
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-02-28 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 28 februari 2023 kl. 13:15-14:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande 
Janet Ågren (S) 
Tomas Wennström (S) 
Lena Andersson (M) 
Bore Sköld (V) 
Mattias Larsson (C) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren   

 

Sekreterare: Digital signatur      §§ 47-65 

 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: 2023-02-28 

 

Anslaget har satts upp: 2023-03-01 

 

Anslaget tas ner: 2023-03-23 

  

Förvaringsplats: Stadsledningskontoret, nämndskansliet 

 

Underskrift: Digital signatur     
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 47-52 

Dan Gideonsson, enhetschef 
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§ 47 

 

Diarienr: KS-2022/00065 

Upphandling: HVB, barn och unga, 22275 – 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 22275 HVB barn och unga, förutsatt 

att IFN godkänner sin dragning. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför tillsammans med Robertsfors, Nordmaling, 

Vindeln, Bjurholm och Vännäs kommun en upphandling av HVB för klienter 

0–20 år. 

 

Avtalstid: 2023-12-01 – 2025-11-30 med möjlighet till förlängning i 2 år. 

 

Värde: ca 61 000 000 SEK/år (Umeå kommun) 

 

Utvärdering: 30 % pris, 70 % kvalitet 

Beslutsunderlag 

Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 48 

 

Diarienr: KS-2023/00010 

Upphandling: Finansiell analys, 22216 – Antagande 

av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Sweco som leverantör av Finansiell analys. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där 3 anbud inkom. 

Utvärderingen baserades bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Avtalets värde är ca 750 000 per år. 

 

2023-03-14 tom 2024- 03-13  med möjlighet till 1+1+1 års förlängning. 

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och miljökraven 

tillsammans med verksamheten i denna upphandling. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Cecilia Gabrielsson 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 49 

 

Diarienr: KS-2022/01023 

Upphandling: Rensning rännstensbrunnar – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att anta Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB (556777-6173) som leverantör 
för rensning av rännstensbrunnar i Delområde 1. Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget avser utförande av rensning av rännstensbrunnar samt 

exempelvis spolning av dagvattenledningar eller uppsugning av vatten från 

gator i samband med omfattande regn.  
 

Upphandlingen är indelad i två avtalsområden: 

 

Delområde 1. Umeå kommun som innefattar Umeå centralort och 

kommundelarna Hörnefors, Sävar, Täfteå, Holmsund och Obbola. 

 

Delområde 2. Vindelns kommun & Vindelnbostäder (VIBO) som innefattar 

Vindelns kommuns centralort samt kommundelarna Hällnäs och Tvärålund. 

 

En leverantör antas per delområde. Avropsberättigade i delområde 1 är 

Umeå kommun. Avropsberättigade i delområde 2 är Vindelns kommun, 

Vindelnbostäder AB och AB Bubergsgårdens F-anl. 

 

Avtal tecknas som ramavtal för löpande behov. Avtalstid från 2023-04-01 

till 2027-03-31.  

 

Tre (3) anbud inkom i upphandlingen som har utvärderats enligt principen 

ekonomiskt mest fördelaktiga sett till pris. Uppskattad total avtalsvolym är 

ca 4 100 000 sek i Delområde 1 och ca 310 000 sek i Delområde 2. 
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Social dialog finns medtaget i delområde 1 Umeå. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll  
Anbudssammanställning  
Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Malin Perneholm & Pia Wangberg  

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 50 

 

Diarienr: KS-2022/01047 

Upphandling: Möteskommunikation 2023, 22265 - 

Tilldelning kontrakt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna tilldelning av kontrakt för 22265 Möteskommunikation 

2023. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop.  

 

Avtalstid fr.o.m. 2023-05-01 – 2025-04-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropande parter till avtalet är: Umeå kommun, Infrastruktur i 

Umeå AB (INAB), Robertsfors kommun. 

 

Utvärdering har skett enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga sett till 

pris. En leverantör antas. Uppskattad avtalsvolym är ca 2 000 000 kronor 

per år. 

 

Social dialog finns medtaget i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor:  

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Viktor Rönnberg 
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Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 51 

 

Diarienr: KS-2022/01048 

Upphandling: Strategisk och konceptuell 

kommunikation 2023, 22266 - Tilldelning kontrakt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna tilldelning av kontrakt för 22266 Strategisk och konceptuell 

kommunikation 2023. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop.  

 

Avtalstid fr.o.m. 2023-05-01 – 2025-04-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropande parter till avtalet är: Umeå kommun, Infrastruktur i 

Umeå AB (INAB), Robertsfors kommun. 

 

Utvärdering har skett enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga sett till 

pris. Två (2) leverantörer antas. Uppskattad avtalsvolym är ca 2 000 000 

kronor per år. 

 

Social dialog finns medtaget i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor:  

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Viktor Rönnberg 
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Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
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§ 52 

 

Diarienr: KS-2022/01049 

Upphandling: Kreativa och taktiska 

produktionstjänster 2023, 22267 - Tilldelning 

kontrakt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna tilldelning av kontrakt för 22267 Kreativa och taktiska 

produktionstjänster 2023. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop. 

 

Avtalstid fr.o.m. 2023-05-01 – 2025-04-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropande parter till avtalet är: Umeå kommun, Infrastruktur i 

Umeå AB (INAB), Robertsfors kommun. 

 

Utvärdering har skett enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga sett till 

pris. Två (2) leverantörer antas. Uppskattad avtalsvolym är ca 2 000 000 

kronor per år. 

 

Social dialog finns medtaget i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor:  

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Viktor Rönnberg 



Sida 12 av 32 

Umeå kommun      Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2023-02-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
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§ 53 

 

Diarienr: KS-2023/00071 

Norrlandsoperan: Framställan gällande ej 

förbrukade ägaranslag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

att Norrlandsoperan får nyttja ej förbrukat anslag från 2022 om 2 312 tkr 

för att täcka kostnader för verksamheten under 2023. 

Ärendebeskrivning 

Norrlandsoperan har inkommit med en framställan om att under år 2023 få 

använda de medel som inte förbrukats av erhållet anslag 2022. Enligt 

framställan är det 2 312 tkr från Umeå kommun som Norrlandsoperan 

önskar nyttja tillsammans med ej förbrukat anslag från Region 

Västerbotten. Medlen kommer i huvudsak att förstärka budgeten för den 

konstnärliga verksamheten och ge Norrlandsoperan bra förutsättningar att 

genomföra 2023 års hela planerade verksamhet.  

 

Region Västerbotten har godkänt att ej förbrukat anslag 2022 får nyttjas 

under 2023. Anslaget från Umeå kommun uppgick 2022 till 30 540 tkr och 

från Region Västerbotten till 24 092,8 tkr 

Beslutsunderlag 

Norrlandsoperans framställan 

Intyg från Region Västerbottens om ägartillskott 2023 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Norrlandsoperan  
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§ 54 

 

Diarienr: KS-2022/00499 

Korrigering av tidigare beslut - 

Verksamhetsuppföljning 2022 samt information om 

utvecklingsanslaget 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare får 

medföras till/nyttjas nästa mandatperiod 2023-2026 

 

att beslutet ersätter tidigare beslut om att kvarvarande medel för 

utbildning och politiska sekreterare får medföras till/nyttjas nästa 

mandatperiod 2024-2027. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att näringslivs- och arbetsutskottet (KSNAU) hanterade 

verksamhetsuppföljning för 2022 den 7 februari 2023 smög sig ett mindre 

redaktionellt fel in i en av att-satserna.  

 

I sagda att-sats: 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott föreslås besluta 
 

att kvarvarande medel för utbildning och politiska sekreterare får 
medföras till/nyttjas nästa mandatperiod 2024-2027 

 

är mandatperioden felaktigt angiven. Det ska stå mandatperiod 2023-2026.  

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson   
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§ 55 

 

Diarienr: KS-2022/00713 

Försäljning av fastigheten Umeå Sanden 1, Östra 

Ersboda industriområde 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat köpeavtal med Lastbilsstation Fastigheter AB 

gällande fastigheten Sanden 1 samt uppdrar till exploateringsingenjör 

samt mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 

Ärendebeskrivning 

Lastbilsstation Fastigheter AB har sedan 2022-03-22 en reservation på 

fastigheten Sanden 1. Fastigheten utgör totalt 15 527 kvm. Fastigheten 

kommer säljas till ett pris om 350kr/kvm vilket motsvarar totalt 5 434 450 

kr. Bolaget har nu fått bygglov varför försäljning av fastigheten är aktuell. 

 

Fastigheten är enligt gällande detaljplan avsedd för industriändamål. Det 

åligger köparen att uppföra anläggningarna i enlighet med erhållet bygglov. 

Byggnation bedöms påbörjas hösten -23. 

 

Eftersom köpeskillingen överskrider den delegation som Mark och 

exploatering har för fastighetsförsäljningar (3 mkr) föreslås näringslivs- och 

arbetsutskottet (KSNAU) godkänna avtalet och uppdra till 

exploateringsingenjör samt mark- och exploateringschefen att underteckna 

avtalet. 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal 

Beredningsansvariga 

Rebecca Gullbrandsson & Helen Nilsson 
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Beslutet ska skickas till 
Rebecca Gullbrandsson 
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§ 56 

 

Diarienr: KS-2023/00088 

Anmälningsärenden 2023-02-28 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att den i utskottet som önskar delta i nedan konferens får göra det och 

anmäler sig själv med kopia till sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten - Save the date – Europaforum 2023, 4–5 maj i Umeå. 

 

Beslutet skickas till 

Vanessa Holmlund 
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§ 57 

 

Diarienr: KS-2020/00906 

Motion 40/2020: Använd auktoriserade tolkar i 

ärenden som rör mäns våld mot kvinnor; Alice 

Fatma Nikmanesh och Mariam Salem (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion 40/2020: Använd auktoriserade tolkar i ärenden som rör mäns 

våld mot kvinnor anses besvarad enligt yttranden från 

jämställdhetsutskottet, individ- och familjenämnden och äldrenämnden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i december 2020 yrkar Alice Fatma 

Nikmanesh (MP) och Mariam Salem (MP): 

 

att Umeå kommun enbart använder auktoriserade tolkar i ärenden som rör 

mäns våld mot kvinnor. 

 

Jämställdhetsutskottet, individ- och familjenämnden och äldrenämnden 

har yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Äldrenämnden 2022-12-22, § 125 

Individ- och familjenämnden 2022-12-21, § 260 

Jämställdhetsutskottet 2021-03-04, § 7 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

(att anse motionen vara besvarad). 
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Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 58 

 

Diarienr: KS-2022/00499 

Kommunstyrelsens egna verksamheter - 

Information om utvecklingsanslagen och 

ianspråktaganden under 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna information om anslagens nyttjande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens anslag för tillväxt, digitalisering, social hållbarhet, 

bostadsförsörjning respektive oförutsedda händelser omfattar totalt 55 

652 tkr för 2023. Av dessa medel återstår 13 862 tkr att fördela under 

2023.  

 

Kommunfullmäktige har ställt Tillväxtanslag, utvecklingsanslag för 

Digitalisering och utvecklingsanslag för Social hållbarhet till 

kommunstyrelsens förfogande. Sedan tidigare har även kommunstyrelsen 

haft ett anslag för oförutsedda utgifter/övrigt.  I samband med 

budgetbeslutet i juni 2022 inrättade kommunfullmäktige även ett 

utvecklingsanslag för klimatneutralitet.  

 

För samtliga utvecklingsanslag och anslag för oförutsedda har beslut fattats 

som innebär att delar av dessa anslag redan är ianspråktagna för 2023.   

 

Anslag (tkr) Specificering/ 
mer information 

Budget 

2023 

Ianspråk- 
tagande 

2023 

Kvar att 
fördela 

2023 

Tillväxtanslag  Bilaga 1 20 315 16 990,1  3324,9 

Verksamhetsutvecklingsanslag 
Social hållbarhet 

Bilaga 2 6 000 6 000 0 
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Verksamhetsutvecklingsanslag 
Digitalisering 

Bilaga 3 6 000 5 211 789 

Anslag för oförutsedda Bilaga 4 20 337 10 388,7 9 748,3 

Verksamhetsutvecklingsanslag                

Bostadsförsörjning 

Bilaga 5 3 000 3 000 0 

S:a   55 652 41 589,7 13 862,2 

 Tabell 1: Sammanställning av ianspråktaganden 2023 

 

Till detta ärende biläggs även information om hur utvecklingsanslagen har 

hanterats under 2022 och början av 2023.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Information om utvecklingsanslag tillväxt 2022 

Bilaga 2 - Information om utvecklingsanslag social hållbarhet 2022 

Bilaga 3 - Information om utvecklingsanslag digitalisering 2022 

Bilaga 4 - Information om anslag oförutsedda 2022 

Bilaga 5 - Information om utvecklingsanslaget bostadsförsörjning 2022 

Bilaga 6 - Sammanställning av ianspråktaganden 2023 enligt tidigare 

fattade beslut 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Cecilia Ravry 

Thomas Molén 
Sofia Westin 
Simon Dahlgren 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 59 

 

Diarienr: KS-2023/00167 

Finans- och kraftrapport januari 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport januari 2023. 

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 januari 2023 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson 
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§ 60 

 

Diarienr: KS-2023/00191 

Delegation gällande beslut om nyttjande av 

investeringsmedel till kommunstyrelsens 

förfogande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att delegera befogenhet till kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott att omprioritera, senarelägga projekt eller tillskjuta medel till 

fördyrade investeringsprojekt från de medel till kommunstyrelsen 

förfogande som finns avsatta i kommunstyrelsens investeringsbudget för 

detta ändamål, i enlighet med förutsättningarna i kommunfullmäktiges 

beslut (KS-2022/00498). 

 

att kommunstyrelsen ska informeras om kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott fattar beslut enligt ovan nämnda delegation. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 (KS-2022/00498) att ge 

kommunstyrelsen befogenhet att omprioritera, senarelägga projekt eller 

tillskjuta medel till beslutade investeringsprojekt om fördyringar uppstår i 

samband med eller inför upphandling. Av beslutet framgår även vilken 

prioriteringsordning som ska gälla vid bedömningen. Beslut fattas efter 

förslag från nämnder. I de fall flera nämnder berörs så ska samråd ha skett. 

Vidare beslutade Kommunfullmäktige att, i samband med fastställande av 

investeringsplan 2023–2026, bevilja 100 mnkr 2023 i investeringsmedel till 

kommunstyrelsens förfogande för att kunna nyttjas i de fall där anbuden i 

upphandlingen för ett investeringsprojekt överskrider beslutad budget för 

projektet. 

 

För att säkerställa att beslut om eventuellt tillskjutande av medel hinner 

fattas innan svarstiden på inkomna anbud löper ut föreslås att befogenhet 
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att omprioritera, senarelägga projekt eller tillskjuta medel till fördyrade 

projekt från ovan nämnda medel i kommunstyrelsens investeringsbudget 

delegeras till kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. Medel kan 

endast tillskjutas till investeringsprojekt som kommunfullmäktige beviljat i 

investeringsplan d v s det finns ett principiellt beslut att investeringen ska 

genomföras. Då medel finns avsatta i investeringsbudget för detta ändamål 

så sker endast en omdisponering inom av kommunfullmäktige beslutad 

total investeringsram. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har 

idag enligt arbetsordning, med undantag för vad som delegerats till annan 

att besluta om, befogenhet att omdisponera inom investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 ((KS-2022/00498). 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lena Höök Gustafsson 

Urban Blomdal 

Anette Sjödin 
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§ 61 

 

Diarienr: KS-2022/00850 

Kommunstyrelsens yttrande över förslag till 

planeringsdirektiv för 2024 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att överlämna stadsledningskontorets förslag till yttranden till partipolitisk 

beredning  

 

att inte lämna något KS-specifikt förslag till revidering av taxor och avgifter 

för 2024. 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för Umeå kommuns nya planeringsprocess har 

stadsledningskontoret arbetat fram förslag till planeringsdirektiv för 2024.  

 

Förslaget till planeringsdirektiv lämnades i december 2022 till 

kommunstyrelse, berörda nämnder och bolag för att dessa ska kunna 

lämna yttranden i enlighet med fastställda anvisningar.  Detta innebär att 

kommunstyrelsens ska lämna yttrande över förslag till:  

• ram för kommunstyrelsens driftsbudget 
• ram för kommunstyrelsens investeringar 
• programbeskrivningar för inriktningsmål 1,2,3,4,5 

 

Kommunstyrelsen ska även lämna yttrande över kommungemensamma 

poster samt yttrande relaterat till mark- och exploateringsplan.  

 

Kommunstyrelsen ska även påtala och vid behov lämna förslag till ev 

revideringar avseende styrelsens taxor & avgifter.    
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Förvaltningens förslag och yttranden 

Stadsledningskontoret har sammanställt förslag till: 

• Yttrande över remissfråga 1-5 (se bilaga 1)  

• Yttrande över kommunstyrelsens investeringar och förhyrningar 
2024 (se bilaga 2) 

• Yttrande över kommungemensamma poster (se bilaga 3) 

• Yttrande över mark- och exploateringsplan (se bilaga 4) 
 

Stadsledningskontoret gör bedömningen att kommunstyrelsens taxor och 

avgifter ej behöver justeras inför 2024. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - yttrande remissfråga 1-5 

Bilaga 2 - yttrande över kommunstyrelsens investeringar och förhyrningar 

Bilaga 3 - yttrande över kommungemensamma poster 

Bilaga 4 - yttrande över mark- och exploateringsplan 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Urban Blomdahl 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
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§ 62 

 

Diarienr: KS-2022/01077 

Svar på remiss: Nytt system för statsbidrag till 

studieförbundens verksamhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss: Nytt system för statsbidrag till studieförbundens 

verksamhet enligt kulturnämndens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Folkbildningsrådet har gjort en översyn av systemet för statsbidrag till 

studieförbundens verksamhet. Ett förslag till nytt bidragssystem har 

utarbetats. Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.  

Fördelningen av statsbidraget föreslås ske i ett  

kvalitetsbedömningssystem. Förslag finns även till ändring av några villkor  

– bland annat en ny form av studiecirkel och att kulturprogram ska vara  

offentliga. Förslag finns till skärpning av villkor som rör  

kostnadsersättning, revisor samt ansvar för verksamhet och pedagogik. 

 

Kulturnämnden har 2023-01-26, § 4 lämnat följande förslag till yttrande: 

 

Yttrande 

Umeå kommun ställer sig bakom slutsatserna och grunderna i förslaget  

till nytt system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet med  

nedanstående kommentarer och synpunkter. 

 

Umeå kommun anser att systemet bör beakta de slutsatser och förslag  

som framkom i remiss till slutbetänkandet Rätt mottagare – Granskning  

och integritet (SOU 2021:99). 

 

Umeå kommun anser att det tydligare bör klargöras hur enskilda  

avdelningar ska följas upp, kontrolleras och revideras. I de fall ett  
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studieförbund väljer att ha avdelningar som inte är juridiska personer,  

kan en avdelnings redovisning lätt ”försvinna” i en stor organisations  

redovisning.  

 

Umeå kommun finner det svårt att följa upp en lokalavdelning i de fall de  

väljer att vara en avdelning och inte en egen juridisk person. Det torde  

därför vara rimligt att det framgår vilka krav som skall ställas på en enskild  

avdelnings redovisning av sin verksamhet för att möjliggöra kommunal  

och/eller regional uppföljning. 

 

Remissen tar fasta på att modellen blir svår att genomföra på kommunal  

och regional nivå utan utökad administration. Förslaget är att indikatorer  

och statistik för den lokala verksamheten skickas från Folkbildningsrådet  

och nämnden vill trycka på att det i ett sådant system är av vikt att  

säkerställa den kommunala insynen och att möjlighet till kommunal  

viktning av olika kvaliteter fortsatt finns och inte låses vid den statliga  

fördelningen.  

 

Umeå kommun anser vidare att den implementering och  

kompetenshöjande åtgärder som föreslås även ska ske för representanter  

för kommunala och regionala bidragsgivare för att säkerställa att  

implementering och uppföljning sker så bra som möjligt för alla instanser. 

 

Umeå kommun anser att demokrati bör vara ett kriterium. 

Beslutsunderlag 

Remissen 

Kulturnämndens protokoll 2023-01-26, § 4. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Mattias Larsson (C) – Bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 
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Anders Ågren (M) och Lena Andersson (M) – Tilläggsyrkande att följande 

text läggs till i yttrandet: 

Umeå kommun ifrågasätter lämpligheten i att studieförbunden själva 

genom folkbildningsrådet ska besluta om utbetalning och uppföljning. Här 

bör även extern granskning av studieförbunden samt folkbildningsrådet 

beaktas utöver krav på revisor.  

 

Ett tak för antalet studietimmar per år föreslås, något Umeå kommun 

anser är bra, men taket är satt för högt och bör sänkas till färre antal 

timmar. 

 

Umeå kommun anser att transparensen i systemet gentemot medborgare 

bör förbättras ytterligare. Både för bidragsgivare och medborgare ska det 

vara enkelt samt tillgängligt att kunna granska och följa vad skattemedlen 

går till.  

 

Umeå kommun anser att anordnarskap bör skärpas ytterligare för att 

minska risken att statsbidrag kommer till en tredje part. Vilket visat sig vara 

en stor risk för oegentligheter med statsbidragen. Exempelvis bör en 

mycket hög restriktivitet, alternativt förbud gällande kostnadsersättningar, 

hyresstöd och verksamhetsrelaterad fakturering från medlems- och 

samverkansorganisationer tas med i regelverket.  

 

Vidare anser Umeå kommun att delarna om att statsbidraget inte ska 

användas till allmänt verksamhets- och organisationsstöd behöver 

ytterligare förtydligas och konkretiseras. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Avslag mot bifall till Anders Ågrens (M) m.fl. tilläggsförslag. Ordföranden 

finner att utskottet avslår tillägget. 

Beslutet ska skickas till 
Folkbildningsrådet   
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§ 63 

 

Diarienr: KS-2023/00196 

Deltagande i fördjupningsutbildningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsens förtroendevalda har rätt att delta i 

fördjupningsutbildningar arrangerade av Umeå kommun enligt bilaga 

 

att de förtroendevalda vid deltagande har rätt till arvode och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst.    

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun arrangerar fördjupningsutbildningar för förtroendevalda 

med anledning av en ny mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Fördjupningar. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström 

Lina Renfors 

Tomas Jakobsson  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Vanessa Holmlund   
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§ 64 

 

Diarienr: KS-2023/00077 

Fyllnadsval: Ledamot i kommunstyrelsens 

hållbarhetsutskott; Wilma Hvirfvel (L) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till ledamot i hållbarhetsutskottet utse Hanna Lundin Jernberg (L). 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beviljade 2023-01-30 Wilma Hvirfvel (L) begärt 

entledigande från uppdragen ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 

kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Lönesupport, Troman 
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§ 65 

 

Diarienr: KS-2023/00156 

Ekonomisk rapport 2023-01-31 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av den ekonomiska 

prognosen per 2023-01-31 

 

att som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt bjuda in individ- och 

familjenämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

presidium och förvaltningschef till näringslivs- och arbetsutskottets 

sammanträde 2023-03-21 för redogörelse/dialog om ekonomisk prognos 

2023, inklusive vidtagna och planerade åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2023-02-28 informerar ekonomidirektör om den 

ekonomiska prognosen för styrelsen och nämnderna per 2023-01-31. 

 

 


