
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-08 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 8 september 2020 kl. 13:15-15:00 

Plats: KS sammanträdesrum och Cisco Meeting 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans 
Janet Ågren (S), deltar på distans 
Tomas Wennström (S) 
Ulrika Edman (V), deltar på distans 
Mattias Larsson (C), deltar på distans, § 226 
Peder Westerberg (L), deltar på distans 
Maja Westling (C) i stället för Mattias Larsson (C), § 227-236, 
deltar på distans  

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren 

 

Sekreterare:        §§ 226-236 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Hans Lindberg 

 

Justerare:      

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-09-08 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, deltar på distans 

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans 

Urban Helmersson, upphandlingschef, deltar på distans 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef, deltar på distans 
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§ 226 
Diarienr: KS-2020/00617 

Upphandling: Projektledare och administratör - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling dnr 20198 

gällande projektledare och administratör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser en projektledare på 75%, en delprojektledare på 50% 

samt en administratör på 25%. Anställningsprocessen är ett internt 

förbättringsprogram för optimering och effektivisering av berörda 

processer inom anställning för äldreomsorgen. Projektets förväntade 

resultat är en smidig, enkel och kvalitetssäkrad anställningsprocess för 

såväl rekryterande chef som för den anställde utifrån en 

nulägesbeskrivning och som lever upp till lagkraven. En standardiserad 

anställningsprocess som frigör tid för våra chefer att arbeta med 

ledaruppdraget och vara nära sina verksamheter. 

 

Det är en delad upphandling. Bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

Avtalstiden gäller 2020-09-30 tom 2022-12-30. Värdet på upphandlingen 

beräknas uppgå till 4.7 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Se bifogad beslutsunderlag 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg 

Cecilia Gabrielsson 

Beslutet ska skickas till 
Upphandling 
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§ 227 

Diarienr: KS-2020/00382 

Upphandling: Omsorgs-/skyddsboende - 

Förfrågningsunderlag 
 

Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 20208 Omsorgs- och skyddsboende.  

 
Ärendebeskrivning  
Upphandling av omsorgsboende, träningsboende och skyddsboende. 

Målgruppen är klienter 18+. 

 

Avtalstid  

2021-07-01 – 2023-06-30 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  

Värde  

24 000 000 SEK  

Utvärdering  

30 % pris, 70 % kvalitet 

  

Beslutsunderlag  
Bifogat komplett förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Martin Deverud 

Pia Wangbergh 
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§ 228 
Diarienr: KS-2020/00546 

Upphandling: Drogtester - Förfrågningsunderlag 
 

Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 20173 Drogtester.  

 

Ärendebeskrivning  
Upphandling av drogtester på plats i Umeå. 

  

Avtalstid  

2020-12-01 – 2022-11-30 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  

Värde  

6 500 000 SEK  

Utvärdering  

Pris 

 
Beslutsunderlag  
Bifogat komplett förfrågningsunderlag.  
 

Beslut ska skickas till 

Upphandling 
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§ 229 
Diarienr: KS-2020/00480 

Upphandling: Riksfärdtjänst – Antagande av 

leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Riksfärdtjänsten Sverige AB som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling Riksfärdtjänst. 

Avtalsperiod 2020-11-01—2024-10-31 

Beslutsunderlag 

Bilagorna: 

Beslutsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 230 
Diarienr: KS-2020/00581 

Svar på remiss: Förslag till fiskereglering i marina 

skyddade områden i Bottniska viken, HaV dnr 2296-

2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ställa sig bakom yttrande från Umeå kommun Fritid fiskeutveckling 

och översända det till Havs- och vattenmyndigheten. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått möjlighet att svara på remiss gällande förslag till 

fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken. 

 

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat 

förslag om fiskereglering i berörda marina skyddade områden, AIS-krav vid 

siklöjetrålning samt konsekvensutredning.  

 

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 14 

september 2020. 

 

Umeå kommun Fritid fiskeutveckling har yttrat sig (se bilaga). 

Beslutsunderlag 

Remissen. 

Yttrande från Umeå kommun Fritid fiskeutveckling. 

Beslutet ska skickas till 
havochvatten@havochvatten.se   
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§ 231 
Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokal 

ledd utveckling på Umeå Landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor 

Hissjö by samfällighetsförening har beviljats totalt 70 000 kr från Stöd till 

lokalt ledd utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. 

Beviljade medel omfattar två projektansökningar på 35 000 kr vardera. 

 

En projektansökan handlar om att genomföra en förstudie kring ett 

allaktivitetshus i Hissjö. Förstudien syftar till att konkretisera innehåll och 

utformning utifrån platsspecifika behov. Studien ämnar synliggöra 

synergieffekter mellan aktiviteter som idrott, kultur och möten mellan olika 

generationer, samt undersöka organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningar. Förstudien genomförs i samverkan mellan föreningar, 

företag, skola och allmänhet. 

 

Den andra projektansökan handlar om att utveckla Byviksudden i Hissjö till 

en attraktiv och tillgänglig mötesplats för boende och besökare i alla åldrar. 

Detta inbegriper bland annat tillgänglighetsanpassning och röjning av sly 

och vass. Inom ramen för projektet kommer föreningen även att sprida 

kunskap om vatten och fiske för allmänheten, med särskilt fokus på barn 

och unga. 
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§ 232 
Diarienr: KS-2019/00339 

Extra sammanträde med kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott 2020-11-02 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till sammanträdesplanen lägga till ett extra sammanträde med 

näringslivs- och arbetsutskottet 2020-11-02, kl. 13.15. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige planerar att besluta om budget 2021 på sitt 

sammanträde 2020-10-26. Därefter ska kommunstyrelsen i november 

besluta om sin budget, uppdragsplan och internkontrollplan för 2021. För 

att möjliggöra denna arbetsgång föreslår ekonomiavdelningen att till 

sammanträdesplanen lägga till ett extra sammanträde med näringslivs- och 

arbetsutskottet 2020-11-02, kl. 13.15. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 
Robert Rösth   
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§ 233 
Diarienr: KS-2019/01010 

Motion 32/2019: Ändring av kommunfullmäktiges 

arbetsordning; Maja Westling (C) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att delvis bifalla motion 32/2019 enligt följande  

Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Umeå kommun ändras så att 

kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e- och 2:e vice ordförande, kan 

interpelleras och tillställas (enkla-) frågor avseende uppgifter där dessa, 

enligt gällande arbetsordning, har ett direkt politiskt ansvar. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i december 2019 yrkar Maja Westling (C) att 

arbetsordningen för kommunfullmäktige i Umeå kommun ändras så att 

även kommunfullmäktiges ordförande kan interpelleras och ställas enkla 

frågor. 

 

Då Interpellations- och frågeinstituten utgör ett led i systemet för 

utkrävande av politiskt ansvar så kan det anses rimligt att även t.ex. 

förtroendevalda med ett övergripande ansvar, som inte är ordförande i 

någon nämnd, kan interpelleras. Stadsledningskontoret delar SKR:s 

rekommendation att kretsen av adressater dock inte bör bestå av andra 

förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det skälet 

menar SKR, i sitt förslag till utformning av arbetsordning, att t.ex. 

revisorerna inte bör kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges 

ordförande eller vice ordförandena i fullmäktige. 

 

Detta till trots anser stadsledningskontoret att ett generellt förbud är 

motstridigt mot ovanförda resonemang, varför interpellationer och frågor 

ska kunna tillställas kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e och 2:e vice 

ordförande avseende uppgifter där dessa, enligt gällande arbetsordning, 

har ett direkt politiskt ansvar. 
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Ifrågavarande uppgifter, som alltså kan behandlas i interpellationer och 

(enkla-)frågor, är följande:  

 

• Leda arbetet och aktualisera fullmäktigeärenden 

• Träffa kommunfullmäktiges gruppledare, kommunstyrelsens presidium 
samt kommunrevisorerna 

• Följa upp kommunfullmäktigebeslut 

• Inhämta information i strategiska ärenden 

• Främja och utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer 
• Bereda revisorernas budget 

Beredningsansvariga 

Lennart Nilsson, kommunjurist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Maja Westling (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 234 
Diarienr: KS-2020/00407 

Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun 

till noll kronor för perioden 1 oktober till 31 december 2020. Ansökning om 

tillstånd under vinterperioden sker enligt gällande riktlinjer och i dialog 

med Gator och parker. Beslutet gäller även restaurangbåtarna. 

 

Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag till förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. 

Umeå kommun får in ungefär 135 000 kr i månaden för avgifter kopplade 

till uteserveringar och ca 20 000 kr i mån för avgifter kopplade till 

torghandeln. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-25, § 100 att sätta avgiften för 

uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun från 1 maj till 30 

september till noll kronor för år 2020. Beslutet gäller även 

restaurangbåtarna. 

 

Tekniska nämnden har 2020-08-27 beslutat att sätta avgiften för 

torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som upplåtits för 

ändamålet i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 oktober till 31 

december 2020. Ansökan om torghandelsplats sker i övrigt i enlighet med 

de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  

 

Tekniska nämnden föreslår också kommunfullmäktige att sätta avgiften för 

uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun till noll kronor för 
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perioden 1 oktober till 31 december 2020. Ansökning om tillstånd under 

vinterperioden sker enligt gällande riktlinjer och i dialog med Gator och 

parker. Beslutet gäller även restaurangbåtarna. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-08-27, § 87. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 
utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Reservation 
Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
avslag till förslaget. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   
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§ 235 
Diarienr: KS-2020/00229 

Svar på remiss: Starkare kommuner - med kapacitet 

att klara välfärdsuppdraget  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta förvaltningens förslag till yttrande och översända det till 

finansdepartementet som Umeå kommuns remissyttrande. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt 

sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi med syfte att stärka 

kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina 

utmaningar. Kommittén gavs även i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. 

Kommittén antog namnet Kommunutredningen.  

 

Utredningen överlämnade den 17 oktober 2017 delbetänkandet En 

generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77). 

Kommunutredningen överlämnade därefter slutbetänkandet Starkare 

kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) i 

februari 2020.  

 

Finansdepartementet har därefter lämnat utredningen för remissyttrande 

till 161 remissinstanser (varav 66 kommuner), Umeå kommun är en av 

dessa och förväntas lämna remissyttrande till Finansdepartementet senast 

30 september 2020.  

Beslutsunderlag 

Bilaga - Stadsledningskontorets förslag till yttrande över 

kommunutredningens slutbetänkande 

 

Bilaga – Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner - med 

kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8 
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Bilaga – Remissmissiv SOU 2020:8 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet, i enlighet med bilagt remissmissiv 
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§ 236 
Diarienr: KS-2020/00131 

Kvalitetsdeklarationer 2020 för Minoritet, 

nationella minoriteter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kvalitetsdeklarationen för Minoritet, nationella minoriteter. 

Ärendebeskrivning 

Enligt den av kommunfullmäktige antagna kvalitetsstrategin ska respektive 

verksamhet i en kvalitetsdeklaration förtydliga vilken kvalitets- och 

servicenivå som tillhandahålls. 

 

Kvalitetsdeklarationerna revideras årligen vid behov i samband med 

verksamhetsplaneringen. Kvalitetsdeklarationen för Minoritet, nationella 

minoriteter lades inte fram när övriga deklarationer inom 

kommunstyrelsens område behandlades av kommunstyrelsen i februari. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsdeklaration Minoritet, nationella minoriteter 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Tordleif Hansson 

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

Beslutet ska skickas till 
Aino Dahl, VIVA Minoritet, VIVA Kompetenscentrum   

 

 

 


