
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-04-26 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 26 april 2022 kl. 13:15-14:50 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

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

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Mattias Larsson   
  

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 132-147 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande: Digital signatur      

 Hans Lindberg  

 

Justerare: Digital signatur      

 Mattias Larsson  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-26 

 

Anslaget har satts upp: 2022-04-28 

 

Anslaget tas ner: 2022-05-20 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur 
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, § 132-139. 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans 

Urban Helmersson, upphandlingschef, deltar på distans § 132-139. 

Peter Juneblad, näringslivschef, deltar på distans, § 147 

Gabriella Hed Vall, vd Visit Umeå, § 147 

 

Informationsärendet om fritidsnämndens prognosticerade underskott 

utgår pga tekniska problem och kommer upp 10 maj i stället.  

Ari Leinonen, fritidsnämndens ordförande, deltar på distans,  

Monia Sundelin, ekonom, deltar på distans 

Marcus Bystedt, ekonomichef, deltar på distans 
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§ 132 

 

Diarienr: KS-2022/00072 

Upphandling: Belysningsanläggning 

Ålidhemstunneln - Antagande av leverantör, Dnr: 

22009 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Install EL i Umeå AB 559263-2474 som leverantör för 

belysningsanläggning Ålidhemstunneln. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ersättning av befintlig belysning till ålidhemstunneln. 

I totalentreprenaden ingår både rasering av befintlig samt installation av 

ny.  

 

Utvärderingen skedde enligt bästa förhållande mellan pris och kvalité. 

Anbudsgivare med låg energiförbrukning har premierats.  

 

Totalt inkom fyra anbud: 

Install EL i Umeå AB (vinnare) 

Assemblin El AB 

Nordelektro Umeå AB 

Bravida Sverige AB 

 

Övriga detaljer framgår av beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor: Anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll samt 

beslutsprotokoll.  

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 
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Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson 
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§ 133 

 

Diarienr: KS-2022/00099 

Upphandling: Förvaltning av Umeå kommuns 

skogar – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna föreslagen leverantör som vinnande i denna upphandling. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget omfattar förvaltning av ca 6400 ha produktiv skogsmark 

fördelad på två brukningsnivåer, tätortsnära skog och produktionsskog. 

Den tätortsnära skogen uppgår till ca 1000 ha och är till stor del utnyttjad 

av det rörliga friluftslivet med elljusspår, rid- och strövstigar och andra 

anläggningar, vilket kräver särskild hänsyn och skötsel. Uppdraget omfattar 

även naturvårdsinriktade skötselåtgärder såsom röjning, gallring, 

plockhuggning samt friställning av träd inom ca 1000 ha av kommunens 

bebyggelsenära skogar. En stor del av arbetet inom den bebyggelsenära 

marken kommer att ske med manuellt arbete. Uppdraget omfattar 

sammantaget cirka 7400 ha. 

 

Det inkom 3 anbud i upphandlingen och de har utvärderats i enlighet med 

upphandlingens angivna villkor. 

Beslutsunderlag 

Bifogade dokument: 

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 
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Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se 
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§ 134 

 

Diarienr: KS-2022/00221 

Upphandling: Redskapsbärare – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta S-O Larsson maskin som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Inköp redskapsbärare till Gator och parker. Ett anbud inkom. Det finns få 

leverantörer på marknaden. Pris 2 115 000 kr inklusive tillbehör. Modell: 

Wille 475. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 135 

 

Diarienr: KS-2022/00308 

Upphandling: Medicingivare - Förfrågningsunderlag, 

dnr 22047 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 22047 – Medicingivare. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett nytt ramavtal för medicingivare. Umeå kommun 

kommer att hyra medicingivarna (läkemedelsrobot) från antagen 

leverantör. 

 

Avtalstid från 2022-11-01 till 2024-10-31 med option på ytterligare två år. 

 

Upphandlingen är uppdelad på tre anbudsområden. 

DEL 1 - Apodospåsar 

DEL 2 - Färdigförpackad behållare 

DEL 3 - Automatiska dosetter 

 

Utvärdering sker enligt bästa förhållande mellan pris och kvalité samt delat 

anbud. 

 

Umeå kommun uppskattas hyra medicingivare för ca 3,9 mkr per år. 

 

Avropande parter: 

Umeå kommun, Bjurholm kommun, Robertsfors kommun, Vindelns 

kommun samt Vännäs kommun. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor: Avtal, Skakrav, Utvärderingsmodell samt 

Upphandlingsföreskrifter. 
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Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Niclas Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Niclas Jonsson 
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§ 136 

 

Diarienr: KS-2022/00315 

Upphandling: Skolmattransporter - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlaget. 

Ärendebeskrivning 

Skolmattransporter från produktionskök till mottagningskök. Nuvarande 

värde är cirka 3 000 000/år.  

 

Miljökrav: 100% fossilfritt bränsle.  

Praktikkrav: 1 person.  

 

Ledningssystem motsvarande ISO 14001 och ISO 9001. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 137 

 

Diarienr: KS-2022/00365 

Upphandling: Stationstankning Adda - beslut 

avropsanmälan 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avropsanmäla Umeå kommun till Addas ramavtal Stationstankning 

2021. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtal för stationstankning upphandlat av Adda. 

1. Laddning 

2. Biodrivmedel samt fossila drivmedel 

3. Fordonsgas 

4. Övriga produkter I samtliga delområden ingår också övriga produkter, 

t.ex. automattvätt, hyra av släp, hyra av bil, tillbehör, smörjolja, 

spolarvätska, torkarblad, AdBlue och andra trafikprodukter. Det finns 

dock inga krav på att leverantörerna ska tillhandahålla övriga 

produkter, utan utbud kan variera mellan de olika anläggningarna. 

 

Värde: c:a 10 000 000/år 

Avtalstid 2022-03-25—2026-03-24. 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 138 

 

Diarienr: KS-2022/00376 

Upphandling: Sanering Norrbyskär – Delegering av 

beslutanderätt till upphandlingschef 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att i ärendet Upphandling av "Sanering Norrbyskär" delegera till 

upphandlingschef att besluta om förfrågningsunderlag och antagande av 

leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun upphandlar sanering av Norrbyskär. Umeå kommun har 

blivit tilldelade beviljade 125 000 000 kronor i statligt stöd för projektering 

sanering av Norrbyskär fördelat mellan 2022-2025 i enlighet med beslut 

från Länsstyrelsen Västerbotten med ärendenummer 577-271-2014. En 

kompletterande ansökan kommer att skickas in när anbud inkommit om 

medlen inte bedöms vara tillräckliga. Kommunen ska själva bekosta den 

arbetstid i projektet som hör till kostnader för styrning (projektledning 

undantaget) och administration till följd av huvudmannaskapet, exempelvis 

deltagande i styrgrupp, ekonomiadministration, administrerande uppgifter 

i samband med upphandlingar och fastighetsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Detta dokument. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh och Annelie Edlund 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Edlund   
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§ 139 

 

Diarienr: KS-2021/01167 

Upphandling: Mottagning och deponi av förorenade 

massor 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna föreslagen leverantör som vinnande i denna upphandling. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet omfattar mottagning av massor för behandling och/eller deponi. 
Det har inkommit 3 anbud vilka har utvärderats i enlighet med principen 

pris.  

Beslutsunderlag 

Bifogat dokument ”Tilldelning” där beslutsprotokoll, 

anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll återfinns. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Pia Wangberg 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 2022-04-12 

Näringslivs- och arbetsutskottet enas om att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde. 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 140 

 

Diarienr: KS-2022/00342 

KF uppdrag 2021:24 och 2022:23 Utredning - Nytt 

vård- och omsorgsboende planeringsperioden 

2025–2028 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna tekniska nämndens rapport ” Utredningsuppdrag nytt vård- 

och omsorgsboende planeringsperioden 2025–2028”. 

 

att rapporten ska ingå som ett underlag till politisk beredning inför 

kommunfullmäktiges beslut om budget 2023. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i besluten om budget 2021 och 2022 gett tekniska 

nämnden tillsammans med äldrenämnden i uppdrag att utreda olika 

alternativ gällande nytt vård- och omsorgsboende för planeringsperioden 

2025–2028, förutom tidigare planerat objekt tillsammans med AB 

Bostaden. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både 

fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra 

verksamhetsmässiga konsekvenser. 

 

Tekniska nämnden har med anledning av detta inkommit med en rapport 

”Utredningsuppdrag nytt vård- och omsorgsboende planeringsperioden 

2025–2028”, se bilaga.  

 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten samt 

beslutar att utöka planeringsperioden för vård-och omsorgboende till och 

med 2031 för att säkra tillgången till vårdplatser. Av ärendebeskrivningen 

framgår att bedömningen är att det finns behov av två vård- och 

omsorgsboenden inom planeringsperioden till och med 2031 utöver de 
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redan inplanerade vård- och omsorgsboendena i Bostadens regi (Västteg 

och Haga). Äldreomsorgen tillsammans med Fastighet behöver därför 

påbörja planering där ett av objekten kan utgöra ett reservobjekt inför 

kommande objekt som behöver stå klart under 2028, samt om Haga blir 

förskjutet. Nämnden föreslår vidare att de tillkommande objekten byggs i 

kommunens egen regi. 

 

Stadsledningskontoret föreslår att rapporten ska ingå som ett underlag till 

politisk beredning inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 och 

plan 2024–2026. Behov i ett längre perspektiv bör framgå den 10-åriga 

beskrivningen av kommunens investeringsbehov enligt KF 2022:27.  

 

Huruvida boenden ska byggas i egen eller extern regi bör avgöras i 

samband med kommunfullmäktiges beslut om budget och 

investeringsplan. Stadsledningskontoret delar dock tekniska nämndens 

bedömning att behoven av kommande boenden bör planeras in i egen regi 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 

Bilaga Projektrapport Utredningsuppdrag nytt vård- och omsorgsboende 

planeringsperioden 2025–2028 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
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§ 141 

 

Diarienr: KS-2021/00109 

Samverkansöverenskommelse om förebyggande 

dopingarbete i Västerbotten 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 
 
att Umeå kommun förnyar samverkansöverenskommelse med RF-SISU 
Västerbotten tillsammans med Skellefteå kommun och Region 
Västerbottens. Avtalstiden är tre år 2022-01-01 – 2024-12-31 och Umeå 
kommun bidrar med 200 000 kronor årligen under avtalstiden, totalt för 
perioden 600 000 kronor. 
 
att beslut gäller under förutsättning att övriga parter bifaller RF-SISU 
Västerbottens ansökan. 
 
att pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.  

Ärendebeskrivning 

Dopingproblematiken tar olika uttryck i samhället och det finns en stor 
samhällsnytta i att förebygga doping. Doping kan kopplas samman med 
våld i nära relationer, psykisk ohälsa och förhöjd självmordsrisk och är 
också en del av den problematik som kopplas till kriminell verksamhet. För 
att förhindra dopingproblem har RF-SISU arbetat med Dopingfria 
träningsmiljöer och samarbetat med länets tränings- och gymanläggningar 
under de senaste 20 åren. Arbetet består av regelbundna 
utbildningsinsatser samt diplomerar gym som uppfyller de krav som ställs.  
 
I ansökan om förnyad samverkansöverenskommelse tar RF-SISU 
Västerbotten, förutom att bedriva sitt ordinarie antidopingarbete inom 
idrottsrörelsen, på sig en samordnande roll för antidopingarbetet i 
Västerbotten. Dels att inom ramen för Västerbottens dopingkommitté 
upprätthålla och utveckla samverkan mellan idrottsförbund, länsstyrelse, 
landsting, kommuner, tull och polis, dels genom att anordna utbildningar 
och kommunikationsinsatser med förebyggande syfte.   
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Gymmen är en strategiskt viktig målgrupp i det dopingförebyggande 
arbetet och i de årliga åtagandena ingår att hålla regelbunden kontakt 
(besöka gym för nyteckning och uppföljning av diplomering), utbildning, 
nätverksträff (årligen) samt tillhandahålla informationsmaterial samt 
erbjuda diplomering för samtliga gym i länet. Detta arbetssätt är etablerat i 
Umeå och det visar sig exempelvis genom att 25 av 27 registrerade gym i 
Umeå kommun under 2020 var diplomerade. 
 
RF-SISU kommer även att svara upp mot behov som efterfrågas av skolor 
och även initiera och erbjuda utbildning om kosttillskott, doping och våld i 
nära relation för samtliga gymnasieelever i länet som har någon form av 
idrottsutbildning.  
 
RF-SISU betonar att ingen enskild åtgärd eller verksamhet kan lösa 
dopingproblemet där man ser ett starkt samband mellan doping, 
jämställdhet och våld. Det krävs insatser kring såväl tillgänglighet, normer 
och attityder samt sociala och vårdande insatser och samordning krävs för 
att uppnå resultat.  
 
Sedan 2018 har verksamheten finansierats genom en 
samverkansöverenskommelse mellan RF-SISU Västerbotten, Umeå 
kommun, Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Ansökan om 
samverkansöverenskommelse är treårig och uppföljning sker i samverkan 
mellan berörda parter.  
 
Det har varit ett osäkert läge på grund av pandemisituationen under 2021 
och möjligheterna för besök på gymmen och även skolbesöken har 
påverkats mycket. Därför har avtalstiden senarelagts (från 210101–231231 
till 220101–241231), men med bibehållen längd på avtalet (tre år). Region 
Västerbotten har sedan tidigare beslutat att bidra med 100 000 kronor 
under 2022.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Västerbottens idrottsförbund. 
Bilaga 1: RF-SISU Västerbottens åtaganden i ett förebyggande arbete mot 
dopingmissbruk i länet. 
Bilaga 2: Doping, maskulinitet och våld i nära relationer som 
samhällsproblem. 
Bilaga 3: Om det förebyggande arbetet mot dopingmissbruk i Västerbotten. 

Beredningsansvariga 

Seth Åberg 
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Beslutet ska skickas till 
Beslutet ska skickas till  
RF-SISU 
Skellefteå kommun, Mattias Käller  
Region Västerbotten, Maria Falck 
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§ 142 

 

Diarienr: KS-2022/00275 

Medfinansiering: Ökat entreprenörskap vid 

universiteten i Umeå 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att bevilja Ökat entreprenörskap vid universiteten i Umeå 150 000 kr 

2022, 300 000 kr/år 2023-2024 samt 150 000 kr 2025, att tas från 

kommunstyrelsens anslag för tillväxt. 

Ärendebeskrivning 

Umeå universitet Holding AB söker medfinansiering från Umeå kommun till 

projektet Ökat entreprenörskap vid universiteten i Umeå. Syftet är att öka 

kunskapen och intresset för entreprenörskap bland universitetsstudenter i 

Umeå, för att därigenom öka andelen studenter som vill testa och utveckla 

egna affärsidéer och ta del av innovationsstödsystemets erbjudanden, och i 

nästa steg gå vidare med att starta ett eget företag. Målgruppen för 

projektet är studenter inskrivna vid Umeå universitet eller SLU Umeå, 

alternativt har avslutat sina studier som mest sex månader från 

ansökningstillfället.  

  

Verksamheten är inriktad på att initiera projektaktiviteter i tidiga skeden 

som medverkar till att generera nya idéer, stimulera till entreprenöriella 

aktiviteter och bidra till ökat intresse och förmåga att utveckla och driva 

affärsidéer hos målgruppen studenter. Målet med projektet är att 

studenterna ska få kunskap, erfarenheter och förståelse för 

entreprenörskapets olika förutsättningar, samt kunna analysera och 

utveckla värdeskapande affärsidéer. Vidare målsättningar är att minst 

• 4 500 studenter ska ha informerats om innovationsstödsystemets 
studenterbjudanden, varav minst 200 från SLU 

• 1 200 studenter ska ha deltagit i utbildningsaktiviteter, exempelvis 
workshops/event, varav minst 40 från SLU 
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• 12 extensiva utbildningsprogram inom entreprenörskap ska ha 
utförts 

• 120 nya affärsidéer från studenter ska ha inkommit till 
innovationsstödsystemet 

• 300 individuella idérådgivningar ska ha givits till studenter 

• 12 nya företag (startups) ska ha bildats av studenter 
 

Start av nya företag i ett samhälle är en förutsättning för ökad 

sysselsättning samt ekonomisk tillväxt. Av alla anställda i den privata 

sektorn i Sverige jobbar nästan varannan anställd, 46 procent, i ett företag 

med färre än 50 anställda. Fyra av fem nya arbetstillfällen som tillkommit 

under de senaste 25 åren har även tillkommit genom små företag. 

 

Finansiering 2022-2025 

Umeå universitet Holding AB 1 821 879 

Umeå kommun 900 000 

SLU Umeå 283 500 

Drivhuset Västerbotten 280 000 

Totalt 3 285 379 kr 

 

Umeå kommun har de senaste åren stöttat arbetet med att fånga upp 

studenters affärsidéer och slussa dem vidare. Arbetet går under namnet 

Drivhuset Västerbotten. Utvärderingar av de senaste årens aktiviteter visar 

att de inspirerat många studenter till ett alternativt karriärval, att de varit 

en primär orsak till att ett antal företag har startats av studenter och visat 

på fler möjligheter för studenter att stanna kvar i Umeå efter examen. 

Drivhuset har dessutom ett aktivt arbete för ökad inkludering och 

jämställdhet och kopplar ihop innovation, samhällsutmaningar och Agenda 

2030-målen genom workshops och verktyg.  

 

I Umeå finns en väl utbyggd innovationsstödstuktur för personer som har 

en egen affärsidé. Drivhuset Västerbotten bidrar till att öka inflödet av 

idéer från universitetsstudenter genom proaktiva insatser för ökad 

medvetenhet om entreprenörskap och innovation, samt aktiviteter inom 

idégenerering. Studenter som är intresserade av entreprenörskap ser 

alternativa karriärvägar och att Umeå är en attraktiv plats att stanna kvar 

på efter studierna. Fortsatt stöd till projektet gör att kraftfulla aktiviteter 

fortsatt kan genomföras för att ytterligare öka privat företagande och 
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därmed även ge fler arbetstillfällen i Umeå/Västerbotten. Arbetet följs av 

näringslivsdirektören som deltar via projektets styrgrupp.  

Kvarvarande medel i tillväxtanslaget 

2022     3 641,1 tkr 

2023     5 267,9 tkr 

2024     17 016,0 tkr 

Handlingar 

Projektbeskrivning 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Sofia Westin, Emmy Sundin 
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§ 143 

 

Diarienr: KS-2022/00005 

Anmälningsärenden 2022-04-26 

Remisser  

Livsmedelsverket - Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda 

för särskilda grupper, Dnr 2022/01548. Miljö – och hälsoskyddsnämnden 

för eget yttrande till Livsmedelsverket. Sista dag för att besvara remissen är 

16 maj 2022 

 

Justitiedepartementet - Remiss av Utkast till Lagrådsremiss Åtgärder för en 

jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande. Skolnämnderna 

för eget yttrande till Justitiedepartementet. Sista dag att besvara remissen 

är 29 april 2022 

 

Region Västerbotten – Inrättande av delegation för utbildning. Tomas 

Jakobsson och Anna Holmstedt handlägger ärendet. KSNAU 2022-05-31, KS 

2022-06-07, KF 2022-06-20 

 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning - 2022-0941 Samråd om förslag 

till ändringar i tillitsramverket för Svensk e-legitimation samt DIGG:s 

granskningar. Digitalisering och verksamhetsutveckling handlägger 

remissen.    
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§ 144 

 

Diarienr: KS-2022/00379 

Hantering av avtals- och prisförändringar med 

anledning av Ukrainakriget 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

att fastställa stadsledningskontorets förslag till förhållningsätt, förstärkt 

beslutsordning samt förstärkt information och rapportering.  

 

att beslut om förhållningsätt, beslutsordning samt information och 

rapportering kvarstår tills näringslivs- och arbetsutskottet bedömer att 

behovet upphört.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina finns risk för prishöjningar 

inom ett stort antal avtalsområden, många av kommunens leverantörer 

har aviserat prishöjningar inom olika områden och ca 10 specifika 

förfrågningar om pris- och avtalsjustering har inkommit tom 21 april. 

 

Stadsledningskontoret har därför tagit fram förslag till förhållningsätt, 

förstärkt beslutsordning samt förstärkt information och rapportering 

avseende tillfälliga avtalsförändringar för att hantera och så långt som 

möjligt motverka negativa konsekvenser på kommunens ekonomi.  

 

Umeå kommuns förhållningsätt bör baseras på hur andra offentliga 

myndigheter agerar. 

 

Förslag till förhållningssätt 

• Inga generella höjningar 

Umeå kommun gör inga generella höjningar över hela avtalsportföljen, 

utan bedömer de enskilda avtalen utifrån dess olika juridiska 

förutsättningar samt vilka konsekvenser en korrigering kan få och vad 
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som kan hända om korrigering uteblir. Umeå kommun accepterar inte 

allmänt hållna förfrågningar, utan respektive leverantör måste tydligt 

visa hur stor del av deras totala kostnad som påverkas av till exempel 

ökade transportkostnader. Leverantör måste uppge varför priserna på 

just dessa varor/tjänster behöver justeras och vilka konsekvenser som 

kan uppstå om detta inte görs. 

• Bara kritiska varor och tjänster 

Kommunen genomför enbart prisjusteringar (utöver tidigare avtalade 

prisjusteringar) för kritiska varor och tjänster samt områden där 

transportkostnaderna är väsentliga.  

• Enbart faktiska kostnadsökningar 

Prisjustering ska bara ske för de varor/tjänster i avtalet som berörs av 

de faktiska kostnadsökningarna och ska gå att härleda till förändring i 

leverantörens inköpspris.  

• Enbart tidsbegränsade avtalsförändringar 

Avtalad prisjustering ska vara tidsbegränsad och vara utformad så att 

återgång till ursprungligt avtalat pris sker med automatik senast 6 

månader från att avtalsförändring träder i kraft. Prisjustering följs upp 

av upphandlingsbyrån varannan månad från att avtalsförändring träder 

i kraft. Entreprenadavtal (enligt AB04) följs upp av tekniska nämnden 

månadsvis.  

Umeå kommun förbehåller sig rätten att initiera och reglera 

avtalsrevidering av förändrat avtal om staten eller annan aktör 

beslutar om stödinsatser riktade till företag/bransch/sektor som 

omfattas av reviderat avtal.  

 

Förslag till förstärkt beslutsordning 

Stadsledningskontoret föreslår att: 

 

Avtalsägande styrelse/nämnd beslutar om omfattande ändringar i 

befintliga avtal 

ADDA, Sveriges kommuner och regioners inköpscentral, har precis som vid 

Covidpandemin bedömt att Ukrainakriget utgör en s.k. oförutsebar 

omständighet. Detta innebär möjlighet att åberopa oförutsebara 

omständigheter enligt Lagen om Offentlig Upphandling (17 kap. 12 § LOU). 

Enligt LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras utan en ny 
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upphandling, om behovet av ändringen beror på omständigheter som den 

upphandlande myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid 

beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet. En sådan ändring 

får dock inte 

   1. medföra att kontraktets eller ramavtalets övergripande 

karaktär ändras, eller 

   2. innebära att värdet av kontraktet eller ramavtalet ökar med 

mer än 50 procent. 
Ändringar som sker med anledning av oförutsebar omständighet måste 

annonseras. Omfattande ändring i befintligt avtal ska alltid beslutas av den 

styrelse/nämnd som är avtalsägare.  

 

Mindre ändringar i befintliga avtal beslutas enligt gällande 

delegationsordning 

Enligt LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras utan en ny 

upphandling, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte 

ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets 

värde är lägre än: 

1. tröskelvärdet för varor och tjänster (2,2 mnkr) respektive 

tröskelvärdet för byggentreprenad (56 mnkr) och 

2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om 

varor och tjänster eller 15 procent av kontraktets eller ramavtalets 

värde om det är fråga om upphandling av byggentreprenad. 

Mindre avtalsförändringar som sker med anledning av Ukrainakriget 

beslutas i enlighet med gällande delegationsordning (dvs av delegat eller av 

berörd styrelse/nämnd). Beslut som fattas av delegat anmäls till 

avtalsägande styrelse/nämnd (dvs till KSNAU, Tekniska nämnden eller till 

annan avtalsägande nämnd). 

 

Förslag till förstärkt information och rapportering 

Stadsledningskontoret föreslår att information och rapportering förstärks 

tills vidare, det innebär att:   

• KSNAU får månatlig information om kostnadsutveckling och 

kommunens ekonomiska ställning, i samband med denna månatliga 

information överlämnas även sammanställd information om samtliga 
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avtalsförändringar i avtal där KS är avtalsägare och där 

avtalsförändring uppstått med anledning av Ukrainakriget. 

• Information om avtalsförändringar lämnas till berörda 

nämnder/förvaltningar då begäran om prisförändring inkommit från 

leverantör samt då omförhandling genomförts.    

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson 

Pia Wangberg 

 

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

 

Beslutet ska skickas till 

Upphandling 

VD UKF  
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§ 145 

 

Diarienr: KS-2021/00570 

Motion 18 2021: Gratis mensskydd till unga; Gudrun 

Nordborg (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 18/2021: Gratis mensskydd till unga enligt yttranden från 

för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) att Umeå kommun tillhandahåller kostnadsfri tillgång till mensskydd på 

skoltoaletter i grundskolor och gymnasier. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämnden 2022-02-24, § 17 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-02-23, § 16 

Tekniska nämnden 2022-03-24, § 44 

Jämställdhetsutskottet 2022-04-07, § 13 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

bifalla motionen).  
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tekniska nämnden  

Jämställdhetsutskottet   
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§ 146 

 

Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport mars 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport mars 2022. 

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 mars 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson  
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§ 147 

 

Diarienr: KS-2020/00844 

Information: Svenska rallyt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-04-26 informerar näringslivsdirektör Peter 

Juneblad och vd för Visit Umeå Gabriella Hed Vall om Svenska Rallyt, 

exempelvis: 

 

• Besöksstatistik 

• Hotellbeläggning 

• Besökares upplevelse av arrangemanget och Umeå som 

arrangörsstad. 

• Vilka medier Umeå har omnämnts i samt statistik över det. 

• Föreningslivets insatser 

• Umeåbornas kännedom och upplevelser av arrangemanget. 
   
 

 

 


