kan bli av inom 3-5 

år från det att den angivna byggnationen är slutförd. 

 

Då köpeavtalet omfattar båda fastigheterna överskrids den delegation som 

Mark och exploatering har för fastighetsförsäljningar (3 mkr) och därför 

föreslås NAU godkänna avtalet.  
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Beslutsunderlag 

Köpeavtal 

Beredningsansvariga 

Rebecca Gullbrandsson 

Beslutet ska skickas till 
Rebecca Gullbrandsson och Johan Sjöström 
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§ 330 

 

Diarienr: KS-2021/00953 

Finansiering SM veckan sommar 2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att reservera 500 000 kr för 2022 och 4 500 000 kr för 2023 för 

genomförandet av SM veckan 2023, att tas från kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag; Tillväxt 

 

att Fritidsnämnden får i uppdrag att arrangera SM-veckan inom den 

totala ekonomiska ramen för projektet 

 

att Umeå kommun undertecknar avtal med Riksidrottsförbundet om 

arrangemanget. 

Ärendebeskrivning 

SM-veckan är ett samarbetsprojekt mellan Riksidrottsförbundet (RF) och 

Sveriges television, som genomförs i samarbete med berörda 

specialidrottsförbund och arrangerande stad. Syftet med SM-veckan är att 

under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska 

mästerskapen i olika idrotter. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar och 

72 specialidrottsförbund (SF). SM-veckans syfte är bland annat att öka 

intresset för svenska mästerskapen och samla mindre och större idrotter i 

ett gemensamt evenemang. Senast SM-veckan sommar arrangerades var 

2019 då Malmö var arrangörsstad. 55 specialidrotter deltog med 2 500 - 3 

000 aktiva. 

 

SM-veckan är ett arrangemang som utlyses i god tid, minst 2 år innan 

genomförandet, där intresserade värdstäder anmäler sitt intresse. I 

uttagningsprocessen besöker RF städerna som anmält intresse och 

diskuterar upplägg och möjligheter att stå värd för SM-veckan. Umeå 

ansökte redan 2018 med avsiktsförklaring för att stå värd för SM-veckan 
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sommar 2022 och RF har efter dialog med Umeå beslutat att förlägga SM-

veckan i Umeå. Pandemin har dock gjort att SM-veckan sommar flyttats 

från 2022 till 2023. 

 

Eventet är ett av Sveriges största och utöver den positiva effekten kring 

idrotten kommer det att sändas omkring 80 timmar i SVT och den 

turistekonomiska omsättningen uppgår till över 100 000 000 kr (beräknat 

på tidigare SM-veckor). 

 

SM-veckan är ett kommungemensamt projekt där kommunala 

förvaltningar och kommunala bolag behöver bidra i olika uppdrag. I 

Norrköping 2018 beräknades att ca 5 000 timmar lagts ned i arbetstid inom 

den kommunala sektorn genom indirekta kostnader/medfinansiering. 

 

Uppskattat belopp för genomförande är totalt 10 000 000 kr. Medel för 

genomförandet av SM-veckan 2023 föreslås beviljas från 

utvecklingsanslaget för tillväxt. Det ekonomiska åtagandet avser hälften av 

evenemangets kostnad, 5 000 000 kr. Den andra hälften finansieras via 

sponsorintäkter från Umeå kommunföretag och tas genom särskilt beslut i 

Umeå kommunföretags styrelse. 

 

Medlen är destinerade för anställning av extern projektledare i 20 

månader, arenaanpassningar av huvudidrotterna simning och friidrott, 

grafik, rättighetsavgifter, kommunikation, upprättande av 

evenemangsområden, mediacenter samt anpassningar av tävlingsområden 

för respektive idrotts SM-tävling.  

 

Fritidsnämnden får i uppdrag att arrangera SM-veckan inom den totala 

ekonomiska ramen för projektet. 

Kvarvarande medel i Tillväxtanslaget (2021-10-13) 

2022     7 082,1 tkr 

2023     12 159,9 tkr 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson 

Peter Juneblad 
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Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin 

Emmy Sundin 
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§ 331 

 

Diarienr: KS-2021/00954 

Särskilt stöd till Visit Umeå 

Beslut 

att bevilja Visit Umeå ett extra stöd på 1 950 000 tkr 2021  

 

att besluta att 1 000 000 tas från kommunstyrelsens utvecklingsanslag för 

tillväxt 2021 samt att 950 000 kronor tas från Umeå kommun Näringslivs 

rambudget i enlighet med beslut KS 2020/00278 i syfte att dämpa 

effekterna av pandemin. 

 

att uppdra åt UKF:s vd och Umeå kommuns näringslivschef att utreda 

helheten i Umeå kommuns åtaganden kopplat till besöksnäringen, och 

att detta återrapporteras till kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott i maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun har under covid 19-pandemin metodiskt arbetat med att 

stötta det lokala näringslivet. Näringslivsenheten har uppdraget att 

samordna insatser samt lämna förslag på tillkommande behov. Umeå 

Kommun har genomfört och beslutat om ett antal åtgärder, från Sveriges 

första företagsakut och presentkort till anställda till anstånd och 

nedsättning av ett antal avgifter. Målsättningen har varit att stöden skall 

vara verkningsfulla och träffsäkra utifrån företagens behov. Insatserna 

relateras till statliga och regionala stöd samt de begränsningar som finns i 

förekommande lagstiftning. Näringslivsenheten omvärldsbevakar vad 

andra kommuner gör samt har löpande dialog med relevanta 

branschorganisationer och företrädare för berörda företag. En 

sammanfattning av insatserna uppdateras kontinuerligt på kommunens 

webbplats. 

 

Ju längre covid 19-pandemin pågår förstärks bilden av att det i första hand 

är företag nära besöksnäringen - arrangörer, hotell och restauranger - som 
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drabbats hårdast. Nu ser vi en ljusning och många aktörer har haft en stark 

inledning på hösten. Dock kvarstår utmaningar, inte minst utifrån 

affärsresandet. Visit Umeå AB ägs av kommunen gemensamt med 

branschen där Umeå kommun genom UKF är minoritetsägare. Under 

pandemin har medlemsintäkterna minskat, och framför allt destinations- 

och eventbolagen har haft svårt att bibehålla sina tidigare nivåer. Med 

anledning av detta behöver Visit Umeå även under 2021 ett extra stöd för 

att upprätthålla sin verksamhet. 

 

Genom det särskilda stöd och utökade uppdrag som gavs 2020 kunde Visit 

Umeå upprätthålla verksamheten och har tillsammans med branschen 

arbetat med omstart såväl som ett stort antal utvecklingsfrågor som syftar 

till att minska effekterna av pandemin. Det har bland annat handlat om 

destinationsutvecklingsarbete mot en hållbar besöksnäring som 

kunskapsprogrammet Framtidens hållbara mötesstad, men också arbetet 

kring en certifiering och indexering av besöksnäringens hållbarhetsarbete. 

Utöver detta har även marknadsföringskampanjer genomförts löpande 

under året mot den ”hemestrande” svensken, samt ett nytt ekosystem på 

hemsida och kommunikationskoncept för matstaden Umeå.   

 

Vi ser dessutom en stark konkurrens från andra destinationer där vi ser ett 

utökat behov av förstärkta försäljnings- och marknadsinsatser. Vidare har 

kraven på värdkommun ökat där det nu är vanligt att större event, 

konferenser och möten kräver en medfinansiering av destinationen. 

 

I det uppdrag som lämnas till Visit Umeå kopplat till det extra stödet ingår 

att säkra att Visit Umeå har resurser att även under 2022 planera och 

genomföra insatser som stärker och utvecklar Umeå som besöks-, mötes- 

och eventstad kopplat till effekterna av pandemin vari ingår bland annat: 

 

- Möten och event 
- Anordna aktiviteter och stötta lokala arrangörer – tex 

idrottsföreningar 
- Paketeringar utifrån nya resmönster 
- Event och cuper som stärker näringen men även föreningslivet och 

kulturen 
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Samtidigt som detta uppdrag och medföljande extra stöd beslutas lämnas 

även uppdraget att Kommunstyrelsen genom Umeå kommun Näringsliv 

samt UKF gemensamt skall kartlägga, sammanställa samt skapa underlag 

för kommande beslut om strategi för Umeå Kommun samlade insatser och 

ägande av besöksnäringsnära verksamheter och stöd. Arbetet samordnas 

med pågående arbete med projekt Hållbar platsutveckling samt beslutad 

besöks- och eventstrategi för Umeå. 

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget (2021-10-13) 

2021     1 853,8 tkr 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad  

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Utskottet enas om att i att-sats 2 ändra ordet konstatera till besluta och i 

övrigt bifalla tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin 

Emmy Sundin   
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§ 332 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-10-19 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna redovisning av anmälningsärenden. 

 

att de i utskottet som önskar delta i konferensen Mötesplats Digitala 

Västerbotten får göra det. 

 

Remisser 

 

Infrastrukturdepartementet - Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag 

för avveckling av drift och verksamhet. Dnr I2021/02381. Övergripande 

planering för handläggning till Kommunstyrelsen som skickar kommunens 

yttrande till Infrastrukturdepartementet senast 20 december 2021. KSNAU 

2021-11-30, KS 2021-12-07 

 

Näringsdepartementet –Swedavia AB:s sammanfattning av begärd 
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm 
Airport. Övergripande planering för handläggning till Kommunstyrelsen 
som skickar kommunens yttrande till Näringsdepartementet senast 20 
december 2021. KSNAU 2021-11-30, KS 2021-12-07 
 
Miljödepartementet - Remittering av promemorian, Översyn av 
bestämmelserna om fluorerade växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen 
och tillhörande miljösanktionsavgifter. Miljö – och hälsoskyddsnämnden 
för eget yttrande till Miljödepartementet senast 10 januari 2022 
 

Finansdepartementet - Remiss av Promemoria om ytterligare sänkt 

mervärdesskatt på vissa reparationer. Upphandlingsbyrån och Ekonomi har 



Sida 21 av 35 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-10-19 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

fått frågan om de ska handlägga remissen. Svar senast den 6 december 

2021 

Riksarkivet - Remiss av FormatE. Stadsarkivet för handläggning till 

Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till Riksarkivet. Sista 

dag för Umeå kommun att besvara remissen är 31 januari 2022. KSNAU 

2022-01-11, KS 2022-01-18 

 

Infrastrukturdepartementet  - Ds 28:2021 Ansvarsfrågan vid 

automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad 

användning av geostaket. Tekniska nämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till 

Infrastrukturdepartementet senast 20 december 2021. TN 2021-10-28, 

KSNAU 2021-11-30, KS 2021-12-07 

 

Naturvårdsverket - Förslag till preciseringar i den nationella strategin för 

miljöbalkstillsynen 2022-2024. Miljö – och hälsoskyddsnämnden för eget 

yttrande till Naturvårdsverket senast 1 november 2021 

 

Livsmedelsverket - Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3). Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till Livsmedelsverket. Sista dag 

att besvara remissen är 15 november 2021 

 

Socialdepartementet - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 

och trygghet SOU 2021:69. Personalnämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen som skickar yttrandet till Socialdepartementet senast 22 

december 2021. PN 2021-11-16, KSNAU 2021-11-30, KS 2021-12-07 

 

Konferens 

Välkommen till norra Sveriges största konferens om digitalisering och 

verksamhetsutveckling!   
   

Den 7-8 december sänder vi Mötesplats Digitala Västerbotten – live från 

Sara kulturhus i Skellefteå. Delta online, lunch till lunch, eller unna dig en 

guldbiljett* och var med på plats, inklusive middag och underhållning.  
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Anmäl dig senast den 28/10 så har du chansen att få två guldbiljetter!  

   

Program och anmälan finns 

på: https://motesplats.digitalavasterbotten.se/    

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmotesplats.digitalavasterbotten.se%2F&data=04%7C01%7Ctomas.jakobsson%40umea.se%7Caf63af84ddfc4f277e6208d992cc43ec%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637702228269817633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Sa7oUr24Wapxrd0iusgSqqZXGXlS%2FXMXvUG2OM4xf%2Bg%3D&reserved=0
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§ 333 

 

Diarienr: KS-2021/00150 

Motion 2/2021: Resurscentrum för genus och 

jämställdhet; Ulrika Edman, Åsa Bäckström och 

Susanne Yttergren (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 2/2021: Resurscentrum för genus och jämställdhet enligt 

för- och grundskolenämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

och jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i februari 2021 yrkar Ulrika Edman 

(V), Åsa Bäckström (V) och Susanne Yttergren (V): 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till för- och grundskolenämnden och 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett 

”Resurscentrum för genus och jämställdhet”, med uppgift att stödja och 

utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former 

av diskriminering. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret har inget 

ytterligare att tillföra. 

Beslutsunderlag 

Motionen 
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För- och grundskolenämnden 2021-04-29, § 43 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-04-28, § 56 

Jämställdhetsutskottet protokoll 2021-06-17, § 23. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 334 

 

Diarienr: KS-2021/00283 

Motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den 

kommunala hemtjänsten; Åsa Bäckström (V), 

Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 5/2021: Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten enligt individ- och familjenämndens, äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Åsa Bäckström 

(V), Lennart Arvidsson (V) och Rebecca Sellstedt (V): 

 

att Umeå kommunfullmäktige uppdrar äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden att, tillsammans med berörda fackförbund, formulera en 

plan för ett införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala 

hemtjänsten, samt 

 

att Umeå kommunfullmäktige tillskjuter medel för att finansiera ett 

införande av avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

 

Individ- och familjenämnden, äldrenämnden och jämställdhetsutskottet 

har yttrat sig och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 

Individ- och familjenämndens protokoll 

Äldrenämndens protokoll 

Jämställdhetsutskottets protokoll 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå 
motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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§ 335 

 

Diarienr: KS-2021/00325 

Motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda; 

Maja Westling (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse motion 6/2021: Pensionssamtal för nyanställda besvarad enligt 

personalnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i mars 2021 yrkar Maja Westling: 

 

att alla nyanställda alltid ska erbjudas enskilda pensionssamtal, 

 

att erbjudandet även ges till de som redan idag är anställda i Umeå 

kommun. 

 

Personalnämnden har 2021-05-18, § 20 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån förvaltningens 

yttrande. 

 

Jämställdhetsutskottet har 2021-09-02, § 30 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 

Stadsledningskontoret tar fasta på personalnämndens yttrande om att 

behovet av pensionsinformation är väl tillgodosett med det stöd som finns 

från KPA Pension och den information som ges i samband med 

nyanställning och på intranätet. Ett erbjudande därutöver om enskilda 

pensionssamtal skulle kräva en ny upphandling och därmed finansiering. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse 

motionen besvarad.  
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Beslutsunderlag 

Motionen 

Personalnämndens protokoll 2021-05-18, § 20. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2021-09-02, § 30. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall till 
motionen. 
Tomas Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (anse motionen 
besvarad). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att anse motionen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

SLK Personal   
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§ 336 

 

Diarienr: KS-2021/00360 

Motion: 8/2021: En kommun som bygger för 

framtiden; Bore Sköld (V) och Nasteho Osman 

Lander (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion: 8/20201: En kommun som bygger för framtiden utifrån AB 

Bostadens yttrande. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-03-29 yrkar Bore Sköld (V) 

och Nasteho Osman Lander (V): 

 

att Umeå kommun startar ett byggherrebolag för äganderätter och 

bostadsrätter för att bekämpa bostadsbristen och möjliggöra hållbart 

byggande. 

 

att Umeå kommun utreder förutsättningarna för att starta ett 

allmännyttigt byggbolag för bostadsbyggande för att få ner priserna och 

motverka konkurrensunderskottet på den lokala marknaden. 

 

AB Bostaden har 2021-06-16 yttrat sig över motionen och utifrån innehållet 

i det yttrandet gör stadsledningskontoret tolkningen att AB Bostadens 

inställning är att motionen bör avslås. Stadsledningskontoret har inget 

ytterligare att tillföra. 

Beslutsunderlag 
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Motionen 

AB Bostadens yttrande 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

AB Bostaden  
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§ 337 

 

Diarienr: KS-2021/00518 

Motion 15/2021: Åtgärder mot antisemitismen i 

Umeås skolor; Björn Kjellsson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 5/2021: Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor 

enligt för- och grundskolenämndens och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttranden. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2021 yrkar Björn Kjellsson (L): 

 

att ge skolnämnderna i uppdrag att kartlägga antisemitismen i Umeås 

skolor. 

 

att ge skolnämnderna i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsförslag, 

baserade på resultatet i rapporten. 

 

att uppdragen redovisas i kommunfullmäktige. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret ställer sig 

bakom de båda skolnämndernas förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 
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För- och grundskolenämndens protokoll 2021-09-23, § 81 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2021-09-21, § 93 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 

finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 338 

 

Diarienr: KS-2021/00592 

Motion 20/2021: Klassisk arkitektur i Umeå; Petter 

Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 20/2021: Klassisk arkitektur i Umeå enligt 

byggnadsnämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2021 yrkar Petter Nilsson (SD) 

att Umeå kommun beaktar och främjar mer klassisk arkitektur enligt 

ovanstående (beskrivs i motionen). 

 

Byggnadsnämnden har 2021-09-22, § 307 yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. Stadsledningskontoret ställer sig 

bakom byggnadsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-22, § 307. 

Byggnadsnämndens yttrande. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden  
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§ 339 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans - och kraftrapport september 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport september 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson   
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§ 340 

 

Diarienr: KS-2021/00947 

Information: Kommunstyrelsen - Uppdragsplan 

2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-10-19 informerar ekonomidirektör om ärendet 

Kommunstyrelsen - Uppdragsplan 2022. Ärendet går nu vidare för 

beredning och återkommer i utskottet och i kommunstyrelsen för beslut i 

november 2021.  

 

 

 


