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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 29-34 

Malin Ärlebrandt, kvalitetschef, § 49 
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§ 29 
Diarienr: KS-2019/00971 

Upphandling: Bröd och bageriprodukter - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 19228 Bröd- och bageriprodukter. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop. 

Avtalstid fr.o.m. 2020-04-01 – 2022-03-31 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. Avropande parter till avtalet är Umeå kommun, AB Bostaden, AB 

Holmsundsbyggnader, AB Lokalen i Umeå, AB Servicebostäder i Umeå, Dåva 

Deponi och Avfallscenter, Umeå Energi AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå 

Energi Elhandel AB, UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB, Umeå 

Energi Endev AB. 

 

Utvärdering sker enligt pris och kvalitet och anbudet är delat. 

Del1, Bröd och portionsbröd 

Del 2, Bageri, Konditorivaror, Tårtor, Färdiga mackor samt Smörgåstårtor. 

 

Uppskattad avtalsvolym är ca 1 200 000 kronor per år. 

 

Social dialog finns medtaget i avtalet. 

Beslutsunderlag 

Se bilagor 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
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§ 30 

Diarienr: KS-2019/00915 

Upphandling: Stegbil till brandförsvaret – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

anta Sala Brand AB som leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling Stegbil till Brandförsvaret. 

Chassi: Scania P410 B6x2 4LB 

Stege: Magirus M32L http://salabrand.se/magirus-m32l/ 

Pris: 6 571 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Se bifogade handlingar. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 31 
Diarienr: KS-2019/00946 

Upphandling: Kyl och frysservice, dnr 19174 – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Bravida 556197-4188 till leverantör i upphandling 19174 Kyl och 

Frysservice.  

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser serviceavtal för löpande kontroll och avhjälpande 

underhåll samt jourinsatser under icke ordinarie arbetstid på 

klimatanläggningar. 
 

Nordmalings Kommun   Org nr: 212000-2356 

Bostaden   Org nr: 556500-2408 

AB Holmsundsbyggnader  Org nr: 556500-8199 

AB Lokalen i Umeå  Org nr: 556280-4178 

AB Servicebostäder i Umeå  Org nr: 556742-2471 

Kommunicera i Umeå AB     Org nr: 556448-2353 

AB Bostaden Parkering i Umeå  Org nr: 559090-8553 

Vännäs Kommun  Org nr: 212000-2841 

Vännäs Fastigheter  Org nr: 556340-2016 
 

Upphandlingen var ett öppet förfarande där 5 anbud inkom. Norrlands kyl 

och värmepumpar AB diskvalificerades . De bifogade ej objekts/prislistorna 

som var ett ska krav. Värdet på ramavtalet är ca 3,7 MSEK och gäller from 

1/3 2020 tom 28/2 2022 med möjlighet till två års förlängning 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning och utvärderingsprotokoll. 

Upphandlingen baserades på bästa pris och är ett helt anbud 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson, Pia Wangberg 
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Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 32 
Diarienr: KS-2020/00094 

Upphandling: Bergkross - Hämtas i täkt - 

Förfrågningsunderlag   

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att godkänna förfrågningsunderlag avseende Bergkross - Hämtas i täkt. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tidigare låtit utförarna av halkbekämpning stå för 

halkbekämpningsmateria vilket har resulterat i höga materialkostnader för 

kommunen. Vi har gjort ett test under ett år med att vi själva står för 

materialet där entreprenörerna får hämta material i våra depåer. Vi har nu 

fått en uppfattning om vårt behov och ordnat logistiken runt själva 

hanteringen av materialet och reducerat våra kostnader för 

halkbekämpningsmaterial. Vi väljer nu att permanenta denna lösning 

genom två upphandlingar avseende Halkbekämpningsmaterial i form av 

bergkross. Denna upphandling avser Bergkross där vi kan hämta material i 

täkt. 

 
Avtalets värde är ca 0,7 MSEK per år. 
Avtalsperiod 2020-06-01–2022-05-31. 
Avtalet tecknas för två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.  

Utvärdering sker enligt lägsta pris. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade filer 

Beredningsansvariga 

Rickard Fredriksson, Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson  
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§ 33 

Diarienr: KS-2020/00095 

Upphandling: Bergkross - Levererat till depå - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att godkänna förfrågningsunderlaget avseende Bergkross - Levererat till 
depå.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tidigare låtit utförarna av halkbekämpning stå för 

halkbekämpningsmateria vilket har resulterat i höga materialkostnader för 

kommunen. Vi har gjort ett test under ett år med att vi själva står för 

materialet där entreprenörerna får hämta material i våra depåer. Vi har nu 

fått en uppfattning om vårt behov och ordnat logistiken runt själva 

hanteringen av materialet och reducerat våra kostnader för 

halkbekämpningsmaterial. Vi väljer nu att permanenta denna lösning 

genom två upphandlingar avseende Halkbekämpningsmaterial i form av 

bergkross. Denna upphandling avser Bergkross som ska levereras till depå. 

 

Avtalets värde är ca 2 MSEK per år. 

Avtalsperiod 20200601–20220531 

Avtalet tecknas för två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.  

Utvärdering sker enligt lägsta pris.  

Beslutsunderlag 

Se bifogade filer 

Beredningsansvariga 

Rickard Fredriksson, Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson 

 

 



Sida 9 av 32 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-02-04 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 34 

Diarienr: KS-2020/00108 

Upphandling: Snöröjning Fastighet 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att i ärendet Upphandling: Snöröjning Fastighet delegera till 

upphandlingschef att besluta om förfrågningsunderlag och antagande av 

leverantör. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Teknik och fastighet Karin Isaksson skriver: I arbetet med 

upphandling av vinterväghållning fastighet har verksamheten under 

processen, två gånger om, drabbats av oförutsedda händelser som tagit tid 

att hantera. Då upphandlingen är stor, viktig och komplicerad tar det tid att 

starta om arbetet och därför har tidplanen förskjutits. För att kompensera 

detta behöver vi snarast få gå ut med förfrågningsunderlag och i övrigt en 

tidseffektiv process. 

 

Upphandlingen kommer att delas in i troligtvis tre delar: 

• Umeå City 

• Tätorter utanför Umeå City -Typ Sävar, Holmsund, Hörnefors 

• Byar – Typ Hissjö, Tavelsjö, Flurkmark m.m. 
 

Vi kommer sannolikt att kopiera stora delar av kraven som vi hade med i 

Gator och parkers upphandling av vinterväghållning vilken nyligen blev 

godkänd i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott utan 

kommentarer. I byarna kommer vi eventuellt att sänka kraven något för att 

få lokala entreprenörer i respektive by att utföra jobbet på våra fastigheter.  

Beredningsansvariga 

Rickard Fredriksson 

Beslutet ska skickas till 
Upphandling  
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§ 35 
Diarienr: KS-2020/00068 

Försäljning av del av fastigheten Umeå Tavelsjö 

6:32 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra till Mark och exploatering att i enlighet med nedanstående 

beskrivning initiera en försäljning av den del av fastigheten Tavelsjö 6:32 

som innehåller hyreslägenheter. 

  

att kostnaderna för det nya värmesystemet tas från försäljningsintäkten.  

Ärendebeskrivning 

I Tavelsjö äger kommunen en stor fastighet innehållande tre byggnader 

med 28 st lägenheter (pensionärslgh.) och ett gruppboende Sjöbacka. 

Gruppboendet är en av kommunens kärnverksamheter, men sedan några 

år tillbaka förvaltas de 28 lägenheterna som vanliga hyreslägenheter. 

Endast Hemtjänsten hyr en lokal i en av hyreshusbyggnaderna. 

 

2016 fick Mark och exploatering (MEX) uppdraget av Tekniska nämnden 

(TN-2016/18) att utreda fastighetens möjligheter till försäljning. 

Detaljplanen har därefter ändrats för att skapa förutsättningar för en 

försäljning där en avstyckning behövs innan en försäljning kan initieras.  

 

I bygden ser man en vinning med att någon privat, gärna lokal förvaltare 

tar över hyreslägenheterna så att de kan utvecklas vidare så som byborna 

har behov av dem. Och en försäljning hjälper även till att minska 

kommunens kostnader för underhåll, investeringar med mera. 

 

Mot bakgrund av att Umeå kommun tidigare beslutat att sälja de lokaler 

som inte längre behövs för kommunal verksamhet eller av strategiska skäl, 

vill MEX initiera en avstyckning och undersöka en försäljning av den delen 

som innehåller 3 byggnader med hyreslägenheter. Gruppboendet Sjöbacka 

ska behållas långsiktigt för kommunal verksamhet. 
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Det som även är nödvändigt för att kunna försälja hyreslägenheterna är att 

de båda enheterna funkar som egna fastigheter. För detta krävs att ett nytt 

uppvärmningssystem installeras i gruppboendet. Idag delar alla byggnader 

inom fastigheten Tavelsjö 6:32 tillsammans på ett värmesystem som finns 

beläget i hyreslägenheternas ena byggnad.  

 

Totala kostnader för att göra en försäljning möjlig inkl. ett nytt upp-

värmningssystem uppskattas till ca.1.100.000 kr. Försäljningsintäkterna 

bedöms överstiga detta. 

 

MEX föreslår att en försäljning initieras och att investeringskostnaden för 

värmesystemet tas från försäljningsintäkten. MEX har för avsikt att sälja 

hyreslägenheterna via mäklare på den öppna marknaden, där ärendet åter 

tas upp i utskottet för beslut om köpeavtalet. 

Beslutsunderlag 

Områdeskarta och fastighetskarta. 

Plankarta i gällande detaljplan.  

Tekniska nämnden 2016 (TN-2016/18). 

Beredningsansvariga 

Jenny Vindegard. Helen Nilsson. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Mattias Larsson (C), Janet Ågren (S), Anders Ågren (M) och Peder 
Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ulrika Edman (V) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Jenny Vindegard.   
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§ 36 

Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att utskottets ledamöter får delta i konferensen Arbetsmarknads- och 

Näringslivsdagar den 12-13 mars 2020 och att vid deltagande anmäla in 

det till sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) årliga Arbetsmarknads- och 

Näringslivsdagar den 12-13 mars 2020. 

 

Beslutet ska skickas till 

Vanessa Holmlund   
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§ 37 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-02-04 

Remisser 

Naturvårdsverket:  Tillämpningen av varuförordningen under 2019. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden för eget yttrande till Naturvårdsverket. 

 

Jordbruksverket: Översyn av åtgärdsprogram enligt nitratdirektiv. Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden eget yttrande till jordbruksverket, kopia till 

kommunstyrelsen för anmälan i kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott alternativt planeringsutskott. 

 

Utbildningsdepartementet: Behörighet i ämnet samiska samt vissa 

läroplansändringar för ökad trygghet och studiero. Skolnämnderna för eget 

yttrande till utbildningsdepartementet eventuellt i samråd med Peter 

Steggo, kopia till kommunstyrelsen för anmälan i kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott. 
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§ 38 
Diarienr: KS-2019/00339 

Sammanträdestider: Näringslivs- och 

arbetsutskottet 18 februari byte av dag till 25 

februari. 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ställa in sammanträdet 18 februari p g a Business Arena som 

arrangeras i Umeå samma dag.  

 

att i stället sammanträda 25 februari, kl. 13.15. 

Ärendebeskrivning 

Business Arena som arrangerades första gången 2001 har kommit att bli 

Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- 

och samhällsbyggnadssektorn. 

Beslutet ska skickas till 
Robert Rösth 

Kommunstyrelsens verksamheter   
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§ 39 
Diarienr: KS-2019/00210 

Motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för 

färdtjänst; Veronica Kerr (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst i 

enlighet med tekniska nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars 2019 yrkar 

Veronica Kerr: 

 

• Att Umeå kommun förenklar ansökningsförfarandet för den som 
ansöker om färdtjänst genom att ta bort det obligatoriska kravet på 
läkarintyg och istället låta kommunens biståndsbedömare ta över 
ansvaret. 

 

Tillståndsenheten vid Umeå kommun har inte som obligatorium att begära 

in medicinska utlåtanden. I Umeå kommun ber vi, om vi inte kan få 

information på annat sätt, t ex via en sjuksköterska på ett boende, om ett 

medicinsk utlåtande i samband med förstagångsansökan. Detta har 

bedömts behövas för en effektiv och rättssäker handläggning. 

 

Detta utlåtande kan, precis som det sägs i motionen skrivas av fler än läkare.  

Det åligger personen själv som söker färdtjänst att styrka sitt behov av 

färdtjänst och det görs genom att lämna in handlingar som styrker hur 

funktionsnedsättningen påverkar förmågan att förflytta sig och/eller att åka 

buss. Priset för detta intyg är fastställt av Region Västerbotten. Giltighetstiden 

på de tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst som Umeå kommun utfärdar 

sätts, om bedömningen är att tillståndet inte kommer att kunna förbättras, till 

10 år vilket är den längsta tiden som bedöms vara möjligt. 
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Nuvarande lagstiftning, färdtjänstlagen, trädde i kraft 1 januari 1998. Det 

blev då en lag under Trafiklagstiftningen från att tidigare ha legat under 

Socialtjänstlagen. Bedömningen under Socialtjänstlagen gjordes utifrån att 

färdtjänst var: ”en speciell form av social service, som i den mån den 

behövs för den enskildes livsföring kan anses som bistånd enligt 6 § SoL”. 

Efter 1998 är det följande som ligger till grund för bedömningen: 

”Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter 

behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av 

funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 

förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationsmedel”. 

 

Det medicinska utlåtandet är ett av de bedömningsunderlag som våra 

färdtjänstkonsulenter använder i utredningen kring om en person ska få 

tillstånd eller inte. Under 2018 gjordes gällande färdtjänst 1648 

bedömningar, varav 126 fick avslag. 23 överklagade, och 1 fick rätt i 

Förvaltningsrätten. Mot bakgrund av detta anser vi att nuvarande system 

med färdtjänstkonsulenternas bedömning och begäran av medicinska 

utlåtanden är ett resurseffektivt och rättssäkert system som inte bör 

förändras. 

 

I enlighet med tekniska nämndens yttrande föreslås kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion 7/2019 Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst 

Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-05-23 §65 

Tekniska nämndens yttrande 2019-03-06 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Bifall till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till motionen. Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag att 

avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Tekniska nämnden   
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§ 40 
Diarienr: KS-2020/00098 

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella 

föreningar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta ”Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar” enligt 

bilaga. 

 

att reglerna börjar gälla från 1 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

En utredning av Umeå kommuns regler för stöd till ideella föreningar har 

genomförts under 2017–2019 och förslag på nya regler har arbetats fram. 

Utgångspunkt för arbetet har varit direktiv beslutade av berörda nämnder, 

dvs. fritidsnämnd, individ- och familjenämnd, kulturnämnd och 

äldrenämnd. Kontinuerligt under processens gång har dialog förts med 

berörda nämnders presidier och information kring arbetet har föredragits i 

nämnderna. 

 

Av direktiven framgår bland annat att målet varit att minska antalet 

varianter av olika föreningsbidrag samt att en högre andel av stöden ska 

vara årliga stöd. I arbetet har även förtydliganden gjorts gällande 

demokratikrav. Föreningslivet har haft möjlighet att lämna synpunkter, dels 

genom att ett flertal föreningsföreträdare intervjuats samt genom att alla 

föreningar har haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens protokoll 2020-01-22, § 3 

Individ- och familjenämndens protokoll 2020-01-29, § 5.  

Kulturnämndens protokoll 2020-01-29, § 1 

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar. 

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

Beslutet ska skickas till 
Fritidsnämnden 

Individ- och familjenämnden 

Kulturnämnden   
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§ 41 
Diarienr: KS-2020/00066 

Nya taxor och avgifter för grävtillstånd, kajplatser 

och torghandel 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa taxa för grävtillstånd enligt bilaga. 

 

att fastställa taxa för kajplatser enligt bilaga. 

 

att fastställa taxa för torghandel enligt bilaga. 

 

att de nya taxorna träder i kraft från och med 2020-05-01. 

 

att taxorna räknas upp årligen enligt Statistiska Centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) med basmånad oktober 2019. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar taxor för 

grävtillstånd, kajplatser och torghandel och att taxorna räknas upp årligen. 

När tekniska nämnden avhandlade ärendet beslutade nämnden att till 

teknik- och fastighetsförvaltningen återremittera den del  i dokumentet 

”Nya taxor och avgifter” som avser markupplåtelser för bygg och 

renovering, med önskemål om ett tydligare incitament för successiv 

avetablering, samt ett krav på framkomlighetsåtgärder där så är möjligt. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, § 146 

Nya taxor och avgifter. Bilaga 

Underlag grävtillstånd. Bilaga. 

Underlag kajplatser. Bilaga. 

Underlag torghandel. Bilaga. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Återremiss av ärendet avseende kajplatserna. Om 

återremissyrkandet faller yrkar Anders Ågren att taxorna för kajplatserna 

skrivs ner.  

 

Janet Ågren (S) med instämmande av Peder Westerberg (L) – Bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag inklusive ändring: att taxorna räknas upp årligen 

enligt Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI) med basmånad 

oktober 2019 2014 = 314,02 enheter. 

 

Mattias Larsson (C) – Återremiss av hela ärendet för att förtydliga hur alla 

taxorna tas ut, bakgrund samt konsekvenser. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen inklusive Janet Ågrens ändring om 

basmånad oktober 2019. Ordföranden konstaterar att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen inklusive Janet Ågrens ändring. 

 

Avslag mot bifall till Anders Ågrens tilläggsyrkande om att taxorna för 

kajplatserna skrivs ner. Ordföranden finner att utskottet avslår Anders 

Ågrens tilläggsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   
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§ 42 
Diarienr: KS-2019/00860 

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och 

kost inom individ- och familjenämnden och 

äldrenämnden 

Förlag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa avgifter för individ- och familjenämndens och äldrenämndens 

verksamheter enligt bilagor och att dessa ska gälla från 1 april 2020. Där 

avgiften inte är kopplad till andel av aktuell maxtaxa ska avgiften årligen 

räknas upp utifrån aktuellt prisbasbelopp. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

avslag (se reservationstext under beslutsordning) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25, § 277 att återremittera ärendet 

(genom en minoritetsåterremiss) till individ- och familjenämnden och 

äldrenämnden för att konsekvensanalyser av följande punkter genomförs: 

a. Hur många fler personer kommer att slå i maxtaxans tak? 
b. Hur många personer med hemtjänst använder RUT-tjänster för städ 

i hemmet och vad blir effekten för kommunens kostnader om dessa 
går över till att omfattas av maxtaxan? 

c. Vad beräknas intäktsökningen bli efter att hänsyn tas till a) och b)? 
 

Individ- och familjenämnden och äldrenämnden har 2020-01-29 respektive 

2020-01-30 beslutat att överlämna avgiftsärendet till kommunfullmäktige 

för beslut. Respektive nämnd överlämnar samtidigt svar på de frågor som 

kommunfullmäktige ställde i samband med att ärendet återremitterades. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens protokoll 2020-01-29, § 11 

Individ- och familjenämnden: Avgifter för hemtjänst och kost 
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Individ- och familjenämnden: Svar på kommunfullmäktiges frågor 

Äldrenämndens protokoll 2020-01-30, § 3 

Äldrenämnden: Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost. 

Äldrenämnden: Svar på kompletterande frågor 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 

avslag. Förslaget på en översyn av hemtjänstavgifter är mycket 

problematiskt. Dels innebär det en drastisk intensifiering av de 

tröskeleffekter vi ser mellan avgiftsnivåer, där månadsavgiften kan 

tredubblas för den enskilde på grund av en extra beslutad minut. Utöver 

detta innefattar förslaget en generell höjning av avgiftsnivåerna till mer än 

det dubbla. Förslaget innebär en att låta en redan ekonomiskt svag grupp 

betala notan för politiska felprioriteringar, och de förhållandevis små 

ekonomiska vinster man kan se med detta kan inte uppväga den 

påfrestning detta kommer att orsaka för den enskilde. 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden 

Äldrenämnden   
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§ 43 
Diarienr: KS-2020/00056 

Kommungemensam projektmodell 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att Projektil blir Umeå kommuns gemensamma projektmodell och 

konstaterar att kostnaderna för implementering och drift av detta finns 

avsatt i kommunstyrelsens ordinarie driftbudget 2020. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav juni 2019 uppdrag nr 5 som syftar bl a till att ta 

fram förslag på prioriterings- och beslutsordning, finansieringsmodell och 

ansvarsfördelning för effekthemtagning av projekt. En del i detta uppdrag 

är insikten att organisationen behöver förbättra hur vi bedriver projekt och 

förändringsledning för att lyckas med effekthemtagningen. Förmågan att 

driva projekt i Umeå kommun har höjts väsentligt sista fem åren, men en 

gemensam projektmodell och samarbete över förvaltningsgränserna 

behövs för att lyckas med digitaliseringen och andra gemensamma 

utmaningar. Kompetensen behöver också höjas hos projektägare, 

projektledare och projektdeltagare. Med en gemensam projektmodell kan 

projekt genomföras snabbare och med högre kvalitet.  

 

Den grupp som genomfört en förstudie och utrett frågan föreslår val av 

projektmodellen Projektil. Den matchar väl med Umeå kommuns behov för 

en projektmodell. Projektil är välbeprövad och används av många 

kommuner och organisationer. En av de organisationer som har stor 

erfarenhet av Projektil är Region Västerbotten som Umeå kommun 

kommer att kunna ha ett samarbete med kring projektmodell framgent. 

Förslaget är förankrat genom förvaltningscheferna.  

En projektledare och ägarskap för projektmodellen behövs för att 

implementera denna under 2020. Resurser för projektledare, licens och 

utbildningsinsatser finns inom kommunstyrelsens budget för 2020. 

Beslutsunderlag 
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Bilaga, Projektmodell_slutrapport_v1 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Johan Gammelgård   
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§ 44 
Diarienr: KS-2019/00145 

Finans- och kraftrapport december 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport december 2019. 

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 december 2019 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 
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§ 45 
Diarienr: KS-2019/00415 

Verksamhetsuppföljning januari – december 2019  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att godkänna verksamhetsuppföljning för januari – december 2019 
 
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-
december 2019  
 

att kommunstyrelsen bedömer att den interna styrningen och kontrollen är 

ändamålsenlig och tillräcklig 

 

att godkänna informationen om utvecklingsanslaget 

 

att inom investeringsbudgeten ombudgetera totalt 36 723 tkr till 2020 

 

att ianspråkta totalt 15 039 tkr av 2020 års utvecklingsanslag för tidigare 

tagna beslut 

 

att ianspråkta totalt 4 259 tkr av 2020 års anslag för övriga oförutsedda 

behov för tidigare tagna beslut. 

Ärendebeskrivning 

Alla nämnder i Umeå kommun, även kommunstyrelsen som nämnd 

betraktat, ska vid avslutat tertial redovisa verksamhetsuppföljning för 

avslutad period innevarande år. 

 

Alla nämnder, även kommunstyrelsen som nämnd betraktat, ska vid 

avslutat tertial redovisa uppföljning av Intern kontroll samt bedöma om 

den interna styrningen och kontrollen varit ändamålsenlig och tillräcklig.  

 

Information om utvecklingsanslaget och förslag till ianspråktagande finns 

beskrivna i bilagor.  
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Beslutsunderlag 

Rapport Verksamhetsuppföljning januari-augusti 2019.  

Bilaga 1 - Mål och Uppdragsrapportering för 2019.  

Bilaga 2 - Uppföljning av Kommunstyrelsens Styrkort för 2019.  

Bilaga 3 - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019. 

Bilaga 4 - Information om hantering av kommunstyrelsens 

utvecklingsanslag 

Bilaga 5 - Förslag till ombudgeteringar KS 2019 

Bilaga 6 - Förslag till ianspråktagande av 2020 års övrigt anslag 

Bilaga 7 - Förslag till ianspråktagande av 2020 års  utvecklingsanslag 

Beredningsansvariga 

Peder Johansson 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets Ekonomifunktion   
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§ 46 
Diarienr: KS-2018/00877 

Nominering: Ledamot i Umeå Djurförsöksetiska 

nämnd; Arne Lindström (C) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att till ordinarie ledamot i Umeå Djurförsöksetiska nämnd nominera Arne 

Lindström (C) 

Ärendebeskrivning 

Roger Sandström (C) har på egen begäran entledigats av Jordbruksverket, 

från uppdraget som ordinarie ledamot i Umeå Djurförsöksetiska nämnd. 

Beslutsunderlag 

Jordbruksverkets beslut 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Jordbruksverket 

Arne Lindström 

Mona Ståhl, lönesupport 
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§ 47 
Diarienr: KS-2020/00077 

Avsägelse: ersättare Konstvägen sju älvar, Fredrik 

Elgh (C) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Fredrik Elgh (C) begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i styrelsen för föreningen Konstvägen Sju Älvar. 

Ärendebeskrivning 

Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång konstutställning som täcker vägen 

från kusten i öster vid Bottenhavet till Borgafjällen i väster. Konstvägen Sju 

Älvar är en ideell förening vars medlemmar är de fem kommunerna Umeå, 

Vännäs, Bjurholm, Åsele och Dorotea. Styrelsen består av en ledamot med 

ersättare från varje ansluten kommun. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Fredrik Elgh 

Konstvägen sju älvar, Bjurholms kommun 

Mona Ståhl, lönesupport 

Kulturnämnden   
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§ 48 
Diarienr: KS-2019/01002 

Teknisk ramjustering: Skrivare som tjänst 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att delegera till ordförande att fatta beslut om teknisk ramjustering för 

”Skrivare som tjänst”. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att beslut i ärendet bör tas i februari rekommenderas att 

ordförande får delegation att besluta i ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin 
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§ 49 
Diarienr: KS-2020/00042 

Information: SCB:s medborgarundersökning 

respektive RISE revisionsrapport 

(Kvalitetscertifiering)  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av SCB:s 

medborgarundersökning respektive RISE revisionsrapport. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-02-04 informerar kvalitetschef Malin Ärlebrandt 

om SCB medborgarundersökning respektive RISE revisionsrapport 

(Kvalitetscertifiering). 

Beslutsunderlag 

SCB medborgarundersökning 

RISE revisionsrapport  

Beredningsansvariga 

Malin Ärlebrandt   

 

 

 


