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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 

Peter Juneblad, näringslivschef, deltar på distans 

Emmy Sundin, utvecklingsstrateg, deltar på distans 
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§ 237 
Diarienr: KS-2019/00964 

Information: Uppdrag 37 och 38 - statusrapport 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-22 informerar upphandlingschef Urban 

Helmersson om uppdrag 37: Upphandlingsbehov och köpbeteenden inom 

Umeå kommun och uppdrag 38: Fortsätta utveckling av processen för inköp 

och upphandling med särskilt fokus på avtalsförvaltning.  
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§ 238 
Diarienr: KS-2020/00701 

Information: Livsmedelsstrategi 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-09-22 informerar Emmy Sundin om 

livsmedelsstrategin och uppdrag från budget 2017: 

14, Uppdrag att fortsätta arbetet med en strategi 
för ökad självförsörjning av livsmedel i samverkan 
med andra aktörer. 
 
15, Uppdrag att fortsätta arbetet med ett regionalt 
kunskapscentrum för gröna näringar och 
livsmedelsproduktion. 
 
Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin har dragit ut på tiden. 
Länsstyrelsen i Västerbotten tar just nu fram ett dokument som kommer 
remitteras till berörda under hösten 2020. Den kommunala 
livsmedelsstrategin ska därefter kopplas ihop med den regionala. 
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§ 239 
Diarienr: KS-2020/00675 

Upphandling: Ramavtal Ventilationsarbeten, dnr 

20238 – Förfrågningsunderlag 
 

Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal 

Ventilationsarbeten. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun upphandlar Ramavtal Ventilationsarbeten för Umeå 

kommun och Kvarkenhamnar AB. Avtal tecknas gemensamt av Umeå 

kommun för samtliga köpare. Befintligt ramavtal löper ut 2020-12-31 och 

ett nytt ramavtal måste upprättas.  

 

Avtalets värde är ca 1,5 MSEK per år. 

 

Avtalsperiod Ramavtalstiden är två (2) år, från tidigast 2021-01-01, med 

ensidig rätt för beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till 

totalt fyra (4) års ramavtalstid. Förlängning sker automatiskt, om inte 

beställaren sagt upp ramavtalet senast tre (3) månader innan tidpunkten 

för förlängningen. Utvärdering sker enligt lägsta pris.  

Beslutsunderlag 

Se bifogade filer 

Beredningsansvariga 

Annelie Edlund och Pia Wangbergh 

 

Beslutet ska skickas till 

pia.wangberg@umea.se   
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§ 240 
Diarienr: KS-2020/00678 

Upphandling: Ramavtal Styr- och 

Övervakningsarbeten - Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

  

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Ramavtal Styr- och 

övervakningsarbeten. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun upphandlar Ramavtal Styr- och övervakningsarbeten för 

Umeå kommun. Ramavtal saknas idag och upphandling av ramavtal måste 

upprättas.  

 

Avtalets värde är ca 4 MSEK per år.  

 

Avtalsperiod Ramavtalstiden är två (2) år, från tidigast 2021-01-01, med 

ensidig rätt för beställaren till förlängning med ett (1) år per gång upp till 

totalt fyra (4) års ramavtalstid. Förlängning sker automatiskt, om inte 

beställaren sagt upp ramavtalet senast tre (3) månader innan tidpunkten 

för förlängningen.  

  

Utvärdering sker enligt lägsta pris 

Beslutsunderlag 

Se bifogade handlingar. 

Beredningsansvariga 

Annelie Edlund och Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Pia Wangbergh   
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§ 241 
Diarienr: KS-2020/00561 

Svar på remiss: Högre växel i minoritetspolitiken 

SOU 2020:27 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa Umeå kommuns yttrande enligt nedan och sända det till 

Kulturdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

Kulturdepartementet har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett 

utredningsförslag benämnt ”Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 

samordning och uppföljning”. 

 

Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att 

analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och 

uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet med uppdraget 

har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för 

att bidra till en stärkt minoritetspolitik. 

 

Umeå kommun utgör en av remissinstanserna. Kommunstyrelsen har 

överlämnat remissen till jämställdhetsutskottet samt 

minoritetssamordnare för yttrande. 

 

Utredningens förslag inskränker inte det kommunala självstyret och 

innebär inte heller några nya åtaganden eller skyldigheter för kommuner 

eller regioner. 

 

Sammanfattning 

Umeå kommun välkomnar utredningens ambition att ge 

minoritetspolitiken en skjuts framåt genom ett starkt stöd till kommuner, 

regioner och statliga myndigheter i sitt arbete och att presentera en bild av 

minoritetspolitikens utvecklingsmöjligheter. Med de förslag som 
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presenteras för att förstärka minoritetspolitiken vill utredningen 

åstadkomma den ambitionshöjning samt motor som politiken behöver.   

 

Umeå kommun instämmer med och delar utredningens förslag att flytta 

samordnings- och uppföljningsuppdraget från Länsstyrelsen i Stockholm till 

Institutet för språk och folkminnen rörande de judiska, romska, 

sverigefinska och tornedalska minoriteterna och de nationella 

minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Sametinget 

behåller sitt uppdrag men arbetar renodlat med samiska rättigheter och 

samiska språkets utveckling. 

 

Umeå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att utveckla och 

använda sig av minoritetspolitisk integrering för att integrera 

minoritetsperspektiv i ordinarie beslutsfattande hos olika myndigheter. 

 

Umeå kommun instämmer med och delar utredningens förslag att ersätta 

de nuvarande tre delområdena som enligt utredningen inte är fullt ut 

ändamålsenliga, med fyra delmål för politiken, en förändring vi finner 

välformulerad och välgrundad, för bättre styrning och uppföljning samt 

vägledning för kommuner och regioner. 

 

Synpunkter 

Umeå kommun stödjer förslaget i utredningen att samla samordningen och 

uppföljningen av de offentliga insatserna för de nationella minoriteterna 

judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt de nationella 

minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib hos Institutet för 

språk och folkminnen, samt motsvarande för de samiska rättigheterna och det 

samiska språket hos Sametinget. Det är en grundläggande förutsättning för att 

förverkliga de i utredningen föreslagna målen att ansvaret för dessa samlas i 

myndigheter med spetskompetens. 

 

Myndigheterna (Isof och Sametinget) ska framgent arbeta med 

utgångspunkt i ett gemensamt regelverk och därför hoppas Umeå kommun 

att de finner en samstämmighet i uppdraget. 

 

Vidare ser Umeå kommun positivt på resursförstärkningen när det gäller 

stöd, rådgivning, informationsmaterial, metodstöd, samordning och 
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kunskapshöjande insatser. Detta innebär att kommuner och regioner kan 

använda statsbidraget mer effektivt. 

 

Utredningen refererar vid ett flertal tillfällen till jämställdhetspolitiken som 

ett exempel på ett tvärsektoriellt politikområde där viktiga lärdomar finns 

att dra, bland annat kring jämställdhetsintegrering som strategi, 

kombinerat med särskilda åtgärder. Även jämställdhetspolitikens 

målstruktur utgör en förebild för den förändring som föreslås i 

utredningen. 

 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Detta synliggör 

förståelsen av makt som det centrala i jämställdhetspolitiken, och 

reflekteras också i delmålen.  

 

När det gäller minoritetspolitiken är en grundläggande princip att de 

nationella minoriteterna ska ges möjlighet och förutsättningar att bidra och 

påverka i frågor som berör dem, och regeringen betonar vikten av att 

stärka de nationella minoriteternas utövande av egenmakt. Med egenmakt 

avses, enligt regeringen, tillgång till verktyg och förutsättningar att forma 

sin egen framtid. Den nuvarande strategin för de nationella minoriteterna 

omfattar också åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas 

egenmakt och inflytande.  

 

Trots detta saknas maktbegreppet helt i det övergripande målet för den 

svenska minoritetspolitiken, som fastslås av riksdagen, samt även i de fyra 

av utredningen föreslagna delmålen. Av utredningen framgår att delmål 2, 

inflytande och delaktighet, syftar till att stärka egenmakten, men Umeå 

kommun menar att detta bör reflekteras på ett tydligare och mer uttalat 

sätt i delmålen, som sätter ramarna för styrningen och uppföljningen av 

politiken. 

 

Umeå kommun stödjer förslaget i utredningen att samla samordningen och 

uppföljningen av de offentliga insatserna för de nationella minoriteterna 

judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt de nationella 

minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib hos Institutet 

för språk och folkminnen, samt motsvarande för de samiska rättigheterna 
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och det samiska språket hos Sametinget. Det är en grundläggande 

förutsättning för att förverkliga de i utredningen föreslagna målen att 

ansvaret för dessa samlas i myndigheter med spetskompetens. 

Beslutsunderlag 

Remiss Betänkandet SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 

samordning och uppföljning 

Jämställdhetsutskottets yttrande 

Beredningsansvariga 

Aino Dahl och Peter Steggo, minoritetssamordnare 

Carina Lindberg, enhetschef 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 

 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 242 
Diarienr: KS-2020/00522 

Idrottshögskolans kompetenscentrum 2021-2023 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till Idrottshögskolans kompetenscentrum 2021-2023 reservera 2 

903 266 kr 2021, 2 987 964 kr 2022 samt 3 075 203 kr 2023, att tas ur 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, 

utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun och Umeå universitet har sedan 2009 samarbetat för att 

driva kompetenscentrum för olika idrotter - längdskidor, friidrott, 

orientering och innebandy. 2018 tillkom även ett kompetenscentrum för 

badminton. Samarbetet innefattar idrottsforskning, idrottsutbildning och 

möjliggör för elitaktiva idrottare att kombinera idrott på elitnivå och 

universitetsstudier, så kallade ”dubbla karriärer”. Sedan 2013 kallas 

satsningen för Idrottshögskolan. Umeå universitet ett av fem utpekade 

Riksidrottsuniversitet och i dagsläget finns ca 800 idrottsstudenter som 

antingen läser en idrottsrelaterad utbildning eller kombinerar en 

elitidrottssatsning med universitetsstudier och 67 idrottsforskare finns i 

Idrottshögskolans forskningsnätverk. Idrottshögskolan har också ett nära 

samarbete med flera av Umeås idrottsföreningar med 

elitidrottsveksamhet. 

 

Samarbetet inom Idrottshögskolan är reglerat via avtal för varje idrott. 

Avtalen är trepartssamarbeten mellan Umeå kommun, Umeå universitet 

och respektive specialidrottsförbund: Svenska Skidförbundet (längd), 

Svenska Friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet, Svenska 

innebandyförbundet och Svenska badmintonförbundet. I avtalen förbinder 

sig parterna till olika åtaganden. Bland annat förbinder sig 

idrottsförbunden att förlägga olika arrangemang och tävlingar i Umeå, och 

kommunen att medfinansiera verksamhetsledarnas tjänster. Umeå 

kommun har de senaste åren medfinansierat tjänster vid 
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kompetenscentrumen för innebandy, elitskidåkning, orientering och 

badminton. Tjänsten vid friidrottens prestationscentrum finansieras 

separat via ett samarbete med Maja Beskows elitidrottsgymnasium. 

 

Inför 2021-2023 är Idrottshögskolans ambition att skriva nya treåriga 

samarbetsavtal för de fem idrotterna. Umeå universitet söker därför 

fortsatt stöd från Umeå kommun för verksamheten 2021-2023 enligt 

följande: 

 

 2021 2022 2023 SUMMA 

Orientering (50 % tjänst) 546 193 562 579 579 456 1 688 228 

Badminton (50 % tjänst) 476 945 491 253 505 991 1 474 189 

Längdskidor (100 % 
tjänst) 

1 172 391 1 207 563 1 243 790 3 623 744 

Innebandy (50 % tjänst) 627 737 646 569 665 966 1 940272 

Idrottsmedicinsk 
support (20 000 kr/år till 
Längdskidor, 
Orientering, Badminton 
och Friidrott) 

80 000 80 000 80 000 240 000 

SUMMA 2 903 266 2 987 964 3 075 203 8 966 433 

 

Umeå kommuns medel täcker kostnaderna för verksamhetsledarnas 

tjänster vid respektive kompetenscentrum samt delar av kostnader för 

idrottsmedicinsk support för elitstudenterna. Under perioden 2018-2020 

uppgick det årliga stödet från Umeå kommun till 2,6-2,7 mkr/år.  

 

Flera ytterligare nationella idrottsförbund signalerar att de vill diskutera 

möjligheten till samarbetsavtal med Idrottshögskolan vid Umeå universitet, 

men i nuläget fokuserar Idrottshögskolan på de fem befintliga 

samarbetena. 

 

Kommunens samlade samarbete med Idrottshögskolan och 

specialidrottsförbund tillsammans med satsningar på att utveckla 

idrottsgymnasiet, idrottsanläggningar och träningsmöjligheter för både 

elitidrott, ungdomsidrott och motionsidrott bidrar till att stärka Umeås 

profil som en av landets mest framstående idrottskommuner. Både 2019 

och 2020 har Umeå av SVT rankats som Sveriges bästa idrottskommun. 
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Enligt Visit Umeå innebär de större idrottsevenemang som förläggs i Umeå 

stora turismekonomiska effekter som ger såväl besöksnäring som 

föreningslivet i Umeå rejäla uppsving. Några exempel från de senaste åren 

är distriktslags-SM i innebandy som arrangerades i Umeå 2018 och 

beräknas ha genererat uppemot 19 mkr i hotellnätter, transporter m. Även 

Innebandyns Umeåcup, Umeå Scandic Cup och Umeå Floorball festival 

innebar stora turismekonomiska effekter. Inom orientering/skidorientering 

anordnades i Umeå både SM, JVM och U17 EM under 2020 och även inom 

friidrott och badminton har ett flertal större evenemang förlagts i Umeå 

tack vare samarbetsavtalen. Det turistekonomiska värdet uppskattas med 

hjälp av Event Impact Calculator och baseras på antal deltagare, antal 

besökare, deltagaravgifter, biljettpriser, hotellövernattningar mm.  

 

Idrottshögskolan har gott renommé i Sverige och internationellt och 

utvärderingar visar att samtliga fem kompetenscentrum starkt bidrar till att 

stärka idrottsstaden Umeå. Flera av Umeås elitidrottsföreningar vittnar om 

att Idrottshögskolan vid Umeå universitet för många är motivet när spelare 

flyttar till ny stad. Satsningen har också lett till att helt nya tjänster förläggs 

i Umeå, ett aktuellt exempel är en ny landslagslärartjänst i skidor på 50 % 

som förlagts i Umeå och knyts till Idrottshögskolan. Samarbetet med 

Idrottsförbunden och Umeå universitet stärker Umeås idrottare, 

föreningsliv och näringsliv och sammanfattningsvis görs bedömningen att 

Idrottshögskolan beviljas fortsatt stöd från Umeå kommun. 

 

Verksamhetsberättelser 2018-2020 och förslag till avtal 2021-2023 för 

respektive idrott finns samlat under ärende KS-2020/00522. 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-09-08) 

2021     14 506,6 tkr 

2022     19 119,6 tkr 

2023     23 815,0 tkr 

Underlag 

Ansökan från Umeå universitet 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad 

Stefan Hildingsson 
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Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 243 
Diarienr: KS-2020/00651 

Energipositiva stadsdelar (Positive Energy District) 

steg 1 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till Energipositiva stadsdelar reservera 200 000 kr 2021 och 200 000 kr 

2022, att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, 

utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

För att möjliggöra en omställning av energisystemet är arbetet med 

energipositiva stadsdelar högt prioriterat av EU. Ett av målen i EU:s 

Energiplan är att till 2025 skapa 100 energipositiva stadsdelar i Europa som 

kan replikeras av andra städer och som stödjer omställningen till 

klimatneutrala städer 2030. En stadsdel klassas som energipositiv när den 

på årsbasis uppnår en positiv energibalans, strävar mot en 

överskottsproduktion av förnybar energi och består av flera byggnader som 

aktivt hanterar sin energiförbrukning och byter energi sinsemellan. 

 

Som en del i Umeås omställning till en klimatneutral stad 2030 har Umeå 

kommun blivit inbjuden till att delta i en omfattande förstudie om 

energipositiva stadsdelar. Genom satsningen kommer en gemensam 

nulägesbild inom Umeå kommunkoncern att tas fram, samt en färdplan 

med gemensamma prioriteringar. I arbetet ska genomförda initiativ och 

projekt att analyseras för att ta vidare den kunskap som finns till ett 

systemperspektiv. Satsningen är både kopplad till befintliga 

stadsutvecklingsområden och till nya stadsdelar som Tomtebo strand.  

 

Medel kommer att sökas från EU-programmet JPI Urban Europe och 

förstudien kommer att genomföras i ett europeiskt partnerskap. 

Satsningen är den första i sitt slag från EU och kommer att följas av flera 

större satsningar på genomförande och infrastruktursatsningar i 

kommande ramprogram för hållbar stadsutveckling. Utlysningen är 
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strategisk viktigt då det aviserats att de partnerskap som blir beviljade 

kommer att vara prioriterade vid kommande utlysningar från JPI Urban 

Europe, nya Horisont Europaprogrammet och Green Deal. Förstudiearbetet 

2021-2022 ger möjligheten att förbereda det europeiska konsortium som 

krävs. 

 

Initiativet ligger helt i linje med de åtaganden som Umeå kommun och de 

kommunala bolagen har för att nå miljömål och ambitioner om en 

klimatneutral stad 2030. Aktörer i Tomtebo strand ser arbetet som 

avgörande för att skapa den innovationshöjd som krävs för att nå de högt 

uppsatta målsättningarna. Vi kommer att kunna knyta ihop delar från 

pågående projekt som RUGGEDISED, Den koldioxidsnåla platsen, Sharing 

City Umeå och cirkulär ekonomi, aggregera upp dess resultat till stadsdelar 

och räkna på klimatnytta, energibesparing och möjliggöra prioritering av 

investeringar. Ambitionen är att Umeå blir en föregångare med 

klimatpositiva stadsdelar och tar fram en av de första färdplanerna i 

Sverige och Europa.  

 

Det lokala partnerskapet i projektet består av Umeå kommun som 

koordinator och Umeå Energi, Bostaden AB och Umeå Universitet som 

partners. I den europeiska konsortiet ingår AIT Austrian Institute of 

Technology ,Technical University of Prague, och städerna Leonding 

(Österrike), Brno och Kladno (Tjeckien) med tillhörande lokala konsortier. 

Projektet är tänkt att pågå under 2 år med start i januari 2021. Total 

budget för den svenska delen av partnerskapet väntas blir uppemot 

4 000 000 kr varav 50 % kommer från JPI Urban Europe och 

Energimyndigheten. Budget och finansiering för Umeåpartnerskapet 

fördelas preliminärt enligt följande: 

 

 Projektstöd (kr) Medfinansering (kr) Total 
budget 
2021-2022 

Umeå 
kommun 

1 220 000 720 000 egen tid, 
500 000 kontanta medel 

2 440 000 

Umeå 
Universitet 

1 000 000 100 000 egen tid 1 100 000 

Bostaden AB  60 000 egen tid 60 000 

Umeå Energi 75 000  240 000 egen tid 315 000 
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Umeå kommuns medfinansiering består av dels egen arbetstid 

(Övergripande planering, Miljö och Hälsoskydd, Fastighet m fl) samt 

kontanta medel. Ansökan skickas in den 24 september 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-09-02) 

2021     14 506,6 tkr 

2022     19 119,6 tkr 

Handlingar 

Utlysningstext från Viable cities 

Beredningsansvariga 

Philip Näslund 

Anna Gemzell 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 244 
Diarienr: KS-2020/00666 

Naturturism – utveckling av hållbara naturturistiska 

produkter i Umeåregionen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till Naturturism – utveckling av hållbara naturturistiska produkter i 

Umeåregionen reservera 200 000 kr 2021, att tas ur kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda kostnader, utvecklingsanslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Visit Umeå AB söker medfinansiering till projektet Naturturism – utveckling 

av hållbara naturturistiska produkter i Umeåregionen.  

 

Besöksnäringen i Umeåregionen har precis som på många andra håll 

drabbats hårt av coronapandemin. Staden har tömts på människor förutom 

en del hotell som kunnat locka hemester- och svemesterfirare. Folk har i 

sällan skådat slag sökt sig till naturen, naturreservat och till naturbaserade 

aktiviteter, en markant ökning på en trend som började för några år sedan. 

En form av momentum har skapats för naturturismen då ökat antal 

besökare och ökad efterfrågan på naturupplevelser skapat nya volymer och 

möjligheter. Företagen har dock ännu inte hunnit anpassa sig till den nya 

situationen men det finns goda möjligheter att möta det ökade 

naturintresset med nya produkter. 

 

Visit Umeå har sedan några år tillbaka intensivt jobbat med att skapa 

bättre förutsättningar för naturturismen både beträffande den 

infrastruktur med skyltar, leder med mera som behöver finnas på plats och 

med underlag för nya naturturistiska produkter. Visit Umeå AB har därtill 

genomfört en förstudie kring förutsättningarna för utveckling 

av cykelturism i Umeåregionen samt ett projekt för hållbar cykelturism i 

den nedre delen av Biosfärsområdet Vindelälven Juhtatdahka. Både 

kommunerna och Region Västerbotten Turism har arbetat med att 
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tillsammans utveckla hållbar turism efter regionens vandringsleder. Visit 

Umeå vill med föreslaget projekt skapa förutsättningar för att 

turismentreprenörerna i regionen snabbt ska kunna skapa nya hållbara 

naturturistiska produkter för att lindra de negativa ekonomiska effekterna 

av coronapandemin. Tack vare de förarbeten som genomförts känner Visit 

Umeå till vilka möjligheter som finns och vilka brister som behöver 

överbryggas.  

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för företagen att ta fram 

nya naturturistiska produkter och säljbara paket kopplat till vandring och 

cykling till sommarsäsongen 2021 och att se till att den service finns som 

möjliggör försäljningen av dessa.  

 

Målgrupp är besöksnäringens aktörer i Umeåregionen. Projektet omfattar 

riktade insatser mot företagen i form av konsulttjänster för att ta fram nya 

produkter och paket samt att marknadsföra dessa. En pilot för att se hur 

man skulle kunna kommersialisera transporter av besökare till regionens 

vandrings- och cykelleder är något som efterfrågats länge då hållbara 

transporter är en förutsättning för utvecklingen av naturturismen och för 

företagen att sälja produkter för hela resa-bo-äta-görakedjan.  

Väntade resultat är 10 nya naturturistiska produkter och 15 säljbara och 

bokningsbara paket där dessa ingår. Antal besökare till de företag som 

deltar i projektet ska öka, och ett pilotförsök med en vandrings- och 

cykelbuss ska utreda hur en sådan kan fungera kommersiellt.  

 

Projektet ska ägas och drivas av Visit Umeå AB under 2021. Föreslagen 

finansieringsbudget är: 

 2021 

Umeå kommun 200 000  

Vindelns kommun 50 000 

Region Västerbotten 200 000 

Visit Umeå AB 50 000 

EU/Tillväxtverket 800 000 

SUMMA 1 300 000 kr 

Projektet har stor potential och fångar upp möjligheten att kraftsamla kring 

naturturism, vilket är angeläget inför 2021 års än så länge osäkra 

besöksnäringssäsong i Umeåregionen. Utvecklade och corona-anpassade 
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möjligheter till naturturism gynnar såväl besökare som Umeåbor med ett 

ökat intresse för naturupplevelser. 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget 

2021     14 506,6 tkr 

Handlingar 

Ansökan från Visit Umeå AB 

Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 245 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser  
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att deltagande i Länsstyrelsen - Utbildning i folkhälsovetenskap och 

praktiskt folkhälsoarbete hanteras av hållbarhetsutskottet då endast fem 

platser står till förfogande för Umeå kommun. 

 

att de som önskar delta i SCB:s demokratidag anmäler det till 

sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen - Utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt 

folkhälsoarbete, 22 oktober. 

 

SCB:s demokratidag 9 oktober. 
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§ 246 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-08-25 

Remisser 

 

Socialdepartementet - Remittering av promemorian Reglering av 

undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 

2020:15) Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden för yttrande till 

Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 10 

oktober 2020, GVN 2020-09-22, KSNAU 2020-10-06 

 

Länsstyrelsen i Västerbotten - Avsiktsförklaring för en god, jämlik och 

jämställd hälsa i Västerbotten, Övergripande planering skriver fram ett 

yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara 

remissen är 19 oktober 2020, KSNAU 2020-10-06, KS 2020-10-13  

 

Socialdepartementet - Grundpension – Några anslutande frågor (SOU 

2020:32). Personalnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag 

för Umeå kommun att besvara remissen är 16 oktober 2020. PA 2020-09-

15, KSNAU 2020-10-06, KS 2020-10-13 med omedelbar justering 

 

Arbetsmarknadsdepartementet - Ökad trygghet för visselblåsare SOU 

2020:38, Kommunstyrelsen för yttrande senast 16 oktober 2020, KSNAU 

2020-10-06, KS 2020-10-13 med omedelbar justering 

 

Transportstyrelsen – Förslag på reviderade skyddade platser (Places of 

Refuge) Umeå hamn för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå 

kommun att besvara remissen är 18 september 2020, KSNAU 2020-09-08, 

KS 2020-09-15 med omedelbar justering 

 

Trafikverket - 12 - Remiss: Förslag att slopa anslutning (växel 410 och 407 

samt spår 9 och 10) till Umeå kommuns industrispår på Västerslätt, bandel 

146, Umeå kommun, Västerbottens län. INAB för yttrande till 

Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara remissen är 16 

oktober 2020, KSNAU 2020-09-08, KS 2020-09-15 
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Länsstyrelsen i Västerbotten – Remiss: Ny åtgärdstabell för 

åtgärdsprogrammet för låsbräknar i hävdade marker. Miljö – och 

hälsoskydd för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun 

att besvara remissen är 2020-09-18. MHN 2020-08-27, KSNAU 2020-09-08 

KS 2020-09-15 med omedelbar justering 

 

Havs – och vattenmyndigheten - Remiss: Förslag till fiskereglering i marina 

skyddade områden i Bottniska viken, HaV dnr 2296-2020. 

Miljö – och hälsoskyddsnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista 

dag för Umeå kommun att besvara remissen är 14 september 2020. MHN 

2020-08-27, KSNAU 2020-09-08 
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§ 247 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-09-22 
 

 

Remisser 
 

Arbetsmarknadsdepartementet - Kommuners medverkan i den statliga 

arbetsmarknadspolitiken - en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 

2020:41), Personalnämnden för yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag 

för Umeå kommun att besvara remissen är 13 november 2020. PA 2020-

10-13 (med omedelbar justering) KSNAU 2020-11-10 (med omedelbar 

justering)  

 

Finansdepartementet - Fi2020/03071/SPN Promemoria med förslag till 

förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Övergripande 

planering skriver fram ett yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för 

Umeå kommun att besvara remissen är 1 oktober 2020. KSNAU 2020-09-22 

 

Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig 

brottslighet. Individ – och familjenämnden med ev. inspel från UmeBrå för 

yttrande till Kommunstyrelsen. Sista dag för Umeå kommun att besvara 

remissen är 10 november 2020. IFN 2020-09-23, KSNAU 2020-10-06, KS 

2020-10-13   
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§ 248 
Diarienr: KS-2019/00714 

Mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbetet i 

Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa mål och riktlinjer 2020–2024 för Umeå kommuns 

minoritetspolitiska arbete enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser i lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Kommunerna blev då exempelvis 

skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och 

dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har 

uppföljningsansvar för lagen. 

 

Ärendet har samråtts med de nationella minoriteterna i Umeå kommun. 

Ärendet har varit på remiss hos alla nämnder. 

 

Mål och riktlinjer, Lag om Nationella Minoritetsspråk (2009:724) 

 

5 b §   Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits 

enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har 

uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367). 

Beslutsunderlag 

Mål och riktlinjer för Umeå kommuns minoritetspolitiska arbete 2020–

2024. Bilaga 1. 

Samrådsredogörelse över nämndernas remissvar. Bilaga 2. 

Nämndernas remissvar. Finns i diariet KS-2019/00714. 

Beredningsansvariga 

Aino Dahl, Peter Steggo 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Carina Lindberg, enhetschef, Minoritet 

Aino Dahl och Peter Steggo Minoritetssamordnare, Minoritet 
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§ 249 
Diarienr: KS-2019/00187 

Budget 2020 för statsbidraget för finska, meänkieli 

och samiska 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa budget 2020 för finska, meänkieli respektive samiska insatser 

enligt bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun får årligen ett statsbidrag, som är avsett att användas till de 

merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 

rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja 

användningen av finska, meänkieli och samiska. Umeå kommun ingår i 

förvaltningsområdena för finska, meänkieli respektive samiska och ska 

bland annat erbjuda förskola och äldreomsorg på finska, meänkieli och 

samiska. Enskilda har också rätt att kommunicera med kommunen på 

finska, meänkieli och samiska. 

 

Arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet planerar tillsammans 

med minoriteterna aktiviteter för att stärka språken och kulturerna för 

finska, meänkieli och samiska.  Olika typer av samråd sker systematiskt och 

regelbundet och ligger till grund för kommunens insatser. 

Samrådsprocessen beskrivs i en arbetsordning som antogs av 

kommunstyrelsen och delegationerna 2011. Denna arbetsordning kommer 

att ersättas av en ny i enlighet med lagens nya bestämmelser samt att 

Umeå kommun har anslutits till förvaltningsområde för meänkieli. 

 

Det årliga statsbidraget är 2 480 000 kr och har sedan 2012 fördelats lika på 

finska och samiska insatser fram till 2020 när statsbidraget ska även 

användas för insatser att stärks och främja meänkieli.  Arbetsgruppen för 

det minoritetspolitiska arbetet har tagit fram ett budgetförslag som har 
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presenterats på de öppna samråden. Budgeten är fördelad utifrån 

verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Budget 2020 för statsbidraget för finska, meänkieli och samiska  

 

Beredningsansvariga 

Aino Dahl, minoritetssamordnare  

Peter Steggo, minoritetssamordnare 

 

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

 

Beslutet ska skickas till 

Carina Lindberg, enhetschef, Minoritet 

Aino Dahl, minoritetssamordnare 

Peter Steggo, minoritetssamordnare  
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§ 250 
Diarienr: KS-2018/00093 

Överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå 

Pastorat och Pingstkyrkan i Umeå om ett idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) 3.0 – för att möjliggöra 

en mötesplats och ett akut natthärbärge för utsatta 

EU-medborgare och andra utsatta personer som 

inte är stadigvarande boende i Umeå 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ingå en överenskommelse mellan Umeå kommun och Umeå pastorat 

för perioden 2021-01-01–2023-04-30. 

 

att för finansiering av överenskommelsen bevilja 2 193 100 kronor för 

2021, 2 227 400 kronor för 2022 och 754 700 kronor för 2023 (Totalt: 5 175 

200) att täckas ur näringslivs- och arbetsutskottets oförutsedda utgifter, 

övrigt 

 

att ge stadsdirektören i uppdrag att tillse att uppföljning/utvärdering av 

överenskommelsen presenteras för kommunstyrelsen. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om avslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Pastorat, Pingstkyrkan och Umeå kommun har haft ett samarbete 

och gemensamt ansvarstagande för utsatta EU-medborgare genom 

föreningsbidrag och olika Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) sedan 2014. 

Dessa samarbeten har utgått från ett gemensamt mål att minska nöd och 

lidande bland utsatta EU-medborgare under vistelsen i Umeå genom 
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tillfälliga akuta lösningar om övernattning och mötesplats för att bidra till 

socialdelaktighet och öka egenmakten hos målgruppen. 

 

Sedan vintern 2016 har stort antal individer kunnat övernatta på det akuta 

härbärget som iordningsställts genom ett IOP och få hjälp genom 

mötesplatsen.  Under vintern 2016–2017 när behovet var störst hade 

Härbärget 55 platser för både vuxna och barn, vintern 2017–18 fanns det 

12–16 härbärgeplatser. Genom det senaste IOP avtalet som tecknades 

2018-09-27 har det funnits 8 härbärgeplatser för utsatta EU-medborgare 

och andra utsatta personer som är inte stadigvarande boende i Umeå.  

 

Det finns inga indikatorer på nationell nivå att strömningen av utsatta EU-

medborgare till Sverige och Umeå avtar, däremot har vi i Umeå sett att det 

finns en kraftig minskning av antal barn. I dagsläget finns det inga barn till 

utsatta EU-medborgare som vistas i Umeå. Utvecklingen visar att utsatta 

EU-medborgare fortsättningsvis söker sig till Sverige och till Umeå är högst 

troligt varför det är av livsviktig karaktär att det finns akuta lösningar för 

boende under årets kallaste perioder.   

 

Umeå kommun har också sedan 2015 bedrivit projektet Make Sense - 

social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norra Sverige. 

Umeå kommun tillsammans med Örnsköldsvik och Sundsvalls kommuner 

sökte finansiering ur Fead-fonden 2015 för att arbete med utsatta EU-

medborgare. Fead är en del av Europa 2020-strategins mål att minska 

fattigdom och social utestängning. Stödet skulle gå till insatser för 

samhällsorientering och vara hälsofrämjande. Målgruppen var individer 

som vanligtvis inte kan få stöd eller hjälp enligt socialtjänstlagen. 

Projektansökan har tagits fram tillsammans med civilsamhällets aktörer i 

de tre kommunerna. Projektet Make Sense avslutas den 30 augusti 2018. 

Projektet har bland annat finansierat en mötesplats i varje kommun där 

målgruppen får individanpassat stöd och samhällsorienterande information 

samt möjlighet till dusch och klädtvätt. Syftet med mötesplatsernas 

verksamhet var, i likhet med Feads särskilda mål, att skapa förutsättningar 

för målgruppen att uppnå en ökad social delaktighet och egenmakt. Efter 

projektets avslut har Umeå Pastorat/Svenska Kyrkan bedrivit en mötesplats 

i samma anda som resultat av ett IOP med Umeå Kommun. 
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I dialog med Umeå pastorat och Pingstkyrkan har de uttryckt en positiv vilja 

till att fortsätta bedriva ett akut-härbärge i Umeå samt att bedriva en 

mötesplats i samverkan med Umeå kommun. 

 

Umeå kommuns Övergripande strategiska plan har som mål att Umeås 

tillväxt ska ske med socialt, ekologiskt, ekonomisk och kulturell hållbarhet, 

för att nå detta mål kommer Umeå kommun aktivt att arbeta för att skapa 

goda levnadsvillkor för alla och jobba aktivt för att bekämpa social oro, 

utsatthet och otrygghet (Strategiska Plan 2016–2028).  

 

Kommunstyrelsen 2014-11-11 beslutade att: 

Umeå kommun ser positivt på och avser även fortsättningsvis stödja det 

arbete föreningsliv alt ideell sektor alt civilsamhälle och föreningar gör för 

utsatta EU-medborgare. 

 

Samt att: 

Umeå kommun vill inte behöva avhysa någon. Umeå kommun vill via 

information och rådgivning till utsatta EU-medborgare samt stöd till 

civilsamhället bidra till att det inte utvecklas irreguljära bosättningar. 

Ett fortsatt samarbete med Umeå pastorat och Pingstkyrkan genom att 

ingå en överenskommelse skulle kunna möjliggöra ett akut härbärge med 8 

platser iordningsställs året om.  Att iordningsställa ett akut-härbärge där 

utsatta EU-medborgare kan vistas kortsiktigt, max ett par nätter i rad, kan 

komma att leda till att utsatta EU-medborgare inte skulle föredra att sova i 

bilar och skogspartier. Detta kommer därmed i sin tur leda till att det inte 

utvecklas några irreguljära bosättningar inom kommunen. Det är även 

viktigt ur ett mänskliga rättigheters-perspektiv att det finns akuta lösningar 

så att människor inte riskerar liv och hälsa. Ett akut-härbärge bör dock syfta 

till att hindra nöd och lidande temporärt, det bör vara tydliga rutiner kring 

antal nätter samt att det enbart riktar sig mot vuxna individer.  

Det är även viktigt att utsatta individer kan få hjälp och stöd att orientera 

sig i samhället under den första tiden de vistas i kommunen. Det finns 

därför ett fortsatt behov av en mötesplats som människor kan besöka utan 

krav och förbehåll för att få hjälp och stöd på olika sätt. Långsiktigt bör 

varje person möjlighet att själv ansvara för sin livssituation, det är viktigt 

att få förståelse för utsattheten utan att beröva den enskilde individen 

ansvaret för planering av sin tillvaro.  
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Beslutsunderlag 

Förslag: Överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå Pastorat och 

Pingstkyrkan i Umeå om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Budget IOP 

Beredningsansvariga 

Ahmet Gümüscü 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Elmer Eriksson (M) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Elmer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

om avslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ahmet Gümüscü   
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§ 251 
Diarienr: KS-2020/00421 

Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari-augusti 2020 för 

kommunstyrelsens egna verksamheter  

 

att godkänna uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 

perioden januari-augusti 2020. 

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 KS beslutade vid 

sitt sammanträde tisdagen den 18 augusti ska rapporten innehålla: 

• väsentliga händelser i verksamhet  

• ekonomi- och personalförhållanden  

• status och prognos i arbetet med Kommunfullmäktiges mål och uppdrag   
 

Rapporteringen innefattar även uppföljning av kommunstyrelsens plan för 

intern styrning och kontroll för perioden januari-augusti 2020.  

Beslutsunderlag 

KS Verksamhetsuppföljning jan-aug 2020 

KS uppföljning internkontrollplan jan-aug 2020  

 

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

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Henrik Olofsson 

Camilla Högdahl 

  



Sida 34 av 40 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-09-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 252 
Diarienr: KS-2020/00590 

Uppdrag 46/2020: Översyn av riktlinjerna för 

kommunens pensionsplaceringar i syfte att 

säkerställa miljömässigt och etiskt hållbara 

placeringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förvaltningens redovisning och förklara uppdraget avslutat. 

Ärendebeskrivning 

I planeringsförutsättningar för 2020 ger kommunfullmäktige 

kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för 

kommunens pensionsplaceringar i syfte att säkerställa miljömässigt och 

etiska placeringar. Uppdrag 46.  

 

Förvaltningens yttrande  

Umeå kommuns pensioner hanteras via tjänstepensioner och via Umeå 

kommuns pensionsstiftelse. 

 

Tjänstepension  

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Reglerna 

för tjänstepensionen bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivare och 

fackförbund inom respektive avtalsområde. För närvarande finns två 

huvudsakliga tjänstepensionsavtal inom kommunal sektor, KAP-KL och 

AKAP-KL (för medarbetare födda 1986 och senare).  

 

De allra flesta som har arbetat före 1998-01-01 har en intjänat pensionsrätt 

(IPR). Från och med 1998-01-01 har de flesta fått placera tjänstepensionen 

själv. För Umeå kommuns del placeras tjänstepensionen utifrån det val 

medarbetaren gjort via Valcentralen. Umeå kommun som arbetsgivare har 

därmed ingen påverkan på hur medarbetarna görs sina placeringar. 
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Medarbetare har möjlighet att löneväxla till tjänstepension vilket framgår 

av fastställda pensionsriktlinjer. Vid löneväxling till pension placeras det 

belopp som medarbetaren valt att löneväxla till pension utifrån det val 

medarbetaren gjort via Valcentralen, på samma sätt som tjänstepensionen.   

Umeå kommuns pensionsstiftelse  

För att trygga framtida pensionsåtaganden beslutade kommunfullmäktige 

2007-10-29 att bilda en pensionsstiftelse. Stiftelsen registrerades 2008-08-

29 har som uppgift att trygga och förvalta pensionsåtaganden för 

medarbetare som är födda 1935 och tidigare. En likande stiftelse finns för 

Umeå kommunföretag. I stiftelsen ingår arbetsgivarrepresentanter och 

företrädare från fackliga företrädare. Pensionsstiftelsen står under delad 

tillsyn av Länsstyrelsen och Finansinspektionen.  

Pensionsstiftelsens behållning förvaltas enligt de stadgar och de 

placeringsriktlinjer som är upprättade.  

  

Etiska riktlinjer för pensionsstiftelserna 

I avsnitt 5 i Placeringsriktlinjer för Umeå kommuns och kommunföretagens 

pensionsstiftelse behandlas specifikt de etiska riktlinjerna. 
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Agenta - förvaltare 

Umeå kommun har upphandlat avtal med Agenta Investment Management 

AB för hanteringen av pensionsmedel i stiftelserna. Placeringar sker 

uteslutande i Agentas aktie- och räntefonder. Agenta grundades 2005 och 

är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende 

finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och 

bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn. Bland 

uppdragsgivare återfinns myndigheter, AP-fonder, livbolag, kommuner, 

landsting, stiftelser och företag.  

 

 
 

Agenta arbetar aktivt med hållbarhet och strävar efter en så hög 

renhetsgrad som möjligt dvs minsta möjliga antal innehav i företag som 

bryter mot etiska riktlinjer. Agentas fonder ska ha en renhetsgrad på 95% 

och enskilda underliggande fonder måste ha en renhetsgrad som överstiger 

90%. För att säkerställa detta anlitar man Sustainalytics en internationell 

SRI- organisation som stöd i utvärderingen.  

 

Agenta genomför två gånger per år en genomlysning av alla innehav för att 

säkerställa att placeringarna lever upp till etiska riktlinjerna i 

placeringspolicyn och publicerar en hållbarhetsrapport i juni och december 

varje år. Då Agenta nyligen signerade PRI, det av FN utarbetade ramverket 

för ansvarsfulla investeringar pågår just nu en översyn av 

Juli '20

mnkr % mnkr %

Svenska 30,0 21% 29,6 21%

Globala 28,0 19% 27,6 19%

Totalt Aktier 58,0 40% 57,1 40%

Svenska r 25,9 18% 25,5 18%

Alternativa 46,3 32% 44,7 32%

Totalt räntor 72,2 50% 70,1 50%

Alt invest 14,2 10% 14,8 10%

Totalt 144,5 100% 142,1 100%

Innehav och fördelning

Umeå kommun Umeå kommunftg
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hållbarhetsrapporteringen. En ”light-version” av årsrapporten kommer att 

ges ut under september 2020. 

 

Som ansvarsfull investerare arbetar Agenta med att försöka påverka 

företag att agera hållbart. Misstänks ett företag med att bryta mot 

internationella konventioner inleds i första hand en dialog, direkt eller 

tillsammans med externa förvaltare, för att få tillstånd en förändring. Om 

dialog inte fungerar väljer man att avyttra innehavet. 

Sammanfattningsvis 

• Kommunen når målsättningen för ”renhetsgrad” på 95% i alla 
Agentas fonder. Av underliggande fonder uppfyllde alla målet om 
renhetsgrad på minst 90 procent.  
 

• Utifrån genomförd etisk screening gör förvaltningen bedömningen 
att kommunens placeringar ligger inom ramen för riktlinjerna i 
placeringspolicyn.  
 

• Agenta för en dialog med bolag som identifierats avseende 
eventuella brott mot internationella konventioner. Inga nya innehav 
berörs sedan föregående screening 
 

• Kommunens aktieportfölj ha har ett koldioxidavtryck på 90 ton CO2 
per omsatt miljon USD, 28% lägre än för jämförelseindex (125 ton). 
Peer Group har ett CO2-avtryck på 119 ton/omsatt MUSD.  

Beslutsunderlag 

Agenta Hållbarhetsrapport 2019 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg   

Lena Höök Gustavsson 

Anna Westerlund, Umeå kommuns pensionsstiftelse 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Birgitta Forsberg   
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§ 253 
Diarienr: KS-2020/00567 

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare SOU 

2020:38 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig i enlighet med bifogade förslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående utredning. 

Lagförslaget bygger på EU:s visselblåsardirektiv och föreslår, förutom en 

lagstiftning som ska skydda visselblåsare i både offentligsektor som hos 

privata bolag med mer än 50 anställda, en möjlighet till att 

sekretessbelägga uppgifter som kommer in genom dessa kanaler. 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning av utredningen 

Förslag till yttrande 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet   
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§ 254 
Diarienr: KS-2020/00022 

Finans- och kraftrapport augusti 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport augusti 2020. 

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 augusti 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 

 

 

 


