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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Johan Gammelgård, direktör för administration och innovation, § 154 

Tomas Forsberg, IT-chef, § 154 

Märta Streijffert, projektledare, § 155 

  



Sida 3 av 31 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-05-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 142 
Diarienr: KS-2020/00354 

Finansiering: Företagsakuten 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Företagsakuten 600 000 kr 2020, att tas ur kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda utgifter, utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Coronakrisen har drabbat näringslivet och företagen hårt. För många 

företag har omsättningen i princip försvunnit och man har på kort tid 

behövt anpassa sig till en helt ny verklighet. Umeå Kommun aktiverade sig 

snabbt och organiserade tillsammans med Företagarna Umeå en 

”Företagsakut” där företagen erbjuds möjlighet att träffa erfarna 

företagsrådgivare för rådgivning. Modellen har visat sig vara väldigt 

funktionell och många kommuner och regioner har följt efter med liknande 

upplägg. 

  

I nuläget är antalet företag som varit inne i rådgivning 130 stycken, de 

flesta från Umeå Kommun men även från kranskommunerna och Lycksele. 

  

Modellen är enkel. Företagarna Umeå bemannar tjänsten och företagen i 

behov av rådgivning hör av sig via mail eller telefon. Initialt genomfördes 

även två tillfällen med drop in. Företagarna genomför då en timmes 

sammanställning över företagets nuläge och behov. I nästa steg kopplas 

rätt rådgivarkompetens ihop med företagen utifrån den genomförda 

analysen. Företagsakuten står för den initiala rådgivningen om max 1 + 4 

timmar. I nästa steg tar antingen företagets ordinarie rådgivare eller annan 

över arbetet med företaget. Då får företagen själv stå för fortsatt kostnad. 

  

Umeå Kommun finansierar Företagsakuten men Företagarna svarar för det 

praktiska arbetet samt att rätt rådgivare med rätt försäkring är den som 

lämnar råd till företagen. Företagarna har knutit till sig ett team av mycket 

kompetenta och erfarna rådgivare. De vanligaste frågorna från företag rör 
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bland annat korttidspermittering, personalfrågor, likviditet och 

kostnadsnedskärningar, säljsatsningar för nya intäkter, uppsägningar och 

rådgivning kring akuta säljinsatser. 

 

Tyvärr har det visat sig att rådgivningen har varit efterfrågad. Behoven av 

handfasta och individuella råd är hög. Det positiva är att arbetssättet visat 

sig vara effektivt och vi ser att det inneburit att flera företag kunnat 

räddas.  

  

Finansieringen av Företagsakuten har under de inledande 6 veckorna 

hanterats inom ramen för Umeå Kommun Näringslivs budget. Samtidigt 

pågår en diskussion om hur arbetssättet kan växlas upp regionalt och hur 

Region Västerbottens medel kan nyttjas för liknande upplägg riktat till hela 

länets företag. Detta arbete pågår, men vi ser även att detta kan ta ett 

antal månader. Månader vi inte har när det gäller att rädda våra företag. 

 

För att kunna bibehålla Företagsakuten till dess att annan finansiering och 

huvudman finns ser vi därför att Umeå kommun behöver finansiera arbetet 

fram till och med hösten (perioden 2020-05-01 tom 2020-08-31).  

 

Skulle annan lösning finnas tidigare är det naturligtvis bra och välkommet. 

Vi kommer då att fasa in den kunskap om arbetssätt och metodik som vi 

skaffat oss till den nya strukturen. 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-04-22) 

2020     6 819,4 tkr 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson   
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§ 143 
Diarienr: KS-2020/00053 

Medfinansiering: Swedish Karelian Business and 

Information Center 2020-2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

Att bevilja SKBIC - Swedish Karelian Business and Information Center 

163 000 kr 2020 samt reservera 163 000 kr/år 2021-2022, att tas ur 

kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov, 

utvecklingsanslaget 

 
Att godkänna utvärderingen av SKBIC (bilaga 1)  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har sedan över 30 år ett vänortssamarbete med 

Petrosavodsk i Ryska Republiken Karelen och det finns även vänlänsavtal 

mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län och Ryska republiken Karelen. 

SKBIC bildades 1996 och har finansierats av Länsstyrelsen i Västerbotten, 

Umeå kommun och Region Västerbotten. Vikten av ett långsiktigt 

engagemang och uppbyggnaden av nätverk och kontakter är 

grundläggande för att utföra arbete både med avseende på mellanfolkliga 

kontakter och även näringslivskontakter.  Syftet med kontorets verksamhet 

är att stärka banden i öst‐västlig riktning och bidra till att det konkreta 

utbytet ökar samt fungera som en kontaktpunkt mellan Västerbotten och 

Ryska republiken Karelen. Umeå ingår i Arktis och genom SKBIC kan Umeå 

kommun positionera sig ytterligare i det Arktiska samarbetet och 

Barentssamarbetet, vilket understödjer Umeå kommuns medlemskap i 

Arctic Mayors Forum. 

 

I Umeå kommuns internationella program anges att nätverken Umeå ingår 

i ska vara strategiskt viktiga och kontinuerligt utvärderas. Mål 17 Globalt 

Partnerskap i Agenda 2030 anger att de Globala målen kan bara 

förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Utbyte av kunskap, 
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expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för 

att målen ska nås.  

 

Av den bifogade utvärderingen framgår att de uppbyggda nätverken 

tillsammans med SKBIC utgör en viktig positionering i det Arktiska 

samarbetet och i Barentssamarbetet. Det framgår även att samarbetet 

med Ryssland; Karelen och Petrozavodsk utgör en viktig plattform för 

näringslivskontakter och mellanfolkligt samarbete. Samarbetet främjar en 

demokratisk utveckling i Ryssland, som i förlängningen gynnar ekonomin 

och handeln. Regeringen är tydlig med att Ryssland är ett nära grannland 

till Sverige, och att vi behöver förhålla oss till dem som ett sådant. I 

synnerhet ser man kommuner och regioner som viktiga komponenter för 

goda mellanfolkliga förbindelser mellan Sverige och Ryssland.  

 

Exempel på kommande aktiviteter 2020 

• 100-årsfirande av republiken Karelen under 2020 

• Karelendagarna i Västerbotten 

• Pågående övrigt vänortssamarbete  

 

Kontoret medfinansieras med lika belopp mellan Region Västerbotten 

(164 000 kr/år), Länsstyrelsen i Västerbottens län (163 000 kr/år) och tänkt 

Umeå kommun (163 000 kr/år).  

 

Styrgruppen svensk sida har bestått av representanter från Länsstyrelsen, 

Region Västerbotten, Umeå kommun, Handelskammaren och Företagarna. 

På rysk sida består den av representanter från Ministeriet för ekonomisk 

utveckling, Petrozavodsk City Administration, Karelian Resource Center, 

Ryska UD:s Karelenkontor och Nordiska Ministerrådet.  

Beslutsunderlag 

1. Utvärdering  

2. Aktiviteter 2019 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget 

2020     6 819,4 tkr 
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2021     14 269,6 tkr 

2022     18 782,6 tkr 

Beredningsansvariga 

Cathrin Alenskär, Peter Juneblad 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Beslutet ska skickas till 

Budgetgruppen/Henrik Olofsson 

Emmy Sundin 
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§ 144 
Diarienr: KS-2019/00873 

Teknisk ramjustering för Kulturverkets övergång 

från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 

kulturnämnden 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja en teknisk ramjustering fr o m 2020-01-01 om 3 002 tkr från 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden avseende 

Kulturverket. 

 

att utfall avseende Kulturverket överförs från gymnasie- och vuxen-

utbildningsnämnden till kulturnämnden fr o m 2020-01-01. 

 

att eventuell budgetavvikelse per 2020-04-30 regleras via 

bokföringsorder så att den kvarstår i gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-17 att verksamheten Kulturverket 

överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden 

fr o m 2020-05-01. Nämnderna är överens om att föreslå att en teknisk 

ramjustering ska ske från 2020-01-01. 

 

Stadsledningskontoret föreslår att både budget och utfall flyttas fr o m 

2020-01-01 och att eventuell budgetavvikelse per 2020-04-30 regleras via 

bokföringsorder så att den kvarstår i gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 

Beredningsansvariga 
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Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Marcus Bystedt, ekonomichef 

Peter Säbom, tf ekonomichef 
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§ 145 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser  
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att lägga informationen kom kurser och konferenser till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Frick HRconsulting AB - Politikernas arbetsmiljöansvar och covid-19, 12 maj 

2020. Avgift 2500 kr. 

 

Digitala Europadagen – Tillsammans genom krisen, 8 maj 2020. 

https://ec.europa.eu/sweden/events/europe-day_sv 

 

Kommunalekonomernas förening – Förbättra nämndens interna kontroll. 

 

Välkommen till en webbsänd konferens om regional utveckling den 13 maj 

2020. 

 

 

   
 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/sweden/events/europe-day_sv
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§ 146 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-05-05 

Remisser 

 

Miljödepartementet - Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter - 

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden för yttrande senast 30 juni, MHN 28 maj, KSNAU 9 

juni. 

 

Socialdepartementet - SOU 2020:01 - Översyn av yrket personlig assistent. 

Individ – och familjenämnden senast 23 juni, IFN 27 maj, KSNAU 9 

juni 

 

Boverket - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning. Byggnadsnämnden för eget yttrande senast 24 juli 

 

 

   
 

 

 

 

  



Sida 12 av 31 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-05-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 147 
Diarienr: KS-2020/00326 

Umeå kommuns handlingsprogram, enligt Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, för 

olycksförebyggande verksamhet och 

räddningstjänst 2020-2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO), för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst för Umeå 

kommun 2020-2023 

att med stöd av 3 kap 3§ 2:a stycket i lagen om skydd mot olyckor ge 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd befogenhet att under 

programperioden ange närmare riktlinjer för hur handlingsprogrammet ska 

tillämpas utifrån kommunfullmäktiges övergripande riktlinjer. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen ska ha ett 

handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som 

beskriver hur kommunen arbete enligt lagen ska inriktas under kommande 

mandatperiod. Programmet ska beskriva de risker som finns i kommunen 

som kan leda till räddningsinsatser och hur den förebyggande 

verksamheten och räddningstjänstverksamheten är organiserad. 

 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd har 2020-04-02, § 27 

överlämnat förslag till handlingsprogram till kommunfullmäktige för 

fastställande. 

Beslutsunderlag 

Protokoll Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 2020-04-02, § 27. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2020-02-19. 

Samrådsredovisning 

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 
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§ 148 
Diarienr: KS-2020/00366 

Utökning av kreditlimit för Umeå kommun 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att för verksamhetsår 2020 bevilja utökning av kreditlimiten till 3 650 000 

000 SEK för Umeå kommun (inkl. extern borgensram) samt 105 000 000 

SEK för Folkets Hus.  

Ärendebeskrivning 

Mot bakgrund av den rådande globala situationen med många länder i 

lockdown för att begränsa spridningen av COVID-19 viruset, är och blir de 

ekonomiska konsekvenserna många och osäkra. Produktion och 

sysselsättning i Sverige har drabbats hårt och osäkerheten för hur länge är 

omfattande. Per den 22 april utnyttjade kommunen drygt 3,1 miljarder 

kronor av kreditlimiten. 

 

För att säkerställa att kommunen kan möta ett temporärt ökat 

likviditetsbehov till följd av snabbare leverantörsbetalningar och andra 

konsekvenser sprungna ur COVID-19 pandemin bör därför kreditlimiten 

utökas. I ”Regler och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 

kommunfullmäktige ska besluta om en maximal kreditnivå för 

kommunkoncernen, dvs för UKF-företagen, kommunen själv och av 

kommunen direktägda företag och organisationer. I enlighet med dessa 

regler föreslås beviljande av utökad kreditlimit med 150 000 000 kronor för 

Umeå kommun samt 105 000 000 kronor för Folkets Hus. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson och Olof Jansson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
På sammanträdet redogör ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson för 
behovet av utökning för Folkets hus, se nedan:  
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att för verksamhetsår 2020 bevilja utökning av kreditlimiten till 3 650 000 
000 SEK för Umeå kommun (inkl. extern borgensram) samt 105 000 000 
SEK för Folkets Hus.  
 
Propositionsordning som godkänns 

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag inklusive 
tillägget samt 105 000 000 SEK för Folkets Hus. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomi 

UKF   
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§ 149 
Diarienr: KS-2019/00431 

Hantering av vite vid försenad verkställighet av 

beslut om boende enligt LSS 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå förslaget om att viten som individ- och familjenämnden åläggs på 

grund av att nämnden inte kunnat verkställa beslut om bostad med särskild 

service enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 hädanefter ska belasta kommunstyrelsen.  

att viteskostnader enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 i första hand belastar direkt 

berörda nämnder som delar uppkommen kostnad sinsemellan, att i andra 

hand berörd nämnd äskar om att underskott med anledning av 

viteskostnader enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 avskrivs i anslutning till årsbokslut. 

att alla andra oplanerade kostnader (förutom viteskostnader enligt LSS 9:8 

och LSS 9:9 som hädanefter regleras på särskilt sätt) ska belasta berörd 

nämnd och hanteras genom omdisponering eller omprioritering inom 

nämndens budgetram.  

att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram en fördelningsmodell där 

kostnaderna fördelas utifrån respektive nämnds budgetomslutning. 

 

Reservation 

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

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden och tekniska nämnden föreslår 

kommunstyrelsen att besluta om att viten som individ- och 

familjenämnden åläggs på grund av att nämnden inte kunnat verkställa 

beslut om bostad med särskild service enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 ska 

särredovisas och hädanefter belasta kommunstyrelsen. 

 

Förslaget om särredovisning av viteskostnader 
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När det gäller frågan om särredovisning har kommunfullmäktige vid sitt 

sammanträde den 18 juni 2018 redan gett Kommunstyrelsen och Individ- 

och familjenämnden i uppdrag att särredovisa viten som kommunen åläggs 

på grund av förseningar i uppstart av boenden för att möjliggöra utvärdering 

vid årets slut. Frågan om särredovisning är således redan hanterad och 

kommunens ekonomifunktion har uppdraget att särredovisa för att 

möjliggöra utvärdering vid årets slut.  

 

Förslaget om att viteskostnader hädanefter bör belasta 

kommunstyrelsen: 

De argument Individ- och familjenämnden respektive Tekniska nämnden 

anför för att viteskostnaderna hädanefter bör belasta kommunstyrelsen är 

att: 

• dessa kostnader tidigare belastat kommunstyrelsen,  

• ordningen att dessa kostnader tidigare belastat kommunstyrelsen 

har frångåtts utan politiskt beslut 

• kostnaden nu i stället belastar den tidigare Socialnämnden.  

 

Orsaken till att Individ- och familjenämnden respektive Tekniska nämnden 

anser att det är Kommunstyrelsen som ska stå för kostnaderna är:  

 

• det kommunövergripande arbetet kring förbättringsområden i 

lokalförsörjningsprocessen avseende bostad med särskild service.  

• att individ- och familjenämnden inte ansvarar för 

lokalförsörjningsprocessen  

• att det inte går att härleda vilken av de två nämnderna som 

ansvarat för att viteskostnaderna har uppkommit 

  

Individ- och familjenämnden respektive Tekniska nämnden har rätt i att 

dessa kostnader tidigare belastat Kommunstyrelsen, det finns dock inget 

politiskt beslut som fastställer att det är kommunstyrelsen som har ansvar 

för dessa viteskostnader.  

 

Orsaken till att Kommunstyrelsen tidigare tagit viteskostnaderna kan 

troligen härledas till att kommunstyrelsen under tidigare år haft 

ekonomiska möjligheter att bistå dåvarande Socialnämnden vid eventuella 
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viteskostnader.  De möjligheterna bedöms utifrån kommunens ekonomiska 

läge idag vara väsentligt sämre.  

 

Tekniska nämndens och Individ- och familjenämndens förslag om att 

eventuella framtida viteskostnader bör belasta kommunstyrelsen är 

problematiskt såtillvida att: 

• Det finns ett stort antal situationer och händelser där enskild 

nämnd ej direkt kan lastas för uppkommen kostnad och friskrivning 

från eventuella framtida kostnader kan anses vara berättigat. 

Exempel kan vara kostnad för evakuering av verksamhet föranlett 

av föreläggande/vite, merkostnad för utökat/forcerat 

genomförande av verksamhet föranlett av föreläggande/vite, 

merkostnad på grund av extrem väderhändelse etc.  

• En friskrivning från framtida kostnader ger ingen part incitament att 

komma till rätta med, förebygga orsakerna till att kostnaden 

uppstått eller genomföra åtgärder för att sänka kostnaderna. 

 

Hur gör andra? 

För att undersöka hur andra kommuner fördelar ansvar och hanterar 

eventuella kostnader för vite/sanktionsavgift har hanteringen i 8 

kommuner granskats under hösten 2019, de kommuner som granskats är 

Luleå, Sundsvall, Uppsala, Linköping, Lund, Västerås, Stockholm stad, 

Göteborgs stad.  

 

I samtliga av de granskade kommunerna följer man principen om att 

verksamhetsansvar medför kostnadsansvar och att eventuell kostnad för 

vite eller sanktionsavgift därmed belastar de nämnder/förvaltningar som 

har ansvar för den verksamhet som ålagts vite/sanktionsavgift. I flera av de 

kommuner som granskats finns möjlighet för nämnd att begära att 

oplanerade kostnader avskrivs i samband med årsbokslut.  

 

Stadsledningskontorets förslag till hantering 

Eventuella oplanerade kostnader bör i första hand hanteras inom 

respektive nämnd genom omdisponering eller omprioritering. I andra hand 

genom att direkt berörda nämnder delar uppkommen kostnad sinsemellan. 

I tredje hand genom att berörd nämnd äskar om att underskott avskrivs i 

anslutning till årsbokslut.  
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Mot denna bakgrund förordar Stadsledningskontoret därför 

kommunstyrelsen att avslå förslaget från Tekniska nämnden och Individ- 

och familjenämnden.  

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå förslaget om att viten som individ- och familjenämnden åläggs på 

grund av att nämnden inte kunnat verkställa beslut om bostad med särskild 

service enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 hädanefter ska belasta kommunstyrelsen. 

 

att eventuella oplanerade kostnader i första hand ska belasta berörd 

nämnd och hanteras genom omdisponering eller omprioritering inom 

nämndens budgetram. I andra hand genom att direkt berörda nämnder 

delar uppkommen kostnad sinsemellan. I tredje hand genom att berörd 

nämnd äskar om att underskott avskrivs i anslutning till årsbokslut.  

Beslutsunderlag 

Beslut IFN (IFN 2019/00133) 

Beslut TN (TN 2019/00206) 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S) med instämmande av Anders Ågren (M) – Bifall till att-sats 
1 i tjänsteskrivelsen. Att-sats 2, 3 och 4 är ändrade/nya enligt nedan: 
 
2: Att viteskostnader enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 i första hand belastar direkt 
berörda nämnder som delar uppkommen kostnad sinsemellan, att i andra 
hand berörd nämnd äskar om att underskott med anledning av 
viteskostnader enligt LSS 9:8 och LSS 9:9 avskrivs i anslutning till årsbokslut. 
 
3: Att alla andra oplanerade kostnader (förutom viteskostnader enligt LSS 
9:8 och LSS 9:9 som hädanefter regleras på särskilt sätt) ska belasta berörd 
nämnd och hanteras genom omdisponering eller omprioritering inom 
nämndens budgetram.  
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4: Att ge berörda nämnder i uppdrag att ta fram en fördelningsmodell där 
kostnaderna fördelas utifrån respektive nämnds budgetomslutning. 
 
Mattias Larsson (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Ulrika Edman (V) – Avslag till att-sats 1 i tjänsteskrivelsen. 
 
Peder Westerberg (L) – Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens att-sats 1 och 

finner att utskottet bifaller att-sats 1. 

 

Därefter ställer ordföranden bifall mot avslag till Janet Ågrens (S) med 

fleras att-satser (2, 3 och 4). Ordföranden finner att näringslivs- och 

arbetsutskottet bifaller samtliga att-satser (2, 3 och 4). 

 

Reservation 

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

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden 

Tekniska nämnden 
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§ 150 
Diarienr: KS-2020/00360 

Anvisning för nämndernas rapportering till 

kommunstyrelsen våren 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att fastställa anvisning för nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 
för perioden jan-april 2020. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om att förändra tidigare 

rapporteringsstruktur för kommunens nämnder och bolag. 

Kommunfullmäktiges beslut innebar bland annat att Umeå kommun ersatt 

det första av sina två delårsbokslut med en fördjupad rapport. Den 

fördjupade rapporten ska sammanställas och beredas av kommunstyrelsen 

inför fastställande i kommunfullmäktige.  För att tydliggöra 

kommunstyrelsens förväntningar och krav på kommunens nämnder 

avseende rapportering av underlag till denna fördjupade rapport har 

bifogat förslag till anvisning upprättats.  

Beslutsunderlag 

Anvisning fördjupad rapport 2020  

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder   
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§ 151 

Diarienr: KS-2020/00278 

Anvisning för omdisponering mellan nämnder med 

anledning av Corona 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att de medel som frigörs genom tillfällig omdisponering av personal med 

anledning av pandemin får inte förbrukas i avlämnande 

nämnder/verksamheter 

 

att rekommendera avlämnande nämnder att påföra beräknad fiktiv 

kostnad på de verksamheter/enheter som har lämnat i från sig personal – 

för att säkerställa att frigjorda medel kvarstår.  

 

att upprätta en slutavräkning av merkostnader och omdisponering av 

medel mellan nämnder inför att kommunens årsbokslut ska fastställas.  

Ärendebeskrivning 

I Allmänna bestämmelser, § 6 anges en möjlighet för arbetsgivaren att 

genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge medarbetaren arbetsuppgifter 

som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det 

innebär att medarbetaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i 

dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas.  
 

Ett sådant förfarande kan innebära att medarbetare tillfälligt får uppdrag i 

verksamhet tillhörande annan nämnd inom Umeå kommun. För att hantera 

de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant förfarande krävs anvisning 

för hur omdisponering av medel mellan avlämnade och mottagande 

nämnd ska ske. 
 

En viktig grundprincip/utgångspunkt är att omdisponering inte leder till att 

vissa nämnder blir ekonomiska ”vinnare” och andra ekonomiska 

”förlorare”. Det vill säga nämnder som tillfälligt lämnar ifrån sig personal 

får en minskad kostnad vilket innebär att budgetmedel frigörs. De medel 

som frigörs genom tillfällig omdisponering av personal pga pandemin får 
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dock inte förbrukas i dessa nämnder/verksamheter.  

 

Nämnder som tar emot tillfälligt omdisponerad personal från andra 

nämnder kommer i vissa fall att få en utökad kostnad. Staten kommer dock 

att ersätta kommunerna för sjuklönekostnader. Kompensationen för 

sjuklönekostnader kommer att fördelas ut där de uppstått i 

verksamheterna.  

 

Likväl som avlämnande nämnder inte får förbruka medel som frigjorts med 

anledning av Corona (gynnas) ska inte nämnder som får merkostnader 

utifrån Corona straffas (missgynnas) för detta.  

 

Uppföljning 

Genom att märka upp merkostnader i driften samt märkning av tillfällig 

omdisponering av personal kopplat till pandemin, kan 

kostnadsutvecklingen följas och ett ”Coronabokslut göras”.  

 

Detta kommer att ske i samband med nämndernas bokslut för 2020. 

(Alternativt genom budgetjustering under hösten.) För kvalitetssäkring och 

kontroll kommer avstämningar att göras månadsvis inom SLK ekonomi och 

rapporteras till KSNAU utifrån önskemål från den politiska ledningen.  

I slutet av året kommer SLK ekonomi att föreslå att en slutavräkning mot 

nämnderna görs i samband med att årsbokslutet och nämndernas avvikelse 

ska fastställas för 2020.  

 

Förslag till ansvarsfördelning 

 

SLK ekonomi ansvarar för: 

• att följa merkostnader och frigjorda budgetutrymmen på 

nämndsnivå och rapporterna detta till KSNAU.  

• att bevaka frågan om ersättning för sjuklönekostnader och 

säkerställa att de fördelas ut där de uppstått. 

• att föreslå en ”slutavräkning” vid årets slut inför att kommunens 

årsbokslut ska fastställas.  

Respektive förvaltning ansvarar för: 

• att märka upp merkostnader och tillfälligt omdisponerad personal 

med anledning av Corona, med aktivitetskod 10009. 
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• att analysera och rapportera eventuella bortfallna intäkter kopplat 

till Corona till SLK ekonomi. 

• rapportering till nämnd och eventuell reglering inom nämnd 

• att eventuellt påföra fiktiv kostnad på de enheter som har lämnat i 

från sig personal – för att säkerställa att frigjorda medel kvarstår.  

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 152 
Diarienr: KS-2020/00224 

Svar på remiss: Regional biblioteksplan 2020-2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att svara på remissen Regional biblioteksplan 2020-2023 i enlighet med 

kulturnämndens förslag.  

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten önskar synpunkter på Regional biblioteksplan 2020-

2023. Remisstiden har förlängts till 16 juni 2020. Kulturnämnden har yttrat 

sig genom ett delegationsbeslut. 

 

Regionbiblioteket i Västerbotten är en del av Kulturenheten inom Region 

Västerbotten. De har som lagstadgat uppdrag att bedriva regional 

biblioteksverksamhet vars syfte är att främja samarbete samt verksamhets- 

och kvalitetsutveckling för regionens folkbibliotek.  

 

Bibliotekens verksamhet styrs av bibliotekslagen. I den slås fast att 

kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet (Bibliotekslagen 2013:801§ 17).  

 

Den regionala biblioteksplanen beskriver vad Regionbibliotek Västerbotten 

kommer att fokusera på de närmaste fyra åren, och kan därutöver vara 

vägledande och stöttande för folkbiblioteken i framtagandet av 

kommunala biblioteksplaner  

 

Planens syfte är att  

- synliggöra Regionbibliotekets uppdrag, ansvarsområden och kompetens  

- identifiera strategiska och prioriterade utvecklingsområden för dels den 

regionala biblioteksverksamheten, dels sjukhusbiblioteken  
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Regional biblioteksplan för Västerbottens län 2020 - 2023 har utarbetats av 

Regionbibliotek Västerbotten i dialog och samverkan med länets 

folkbibliotek.  

 

Den regionala biblioteksplanen kompletterar Regional kulturplan för 

Västerbotten 2020–2023 och är framtagen parallellt med denna. 

 

Yttrande (svar på remissen) 

Umeå kommun ställer sig i huvudsak bakom förslaget till Regional 

biblioteksplan 2020–2023.  

 

Enligt bibliotekslagen ska varje region bedriva biblioteksverksamhet med 

syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det 

gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.  

 

Regionbiblioteket i Västerbotten arbetar aktivt med biblioteksutveckling, 

digitalisering, läsfrämjande samt frågor om tillgänglighet och inkludering i 

samhället. 

 

I Kulturplanen för Region Västerbotten 2020–2023 anges sex 

utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten. Dessa 

områden fördjupas i föreliggande plan och därutöver har ett nytt område 

tillkommit benämnt Nationella minoriteter och urfolket samerna.  

 

Utvecklingsområdena är: 

• Stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser och aktiva noder i 
samhället 

• Öka biblioteksverksamheters digitala kompetens samt verka för en 
hållbar medie- och informationskunnighet (MIK) 

• Stötta och utveckla bibliotekens lärande organisation 

• Verka för att synliggöra de nationella minoriteterna och urfolket 
samerna samt tillgängliggöra bibliotekens utbud för dessa grupper 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med kommunerna stärka 
skolbibliotekens verksamhet. 

• Tydliggöra läsandet som demokratisk kraft 

• Utveckla litteraturen som konstform 
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Samtliga utvecklingsområden är aktuella och angelägna och ingår till stora 

delar även i den kommunala biblioteksplanen för Umeå kommun tagen i KF 

2020-03-30. 

 

Det är viktigt att tydliggöra rollfördelningen mellan Regionbiblioteket och 

folkbiblioteken baserat på respektive utvecklingsområde. 

Regionbibliotekets roll är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och 

kvalitet samt planera och prioritera utvecklingsinsatser tillsammans med 

folkbiblioteken.  

 

Regionbiblioteket har, i likhet med övriga regionbibliotek i landet, ett 

nationellt uppdrag att arbeta för att öka den digitala kompetensen för 

folkbibliotekens alla medarbetare. Att organisera och samordna arbetet för 

att på bästa sätt kunna erbjuda och genomföra kompetenshöjande 

åtgärder är en angelägen och önskvärd uppgift för regionbiblioteket. 

Ansvaret för den enskilde medarbetarens kompetensutvecklingsplan vilar 

dock alltid på respektive kommun.  

 

Regionbibliotekets roll är att stötta verksamhetsutveckling i respektive 

kommun. Det är av största vikt att detta görs i nära samarbete med 

ansvariga för folkbiblioteken i kommunerna. Respektive kommun har 

ansvar för sin biblioteksverksamhet. Kommunala biblioteksplaner är 

framtagna som identifierar utvecklingsområden utifrån de förutsättningar 

och behov som finns i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

Remiss 

Kulturnämndens yttrande – Delegationsbeslut. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   
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§ 153 
Diarienr: KS-2020/00319 

Svar på remiss: Kriminalvårdens föreskrifter och 

allmänna råd om transporter av frihetsberövade 

personer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att svara på remissen Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om 

transporter av frihetsberövade personer enligt förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kriminalvården önskar synpunkter på myndighetens förslag till föreskrifter 

och allmänna råd om transporter av frihetsberövade personer, samt den 

tillhörande konsekvensutredningen. 

 

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamhet 

hade ett omfattande ändringsbehov och myndigheten bedömer att 

författningen bör upphävas och ersättas av nya föreskrifter och allmänna 

råd. 

 

Yttrande (svar på remissen) 

För Umeå kommuns del gäller dessa föreskrifter framförallt tillämpningen 

av Lagen (1998:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och Lagen 

(1009:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

 

Umeå kommun är positiva till att barnperspektivet lyfts i 4§ samt att 

barnets bästa alltid ska beaktas. 

 

När socialnämnden begär en handräckning från Kriminalvårdens 

transportverksamhet till exempel vid ett omedelbart omhändertagande 

eller flytt mellan Hem för Vård och Boende (HVB) har socialnämnden 

skyldighet att lämna de uppgifter som behövs för planeringen och 

genomförandet av transporten, enligt 12§.  
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Där skulle Umeå kommun önska att kunna ha större möjlighet att påverka 

när en sådan transport ska ske. Eftersom det gäller barn och unga i med 

påtaglig risk för att skadas eller påtaglig risk för den unges hälsa eller 

utveckling, bör dessa transporter ske skyndsamt. 

 

I norra Sverige är avstånden långa och transporter för placeringar av en 

ungdom med LVU till ett HVB-hem kan ta mycket tid i anspråk. 

Socialnämnden skulle behöva kunna påverka i högre grad än idag 

tidsplaneringen av transporten, så att inte dessa unga som är i behov av 

transport behöver vänta oproportionerligt länge på en 

handräckningstransport. Barn och unga bör prioriteras. 

Beredningsansvariga 

Kerstin Rörsch 

Anders Wallenberg 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Hkr.verksjuridik@kriminalvarden.se 

Diarienummer 2020-2220 uppges i ämnesraden på e-postmeddelandet 

   
 

 

 

 

  

mailto:Hkr.verksjuridik@kriminalvarden.se


Sida 30 av 31 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-05-05 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 154 
Diarienr: KS-2020/00294 

Lagring av information i Microsofts molntjänster 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna till protokollet att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar IT-chef Tomas Forsberg och direktör för 

administration och innovation Johan Gammelgård om juridiska och IT-

säkerhetsaspekter avseende lagring av information i Microsofts 

molntjänster.   
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§ 155 
Diarienr: KS-2020/00401 

Kommunala klimatledare inom offentlig 

upphandling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna till protokollet att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar projektledare Märta Streijffert om att 

Fossilfritt Sverige under våren 2020 kommer starta upp projektet 

”Klimatledare inom offentlig upphandling”. Målet är att utveckla 

kommunernas arbete med att använda offentlig upphandling mer 

strategiskt i klimatomställningen och därigenom bidra till att stärka de 

företag som vill ställa om till att leverera fossilfria produkter och tjänster.  

Fossilfritt Sverige vill genom projektet hjälpa till att sprida framgångsrika 

arbetssätt samt stimulera till att mer samordnade klimatkrav i 

upphandlingar uppnås. 

 

Fem mellanstora städer från olika delar av Sverige, däribland Umeå bjuds in 

att medverka i projektet och därmed också att bli kommunala klimatledare 

inom offentlig upphandling. 

   
 

 

 


