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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Peter Juneblad, näringslivschef 

Urban Helmersson, upphandlingschef   § 170 

Johan Gammelgård, direktör för administration och innovation § 179 

Tomas Molén, CDO Digitalisering och verksamhetsutveckling § 179 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator   § 186 
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§ 170 

 

Diarienr: KS-2021/00468 

Upphandling: Mattransporter äldreboenden - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag Mattransporter äldreboenden. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling av transporter av mat i termovagnar från produktionskök till 

äldreboenden. 

• Avtalsvärde c:a 2.500.000 kr/år, avtalstid 2 + 1 + 1 år. 

• Miljökrav: 100% fossilfritt bränsle från avtalsstart. Transporterna 
utförs med transportfordon upp till 3500 kg med bakgavellyft. 

• Dialogkrav social hänsyn. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 171 

 

Diarienr: KS-2021/00186 

Svar på remiss: Förslag till genomförande av BAT-

slutsatser för avfallsförbränning och 

livsmedelsindustri 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringsliv- och arbetsutskott beslutar 

 

att avge yttrandet enligt tjänsteskrivelsens förslag 

 

att justera paragrafen omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått remissen om förslag till genomförande av BAT-

slutsatser för avfallsförbränning och livsmedelsindustri från 

Regeringskansliet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått remissen för 

yttrande och har inga synpunkter. Umeå Energi har lämnat synpunkter som 

återfinns i tjänsteskrivelsens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

M2021/00285. Yttrande Umeå kommun.  

Remiss- Förslag till genomförande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning 

och livsmedelsindustri - Svar senast 7 maj 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff 

Beslutet ska skickas till 
Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se och 

ingrid.backudd@regeringskansliet.se . Ange diarienummer M2021/00285 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se
mailto:ingrid.backudd@regeringskansliet.se
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format 
(t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. PDF) som följer 
tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive 
dokument.   
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§ 172 

 

Diarienr: KS-2021/00021 

Kurser och konferenser 2021-05-11 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Inga kurser- och konferenser har inkommit.   
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§ 173 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-05-11 
 

Remisser 
 

Region Västerbotten - Rekommendation till beslut om systemledning och 

framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten. Kommunstyrelsen 

överlämnar denna remiss till Individ – och familjenämnden samt 

Äldrenämnden för eget yttrande till Region Västerbotten. Sista dag att 

besvara remissen är 30 september 2021. Nils Enwald anser att beslut kan 

tas direkt i KF och behöver ej passera berörda nämnder ÄN, IFN och FGN 

 

Jordbruksverket - Förslag till ändrade föreskrifter om stöd för mjölk till 

skolelever. Kommunstyrelsen överlämnar denna remiss till För – och 

grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 

eget yttrande till Jordbruksverket. Sista dag att besvara remissen är 14 maj 

2021  

 

Socialdepartementet - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och 

sjukvården (SOU 2021:19). Individ- och familjenämnden samt 

Äldrenämnden för eget yttrande. Sista dag att besvara remissen är 20 

augusti 2021  

 

Socialdepartementet - Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 

2021:22). Miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till 

Socialdepartementet. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 

1 september 2021. MHN 2021-06-17, KSNAU 2021-08-10, KS 2021-08-17 

 

Infrastrukturdepartementet – Upphandlingsbyrån har fått frågan om de 

skriver fram ett yttrande för KS. För yttrande senast 28 juni 2021, KSNAU 

2021-06-01, KS 2021-06-08 
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Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens ordförande. Medfinansiering: Klimatneutrala Umeå 
2030 - 2.0.   
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§ 174 

 

Diarienr: KS-2020/00335 

Motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i 

äldreomsorgen samt anta en nollvision mot 

självmord som inkluderar alla åldrar; Veronica Kerr 

(KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att avslå första att-satsen och bifalla den andra att-satsen i motion 6/2020: 

Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot 

självmord som inkluderar alla åldrar enligt äldrenämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 
I en motion väckt i kommunfullmäktige i maj 2020 yrkar Veronica Kerr (KD):  
 

1. att kommunfullmäktige ger äldrenämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten att inrätta en kuratorstjänst inom äldreomsorgen. Detta 
för att säkerställa att äldre inom både hemtjänst och boende på vård 
och omsorgsboende kan få hjälp med både fysiska och själsliga 
problem. 

 

2. att kommunfullmäktige antar en nollvision mot självmord som 
inkluderar alla åldersgrupper och inte som idag enbart fokus på unga 
personer. 

 

Äldrenämnden har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

avslå första att-satsen och bifalla den andra att-satsen. 

 

Jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att anse första att-satsen besvarad och bifalla den andra att-

satsen. 
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Stadsledningskontorets anförande 

Stadsledningskontoret har inget ytterligare att tillföra utan konstaterar att 

det i äldrenämndens yttrande framgår att ansvaret fortsättningsvis bör 

ligga på hälso- och sjukvården. I jämställdhetsutskottets yttrande framgår 

det däremot inte lika tydligt varför den första att-satsen ska anses 

besvarad. Då vare sig ett avslag av den första att-saten eller att anse den 

första att-satsen besvarad skulle leda till ett utredningsuppdrag till 

äldrenämnden förordar Stadsledningskontoret att kommunfullmäktige för 

tydlighetens skull avslår att-sats ett samt, att kommunfullmäktige bifaller 

att-sats två i enlighet med både äldrenämndens och 

jämställdhetsutskottets yttranden. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Äldrenämndens protokoll 2020-10-22, § 80. 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2020-12-10, § 47. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson – Bifall till 
motionen (både första och andra att-satsen) 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå första att-
satsen och bifalla den andra att-satsen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till motionen. Ordföranden 
finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 
(avslå första att-satsen och bifalla den andra att-satsen). 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden    
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§ 175 

 

Diarienr: KS-2021/00289 

Avgift för städning - Äldrenämnden och individ- och 

familjenämnden 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för äldrenämnden och individ- och familjenämnden fastställa avgiften 

för insatsen städ en gång per vecka till 51 % av aktuell maxtaxa, vilket 

motsvarar 1091 kronor per månad för år 2021 

 

att avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa 

 

att avgiften gäller från och med 2021-08-01. 

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

avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Äldrenämnden och individ- och familjenämnden föreslår 2021-02-25 

respektive 2021-04-28 att kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgift 

för insatsen städ. 

 

I dagsläget finns avgift fastställd för städ för en gång per månad, var tredje 

vecka samt varannan vecka. För insatsen städ en gång per vecka finns ingen 

fastställd avgift. Inom äldreomsorgen har i dagsläget 28 personer insatsen 

och inom individ- och familjeomsorg har i dagsläget 23 personer insatsen. 

 

En avgift föreslås för insatsen städ en gång per vecka motsvarande 51 % av 

aktuell maxtaxa, vilket för innevarande år motsvarar 1091 kronor per 

månad. Avgiften justeras årligen utifrån aktuell maxtaxa. Avgiften föreslås 

gälla från och med 2021-08-01. Personer med pågående beslut berörs inte. 
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Umeå kommuns pensionärsråd har den 5/2 informerats om förändringen. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämndens protokoll 2021-02-25, § 22. 

Individ- och familjenämndens protokoll 2021-04-28, § 94. 

Umeå kommuns pensionärsråd 2021-0205, § 8. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden finner att näringslivs- 

och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

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

avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Individ- och familjenämnden   
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§ 176 

 

Diarienr: KS-2021/00489 

Avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning 

av fristående förskola 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att införa avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning av fristående 

förskola 

 

att avgiften vid nyetablering sätts till 25 000 kr. 

 

att avgiften vid väsentliga förändringar sätt till 15 000 kr, exempelvis 

ändring av förskolans lokalyta, flytt av förskolan inom en huskropp, flytt till 

annan adress eller vid en planerad varaktig ändring av förskolans 

platsantal. 

Ärendebeskrivning 

Utifrån nya bestämmelser har kommunen sedan 2019-01-01 rätt att ta ut 

en avgift i samband med att fristående huvudmän ansöker om 

godkännande vid nyetablering eller utökning av fristående förskola. 

 

För- och grundskolenämnden föreslår 2021-04-29, § 47 att 

kommunfullmäktige inför rubricerad avgift.  

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2021-04-29, § 47. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 
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§ 177 

 

Diarienr: KS-2021/00445 

Svar på remiss: Rekommendation till beslut om 

systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i 

Västerbotten 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör 

systemledning för Nära vård i Västerbotten. 

 

att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030. 

Ärendebeskrivning 

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre närsjukvårdsområden i 

samverkan med kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i 

omställningen till Nära vård är samspelet mellan regioner och kommuner, 

där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är 

delaktiga. För att möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i 

samverkansforumet Samråd vård och omsorg fattat beslut om en 

gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära Vård i 

Västerbotten. Samråd vård och omsorg skickar nu rekommendationen för 

beslut till Region Västerbotten och länets 15 kommuner. 

Beslutsunderlag 

Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för Nära 

vård 2030 i Västerbotten. 

 

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

ÄN 

katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se   
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§ 178 

 

Diarienr: KS-2021/00399 

Äskande om utökade investeringsmedel till ny 

brygga Norrbyskär 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

Att bevilja fritidsnämnden 3,0 mnkr i utökad investeringsram år 2021 för 

investering i en ny brygga på Norrbyskär och finansiering sker genom ökad 

upplåning. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har i delegationsbeslut 2021-03-31 äskat 3,0 mnkr i utökad 

investeringsram för en ny brygga på Norrbyskär. 

 

För att utveckla Norrbyskär som besöksmål har en arbetsgrupp bestående 

av representanter från Umeå kommun (Fritid, Näringsliv, Gata/park och 

Fastighet) samt representanter från båtlivet kartlagt behov och 

utvecklingsmöjligheter på Norrbyskär 

 

Av ärendebeskrivningen framgår att den befintliga ångbåtsbryggan är 

obrukbar och farlig och inte kommer att åtgärdas, vilket medför behov av 

en ny lösning för båtlivet redan år 2021. Investeringen planeras i tre 

etapper, där den första etappen blir redan år 2021 för att åtgärda det mest 

akuta. År 2022 genomförs etapp 2, via upphandling det huvudsakliga 

arbetet, och år 2023 etapp 3 då investeringen slutförs. Denna lösning i 

etapper medför bättre förutsättningar för samverkan med flera parter och 

ökad möjlighet att nyttja gemensamma resurser vilket minskar behov av 

köpta tjänster. Det belopp som äskats och föreslås beviljas avser den totala 

investeringen. 

 

Den nya bryggan blir en pontonbrygga för besökare till Norrbyskär, 

placerad vid Kalmaren. 
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En ny brygga på Norrbyskär ryms inte inom fritidsnämndens nuvarande 

investeringsram, varför ett äskande utöver ram är nödvändigt. Vidare 

framför fritidsnämnden vikten av tillskott av medel för drift och skötsel av 

bryggan. Fritidsnämnden har tagit med ett äskande kring drift och 

underhåll för besöksmål i ordinarie budgetprocess inför 2022, där skötseln 

av Norrbyskär ingår med 0,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut fritidsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden   
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§ 179 

 

Diarienr: KS-2021/00490 

Översyn av kommunkoncernens resurser och 

förmågor för digitalisering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ge stadsdirektören i uppdrag att, i samverkan med kommunens 

förvaltningar och bolag, göra en översyn av samt ge förslag på organisering 

och samordning av den digitala transformationen. Det inbegriper förmågor 

och resurser för en bred digitalisering liksom drift och utveckling av IT 

 

att återrapportering av uppdraget sker senast oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

”Digitaliseringen av samhället fortgår ständigt och i allt snabbare takt. 

Obegränsad information och kunskap är i dag bara ett knapptryck bort. Det 

kommer att påverka kommunen och på sikt kommer dessa förändringar 

vara genomgripande vad gäller vilka jobb som tillkommer och försvinner, 

vilka branscher som kommer att vara växande och när det gäller 

kommunens framtida personalbehov. Digitaliseringen öppnar upp och 

skapar nya förutsättningar för en närhet mellan platser och verksamheter 

som inte grundar sig på geografi.” – Umeå kommuns strategiska plan 2016-

2028 

Kommunfullmäktige har angett riktningen med det övergripande målet -

Digitalt först! ”För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö 

och ge bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala 

transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns 

verksamhetsutveckling.” 

 

Digitala transformationen öppnar upp möjligheter i allt snabbare takt i hur 

vi bygger den smarta hållbara staden och levererar våra välfärdstjänster. 

Detta har stor potential att leda till ökad intern effektivisering liksom ökad 
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kund-/medborgarnytta. Umeå kommuns förvaltningar och bolag står inför 

betydande utmaningar kring detta. Det tydligaste gapet mellan nuläge och 

önskat läge är förmåga, kompetens och kapacitet att driva digitalisering 

med den förändringstakt som sker i omvärlden för att matcha kunder och 

medborgares förväntningar och verksamhetens krav på effektivisering. 

Umeå kommunkoncern kan också i detta arbete bli en bättre och 

effektivare samarbetspart nationellt/internationellt med myndigheter, 

akademi och näringsliv. 

 

Syftet med detta uppdrag är att först få en nulägesbild av kommunens 

förvaltningar och bolag. Uppdraget ska också visa på en nylägesbild och 

vilka förmågor och resurser som krävs kommungemensamt och i respektive 

bolag och förvaltning för att möjliggöra den digitala transformationen. 

Bolagens och förvaltningarnas skillnader i storlek och förutsättningar ska 

beaktas genomgående i arbetet, liksom koppling till kommunens vision och 

övergripande mål. Uppdraget kan också med fördel samordnas i den 

kommande programstyrningen för det nuvarande inriktningsmålet kring 

digitalisering. Uppdraget ska resultera i en rapport som beskriver nuläge, 

önskat nyläge, gap, samt förslag på konkreta åtgärder och aktiviteter. 

Rapporten ska ge ett underlag för beslut om resursbehov, samordning och 

organisering inför 2022. Områden som kräver ytterligare analys ska 

konkretiseras och formuleras som specifika uppdrag för vilka ansvar tydligt 

framgår. 

 

Översynen utgår från de fyra målområden som beskrivs i SKR:s strategi 

Utveckling i en digital tid1. Nedan följer en sammanfattning av respektive 

målområde samt vilka delar som särskilt ska belysa i uppdraget. 

 
1. Ledning, styrning och organisation 

Genom utvecklad ledning och styrning skapas förutsättningar att nyttja 

digitaliseringen som en källa till stärkt effektivitet och innovation. För att 

uppnå detta krävs förmågan att hantera både innovation och effektivitet 

inom samma styrning samt att hantera en dynamisk balans mellan dessa i 

takt med skiftande krav från omvärlden. Välfärdens utmaningar kräver 

 
1 
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6
728.html  

https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
https://skr.se/skr/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/strategifordigitalutveckling.6728.html
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nytänkande och mod. Allt viktigare blir kompetensutveckling samt fokus på 

innovation och förändringsledning. Kulturen är en central möjliggörare då 

det är medarbetarna inom organisationen som åstadkommer de faktiska 

förändringarna. Samtliga aktörer behöver även samarbeta för att främja 

det kontinuerliga, livslånga lärandet som möter den enskildes 

kunskapsbehov genom hela yrkeslivet. 

 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar för mätning och uppföljning av verksamheternas 
digitala mognad –mognadsmätning enligt DiMiOS2 genomförs inom 
uppdraget 

▪ hur kompetenshöjning kopplat till digital transformation och 
omställningsförmåga kan samordnas 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja spetskompetenser och 
metoder som krävs för en digital transformation, exempelvis inom 
arkitektur, dataanalys, AI, tjänstedesign och förändringsledning 

▪ hur samverkan kan utvecklas inom koncernen och med externa parter 
för att bygga relationer, skapa samsyn, tydliggöra kontaktvägar och 
omvärldsbevaka 

▪ förutsättningar för portföljstyrning utifrån förvaltning, utveckling, 
innovation – fokus på perspektiven att optimera nutiden, skapa 
framtiden och avveckla det som inte skapar värde 

▪ förutsättningar för samverkan kring projektkontor, projektmodell, 
kompetenshöjning och resurser – behov kopplat till större 
koncernövergripande utvecklingsinitiativ ska särskilt beaktas 

▪ hur pilotinitiativ kan samordnas och finansieras via exempelvis 
utvecklingsmedel och extern finansiering 

▪ om det finns legala hinder som behöver beaktas vid en utökad 
samverkan kring digitalisering 

 
2. Arkitektur och säkerhet 
Gemensamma ramverk och standarder för arkitektur och säkerhet kan 
liknas vid vårt vägtrafiksystem. De gemensamma trafikreglerna är grunden 
för ett fungerande trafiksystem och för att kunna bygga samman olika 
vägar med varandra. Att använda gemensamma ramverk och standarder är 
en förutsättning för att uppnå samverkansförmåga, så kallad 
interoperabilitet, på organisatorisk, rättslig, semantisk och teknisk nivå. Det 
ger också stöd för upphandling, nationella och lokala utvecklingsinitiativ 

 
2 https://www.digitalforvaltning.se/dimios/  

https://www.digitalforvaltning.se/dimios/
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och som möjliggörare för samverkan mellan aktörer i ett digitalt 
ekosystem. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, säker 
informationsförvaltning och säkert informationsutbyte är en förutsättning 
för att bibehålla och stärka tilliten till digitala välfärdstjänster. För att få full 
kraft i informationssäkerhetsarbetet integreras det med fördel i 
verksamhetens befintliga styr- och ledningssystem. Kommunkoncernen 
behöver samordna sig för att skapa förutsättningar för följsamhet till den 
ökade nationella samordningen och styrningen som sker inom området. 
 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja arkitekturkompetens med 
perspektiven strategi, verksamhet, information och teknik 

▪ förutsättningar för att etablera arkitekturförmåga för att möjliggöra 
strukturerad förvaltning och utveckling 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja kompetenser inom 
dataskydd/GDPR informationssäkerhet och IT-säkerhet 

 
3. Informationsförsörjning och digital infrastruktur 
Vi lever i en tid där data är en värdefull tillgång. Information som har bred 
användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver följa 
gemensam standard och stabilt tillgängliggöras till en rimlig kostnad. Det 
finns många verksamhetsprocesser som är beroende av effektiv tillgång till 
information av god kvalitet. Exempel på sådan information är uppgifter om 
personer, företag, fastigheter samt behöriga utförare och leverantörer. 
Data är en gemensam resurs som ska kunna återanvändas för olika 
värdeskapande syften. Offentliga organisationer förvaltar enorma mängder 
data. Dessa data bör offentliga organisationer öppna upp och 
tillgängliggöra för andra att använda. Med digital infrastruktur avses 
exempelvis lösningar för informationsförsörjning, säkert 
informationsutbyte, identitetsfederation, behörighetsstyrning, loggning, 
samtycke, spärrar och autentisering. För att nyttja den potential som finns 
inom exempelvis automatisering, maskininlärning och AI behöver 
kommunkoncernen se data som en av de viktigaste tillgångarna och sträva 
efter att arbeta datadrivet vid såväl förvaltning som utveckling. 
 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar för att samla/samnyttja grundläggande kompetenser, 
metoder och teknik för digitalisering, exempelvis inom öppna data, 
RPA, IoT, LoRa och e-arkiv 

▪ hur stöd för etablerande av nya arbetssätt och implementering av ny 
teknik kan samordnas 



Sida 22 av 33 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-05-11 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

▪ behov och förutsättningar kring gemensam IT-drift 

▪ förutsättningar för att mäta och utvärdera koncernens digitala 
infrastruktur och system för en mer kostnadseffektiv förvaltning, 
eventuellt med stöd av verktyget Dios3 

▪ beroenden till DIGG:s, Myndigheten för digital förvaltnings, uppdrag 
kring nationell förvaltningsgemensam digital infrastruktur4 och säker 
tillgång till nationella grunddata 

 
4. Sammanhållen digital service 
Privatpersoner och företag möter i vardagen digitala tjänster som upplevs 
sammanhållna, utvecklas snabbt, är intuitivt designade och där teknologin 
är i framkant. Det ökar förväntningarna på offentlig sektors tjänster. För att 
offentliga aktörer ska kunna möta användarnas förväntningar på 
sammanhållen digital service behöver vi utveckla förmågan att utgå från 
användarens behov och livshändelser. Offentliga organisationer behöver 
säkerställa att man, enskilt och i samverkan med andra, gör rätt saker och 
på rätt sätt. Förutsättningen för att kunna erbjuda sammanhållna 
välfärdstjänster är att det finns samverkande processer. Vidare behöver 
det finnas förvaltningsgemensamma digitala funktioner att tillgå, att 
gemensamma krav ställs vid upphandling av nya lösningar och att 
användare har tillräcklig kunskap och stöd för att använda tjänsterna på 
rätt sätt. Kommunkoncernen behöver ha en gemensam vision för 
framtidens umebo som ger stöd i vart vi behöver ta oss, vad som behöver 
göras och vem som gör vad. 
 
Uppdraget ska särskilt belysa: 

▪ förutsättningar och metodik för behovsdriven utveckling där 
kundens/medborgarens perspektiv sätts i fokus samt hur kompetens 
och resurser kan samlas/samnyttjas 

▪ förutsättningar för samverkan kring ärendehantering och e-service via 
kommunens befintliga e-serviceplattform 

Beslutsunderlag 

Bilaga: SKR:s strategi - Utveckling i en digital tid 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Thomas Molén 

 
3 https://www.digitalforvaltning.se/dios/  
4 https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/uppdrag-for-kommuners-och-regioners-del-
i-den-gemensamma-digitala-infrastrukturen  

https://www.digitalforvaltning.se/dios/
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/uppdrag-for-kommuners-och-regioners-del-i-den-gemensamma-digitala-infrastrukturen
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/uppdrag-for-kommuners-och-regioners-del-i-den-gemensamma-digitala-infrastrukturen
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Lena Höök Gustafsson 

Margaretha Alfredsson 

Fredrik Lundberg, UKF 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB Fredrik Lundberg 

Thomas Molén   
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§ 180 

 

Diarienr: KS-2021/00340 

Godkännande av namnbyte för Västerbackens 

sågverksmuseum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att i egenskap av stiftelsebildare av stiftelsen skärgårdens sågverksmuseum 

har inte Umeå kommun någon erinran mot stiftelsens beslut, den 25 april 

2002, att ändra sitt namn till ”stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum”. 

Ärendebeskrivning 

Det har från Stiftelsen kommit in en skrivelse där stiftelsen Holmsunds 

sågverksmuseum informerar om att stiftelsen numera går under namnet 

stiftelsen Västerbackens sågverksmuseum och vill också officiellt byta 

namn till detta. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att stiftelsebildarna ska 

godkänna detta för att namnbytet kan äga rum, en av stiftelsebildarna är 

Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från stiftelsen. 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Västerbackens museum 

Länsstyrelsen i Norrbotten  
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§ 181 

 

Diarienr: KS-2019/00980 

Revidering av pensionsriktlinjer i Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa pensionsriktlinjer att gälla fr.o.m. 2021-06-01 i enlighet med 

förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Det finns behov av att uppdatera pensionsriktlinjerna utifrån förändringar i 

lagstiftning, arbetsliv och arbetsmarknad gällande pensionsåldrar och 

pensionsavgång. Lägsta ålder för uttag av pension är 63 år och pensions-

åldern är rörlig 63-68 år. De förändringar som föreslås är följande: 

- Möjligheten att minska sin arbetstid till lägst 75 % av heltid och 
samtidigt få full inbetalning av tjänstepension förslås ändras från 
tidigare 62 till 63 år mot bakgrund av lägsta ålder är 63 år för att gå i 
pension. Kriterierna för att få denna möjlighet är desamma som 
tidigare – arbetsbrist, konstaterad ohälsa samt kompetensväxling. 
Övre åldersgräns för möjligheten föreslås ändras från tidigare 66 till 
68 år då det nu är möjligt att kvarstå i arbete till 68 år och behov av 
arbetskraft är stort.  

- Det finns numera möjlighet att löneväxla även till pensions-
försäkring förutom de tidigare pensionsval som gjorts. En 
komplettering har gjorts gällande detta.  

- Särskild pension föreslås ändras till högre chefer och 
nyckelpersoner. Förutom förvaltningschefer och avdelningschefer 
vid stadsledningskontoret kan det finnas behov av särskilda 
lösningar till högre chefer och nyckelpersoner även inom andra 
verksamheter. Detta är en viktig faktor vid kompetensförsörjning av 
nyckelpersoner ur konkurrenssynpunkt.  

- Syftet med särskild avtalspension kompletteras med 
omställningsarbete. Tidigare var syftet enbart arbetsbrist. På en allt 
mer rörlig och flexibel arbetsmarknad kan detta vara ett viktigt 
verktyg. 
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Beslutsunderlag 

Pensionsriktlinjer i Umeå kommun.  

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

Margaretha Alfredsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Lönechef Monica Vestberg 

Personaldirektör 

HR-chefer   
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§ 182 

 

Diarienr: KS-2021/00346 

Svar på remiss av promemorian Försöksverksamhet 

med yrkesinriktningar på högskoleförberedande 

program 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 

I promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på 
högskoleförberedande program föreslås att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer ska ges ett bemyndigande att besluta om vissa 
avvikelser från vad som annars gäller för högskoleförberedande program 
för att möjliggöra försöksverksamhet med yrkesinriktning på 
högskoleförberedande program. Syftet är att pröva nya vägar för att ge fler 
elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan sådana kunskaper och 
färdigheter som arbetsgivare efterfrågar. I promemorian föreslås även att 
en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på 
ekonomiprogrammet ska inledas. Försöksverksamheten ska bygga på 
frivillighet. En huvudman ska kunna beviljas deltagande i 
försöksverksamheten om huvudmannen erbjuder utbildning på 
ekonomiprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet inom 
samma skolenhet. Vidare ska det vara en förutsättning att det finns ett 
lokalt programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. 
Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Umeå kommun bereds 
möjlighet att avge synpunkter på promemorian. 

Yttrande (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag) 

Umeå kommun delar promemorians beskrivning av vikten av en tidig 

etablering på arbetsmarknaden för elever som väljer att inte studera vidare 

efter avslutad gymnasieutbildning. En tidig etablering minskar risken för 

långvarig arbetslöshet och det arbetsplatsförlagda lärandet skapar 

förutsättningar för värdefulla kontakter med branschföreträdare som 
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underlättar övergången. Denna möjlighet saknas för eleverna vid 

högskoleförberedande program, elever som i förhållandevis hög 

utsträckning väljer att inte studera vidare. Umeå kommun anser därför att 

det kan finnas behov och utrymme för en ”hybrid” mellan ett 

yrkesförberedande program och ett högskoleförberedande program. Precis 

som det påpekas i promemorian är en viktig förutsättning att kravet 

kvarstår på den nationella kvalitetssäkring som infördes i samband med 

gymnasiereformen Gy11, vilket innebär att försöksverksamhet med 

yrkesinriktningar, kvalitetssäkras och utvärderas på nationell nivå. 

 

Med ovan nämnda motivering ställer sig Umeå kommun således bakom 

förslagen som lyfts i promemorian, men vill som avslutning lyfta en 

synpunkt angående kravet på att ekonomiprogrammet och försäljnings- 

och serviceprogrammet måste finnas inom samma skolenhet. Umeå 

kommuns organisation av skolenheter skulle då behöva ses över för att 

kunna ansöka om försöksverksamhet. Detta trots att Umeå kommun anser 

att det finns goda förutsättningar för att bedriva försöksverksamheten 

eftersom programmen finns lokaliserade på samma skola med god 

samverkan över skolenheterna. Det kan såldes finnas behov att se över och 

justera kravet kring detta då bedömningen är att framförallt större 

gymnasieskolor med flera rektorer kan ha en liknande organisation som 

Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

GVN-protokoll 2021-04-28, § 58. 

Remissen. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Utbildningsdepartementet senast 25 juni 2021. 

GVN   
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§ 183 

 

Diarienr: KS-2021/00485 

Årsredovisning: Stiftelsen Biståndsfonden 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Biståndsfonden 

Ärendebeskrivning 

Biståndsfonden ingår som en del av kommunens förvaltade fonder. Varje 

år sammanställs räkenskaperna till en årsredovisning som ska godkännas 

av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, ekonomi 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson, ekonomi   
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§ 184 

 

Diarienr: KS-2021/00486 

Årsredovisning: Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen 2020 för Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet. 

Ärendebeskrivning 

Stipendiekommittén i Maja Beskowgymnasiet beslutar vilka avgångselever 

som får stipendium enligt stiftelsen stadgar. Varje år sammanställs 

räkenskaperna till en årsredovisning som ska godkännas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson   
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§ 185 

 

Diarienr: KS-2021/00382 

Kommunstyrelsens egna verksamheter - rapport för 

perioden januari till april 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-april 2021 för 

kommunstyrelsens egna verksamheter 

 

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 

perioden januari-april 2021. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 

betraktat, ska två gånger per år lämna underlag till sammanställd 

rapportering till kommunfullmäktige. Enligt den anvisning 

kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde tisdagen den 13 april ska 

rapporten innehålla väsentliga ekonomi- och personalförhållanden.  

 

Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för 

intern styrning och kontroll för perioden jan-april 2021. 

Beslutsunderlag 

KS Verksamhetsuppföljning jan-april 2021  

KS uppföljning internkontrollplan jan-april 2021 

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson 

Camilla Högdahl 

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

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomi   
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§ 186 

 

Diarienr: KS-2021/00481 

Information: KS-uppdrag 2 - Inventera och bedöm 

relevans samt ändamålsenlighet i 

kommunstyrelsens medfinansieringsavtal 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-11 informerar ledningskoordinator Dan 

Gideonsson om kommunstyrelsens uppdrag 2 - Inventera och bedöm 

relevans samt ändamålsenlighet i kommunstyrelsens 

medfinansieringsavtal. 

   
 

 

 


