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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, deltar på distans § 338-345 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör, deltar på distans 

Mattias Mitz, presskommunikatör, deltar på distans 

Susanne Thurén, omvärldsstrateg, deltar på distans, § 343 

Peter Juneblad, näringslivschef, deltar på distans, § 359 

Dan Vähä, projektledare, deltar på distans, § 3349 
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§ 338 
Diarienr: KS-2020/00778 

Klimatkontrakt – Klimatneutrala Umeå 2030 

Beslut 

Närings- och arbetsutskottet beslutar  

 

att ställa sig bakom förslag till Klimatkontrakt 2030. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

remissyrkande – Se beslutsordning 

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M) – Se beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Den 23 april tog åtta svenska städer – Enköping, Göteborg, Lund, Malmö, 

Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö – ett stort kliv framåt i 

klimatomställningen. Inom ramen för det strategiska 

innovationsprogrammet Viable Cities blir de inspiratörer och blåslampor 

för andra städer, i Sverige och i världen, genom att visa vägen till 

klimatneutralitet till 2030. Städerna och deras partners ska nu inom Viable 

Cities snabba på och utveckla system och processer för att nå ökad 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala 

hållbarhetsmålen.  

 

De åtta städerna signerade då en avsiktsförklaring, som är ett viktigt steg i 

arbetet med att formulera ett nationellt klimatkontrakt för städer. Det 

handlar i korthet om att ställa om hur vi finansierar klimatomställning och 

möjliggör innovationer för att snabbare nå klimatneutralitet, vilket krävs 

för att nå Parisavtalet och Agenda 2030.  

Samarbetet innebär också en kraftsamling från Regeringskansliet och flera 

nationella myndigheter och organisationer för att stötta städerna att 

genomföra klimatomställningen. De åtta städerna kommer att också att 

vara väl förberedda för kommande EU-satsningar på Climate Cities 
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Contract, detta i linje med den europeiska gröna given som siktar på en 

klimatneutral kontinent. 

 

Den första versionen av Klimatkontakt 2030 ska formellt undertecknas den 

11 december vid Viable Cities European Day. Avsikten är att Klimatkontrakt 

2030 vid detta tillfälle ska överlämnas för information – och inspiration - till 

EU-kommissionen. Klimatkontraktet ska i korthet återge de åtaganden som 

kommunen gör och det stöd kommunen kan räkna med från svenska 

staten och nationella myndigheter. Detta är det kontrakt som skrivs under 

av kommunstyrelsens ordförande och av företrädare för regeringen. 

 

Klimatkontraktet ligger helt i linje med Mål 4 Umeå ska vara klimatneutralt 

till 2040 med tillhörande uppdrag 11,12 och 13 i Planeringsförutsättningar, 

budget och investeringar för perioden 2021–2024 som Umeå 

kommunfullmäktige antog den 26 oktober 2020.  

 

Under 2021 kommer Klimatkontraktet att utvecklas med fokus på de 

strategiska utvecklingsprojekten. Arbetet kommer genomföras i bred 

samverkan och medskapande inom kommunen och kommunala bolag men 

även Umeås aktörer, akademi och civilsamhälle. Vidareutvecklingen och 

konkretisering av arbetet kommer ske inom innovationsprogrammet Viable 

Cities och med berörda nationella myndigheter.  

Beslutsunderlag 

Klimatkontrakt 2030, inkl bilagor 

Beredningsansvariga 

Philip Näslund 

Johan Gammelgård 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C), Janet Ågren (S) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
Bore Sköld (V) - Att skicka förslaget till klimatkontrakt på remiss till 
hållbarhetsutskottet, samt kommunens nämnder. 
Mattias Larsson (C) – Avslag till Skölds förslag om remiss till 
hållbarhetsutskottet. 
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Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot remiss till hållbarhetsutskottet och nämnder. 

Ordföranden finner att utskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Därefter beslutar näringslivs- och arbetsutskottet att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Det här förslaget är för det första språkligt undermåligt, svårbegripligt, och 

har en underlig uppdelning mellan en lång introduktion (sammanfattning) 

och en efterföljande djupare beskrivning, där en hel del upprepningar sker. 

För det andra innehåller det en rad felaktigheter såsom under 2.8 där det 

står att Umeå kommun har ett åtgärdsprogram, under 2.3 där det står att 

Umeå kommun har en styrmodell för omställningsarbete, samt under 1.4 

där det står att en målstyrningsmodell ska presenteras för KF under 

senhösten 2020. För det tredje står det att ”Klimatkontraktet ska i korthet 

återge de åtaganden som kommunen gör och det stöd kommunen kan 

räkna med från svenska staten och nationella myndigheter.”  

Detta klimatkontrakt är varken kort, eller återger med någon klarhet vilka 

åtaganden som kommunen och staten fäster sig vid. Man kan därför fråga 

sig vad syftet egentligen är med detta dokument. 

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M) - Förslaget till Klimatkontraktet är i stora delar bra. 

Däremot vill jag bara till protokollet markera att Moderaterna hade 

avvikande yrkanden gällande delar av de miljö- och klimatmål som Umeå 

kommunfullmäktige antog. Detta Klimatkontrakt hänvisar i sin tur till miljö- 

och klimatmålen, och vi ställer som sagt inte upp på alla dessa. 

 

Det kan därför under arbetets gång bli så att Moderaterna kommer att 

motsätta sig delar av de åtgärder och förslag som lyfts fram i samarbetet. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Gammelgård för vb till berörda   
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§ 339 
Diarienr: KS-2020/00823 

Medfinansieringsavtal gällande ny cirkulationsplats 

utmed väg 364, Strutvägen, Skalbaggevägen, Umeå 

kommun 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  
 
att godkänna upprättat medfinansieringsavtal med Trafikverket i enlighet 
med de villkor som framgår i bifogat avtal  
 
att uppdra åt mark- och exploateringschefen att underteckna 

genomförandeavtalet. 

Ärendebeskrivning 

Bifogat medfinansieringsavtal reglerar kommunen respektive Trafikverkets 

åtagande och finansiella ansvar för byggnation av en ny cirkulationsplats 

som ska ansluta de kommunala gatorna Strutvägen och Skalbaggevägen till 

allmän statlig väg 364, Ersmarksvägen. 

 

Åtgärden genomförs för att förbättra trafiksituationen inom Ersboda 

handelsområde genom avlastning av det kommunala gatunätet (främst 

korsning Gräddvägen/Cementvägen), samt för att och hantera trafiken för 

tillkommande exploateringsområde (Sandbäcken) som följer av antagna 

detaljplaner. Åtgärden planeras att påbörjas under våren 2021, och 

färdigställas under slutet av 2021. 

  

Kommunen ska stå för samtliga kostnader för anläggningen inklusive de 

personalkostnader som Trafikverkets bevakning medför. Den beräknade 

kostnaden uppgår till 8,5mkr. 

 

Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare för cirkulationsplatsen och 

sköter och bekostar framtida drift och underhåll. Strutvägen och 

Skalbaggevägen kommer även fortsättningsvis att tillhöra kommunen. 
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Beslutsunderlag 

Se bifogat medfinansieringsavtal. 

Beredningsansvariga 

Frida Lindström och Helen Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Frida Lindström, Mark och exploatering 
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§ 340 
Diarienr: KS-2020/00804 

Årets studentstad 2021/2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ställa sig bakom en nominering av Umeå som årets studentstad 

2021/2022. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) utser varje år årets studentstad. 

Utmärkelsen innebär att det arbete som bidrar till att göra staden till en 

bra plats att studera i, uppmärksammas. Dessutom hålls SFS:s fullmäktige 

som samlar uppemot 250 deltagare, i den vinnande staden. Umeå 

studentkår har tagit initiativ till att nominera Umeå till årets studentstad 

2021/2022. Det är en nominering som stöds av Umeå universitet och Visit 

Umeå. 

 

Kommunens åtagande i en eventuell utmärkelse innebär att vara delaktig i 

att arrangera SFS fullmäktige våren 2022. Finansieringen sker främst av 

deltagande studentkårer och en deltagaravgift. Kostnaden för kommunen 

uppskattas uppgå till 100 000 sek. Umeå har vunnit utmärkelsen en gång 

tidigare, det var 2006. 

Beredningsansvariga 

Olov Häggström 

Charlotte Lundqvist 

Beslutet ska skickas till 
Visit Umeå 

Umeå studentkår 
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§ 341 
Diarienr: KS-2019/00600 

Överklagande av Trafikverkets beslut om 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i 

Västerbottens län 
Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar att 

 

avge yttrande till Regeringen i enlighet med nedanstående. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

avslagsyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun fattade 2019-12-03 beslut om att överklaga Trafikverkets 

beslut om nya föreskrifter gällande hastighetsbegränsning på väg E4 samt 

väg 363 i Umeå kommun. Under tiden som ärendet varit uppe för prövning 

hos regeringen har kommunen getts möjlighet att inkomma med 

synpunkter vid två tillfällen; 2020-02-11 samt 2020-06-09.  

 

Kommunen ges nu återigen möjlighet att yttra sig i ärendet innan 

regeringen fattar beslut i frågan. Umeå kommun har dock ingen ny 

information att tillföra i ärendet utan vidhåller det som framförs i 

överklagan samt i tidigare avgivna yttranden. 

Beslutsunderlag 

Remissvar överklagade föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E16 i 

Dalarnas län och väg E4 i Västerbottens län  

Svar på remiss om överklagande föreskrifter om hastighetsbegränsning  

Överklaganden av Trafikverkets beslut om föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg E4 och väg 363 i Västerbottens län 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – 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 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Övergripande planering 
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§ 342 
Diarienr: KS-2020/00866 

Tidplan 2021 för budget 2022 och plan 2023-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att godkänna förslag till tidplan för planeringsprocessen för budget 2022 

och plan 2023–2025. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till tidplan har upprättats för planeringsprocessen för budget 

2022 och plan 2023–2025.  

Beslutsunderlag 

Förslag till tidplan. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin  
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§ 343 
Diarienr: KS-2020/00876 

Ny oberoende myndighet för mänskliga rättigheter 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att ställa sig bakom arbetet med att få det nya oberoende nationella 

institutet för mänskliga rättigheter förlagt till Umeå. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen avser att inrätta ett institut/myndighet för att bevaka statens 

åtaganden om mänskliga rättigheter (MR) under 2021. En lagrådsremiss är 

att vänta innan årsskiftet, och finansiering är avsatt i regeringens 

budgetproposition för 2021. Finansieringen (25 miljoner SEK 2021, och 50 

miljoner SEK 2022 och 2023) motsvarar cirka 60 anställda, största delen 

kvalificerade utredare och jurister.  

 

MR-institutet ska ha brett mandat att främja och skydda de mänskliga 

rättigheterna med utgångspunkt främst i statens åtaganden enligt 

internationella konventioner. Det ska vara oberoende från regeringen och 

andra aktörer.  

 

Umeå skulle vara en väl lämpad ort för MR-institutets placering. 

Förutsättningarna för ett oberoende MR-instituts verksamhet i Umeå är 

mycket goda, och skulle generellt stärka fokuset på mänskliga rättigheter i 

Sverige. Umeå har förstås grundläggande förutsättningar såsom 

kompetensförsörjning, kunskap och expertis, som återfinns på bl.a. Umeå 

Universitet, på en växande och dynamisk arbetsmarknad, hos kommunen 

och i flertalet civilsamhällesorganisationer samt en engagerad och 

välutbildad befolkning. Att Umeå geografiskt ligger relativt långt från fysisk 

placering av regering och riksdag, skulle också stärka uppfattningen av MR-

institutets oberoende. Genom att placera MR-institutet i Umeå och 

därmed också på samiskt område, skulle verksamheten också få en naturlig 

närhet till de samiska frågorna och därmed stärka trovärdigheten för MR-

institutets uppdrag och verksamhet. 
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Beredningsansvariga 

Susanne Thurén 

Beslutet ska skickas till 
Näringsliv   
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§ 344 
Diarienr: KS-2020/00738 

Svar på remiss: En långsiktigt hållbar 

migrationspolitik (SOU 2020:54) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att fastställa svar på remiss enligt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens yttrande och översända det till 

Justitiedepartementet. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss 

senast 7 december 2020. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 

yttrat sig enligt nedan. 

 

Regeringen beslutade i juni 2019 att tillsätta en parlamentarisk 

kommitté med uppdrag att ta ställning till utformningen av den 

framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning 

som är långsiktigt hållbar. Som bilaga finner ni Migrationskommittén 

betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).  

 

Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara 

human, rättssäker och effektiv. Kommitténs uppdrag har omfattat att ta 

ställning till om asylsökande som uppfyller kriterierna för att beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade 

eller permanenta uppehållstillstånd samt längden och förutsättningarna för 

dessa uppehållstillstånd. Andra delar som kommittén haft i uppdrag att ta 

ställning till är om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på 

ytterligare grunder (än EU-rätten och svenska konventionsåtaganden) och i 

vilken utsträckning och på vilka grunder och krav som anhöriginvandring 

ska vara möjlig. I betänkandet finns även analyser av behov och åtgärder 



Sida 15 av 46 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-12-01 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

för att människor på säkra och lagliga vägar ska kunna komma till Sverige 

och ytterligare åtgärder för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen.  

 

Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 

materialet i betänkandet.  

 

Yttrande  

Umeå kommun vill först berömma initiativet till en parlamentarisk 

kommitté. Det finns ett behov av en bred politisk enighet kring hanteringen 

av en långsiktig och förutsägbar migrationspolitik. 

 

Umeå kommun vill särskilt markera vikten av att verka för säkra och lagliga 

vägar till Sverige men förstår att Sveriges möjlighet att genom nationella 

åtgärder påverka detta är begränsat och står således bakom ett 

internationellt samarbeta för att arbeta för att fler länder tar emot och 

ökar sitt mottagande av kvotflyktingar. Ett gemensamt europeiskt system 

för vidarebosättning och andra EU-initiativ är ett steg i rätt riktning för att 

skapa säkra och lagliga vägar. 

 

Försörjningskravet är i grunden rimligt men Umeå kommun vill lyfta att det 

sätter den som kommer hit som anhörig i en beroendeställning till den som 

har försörjningskravet. Det skapar en social sårbarhet som man också kan 

lägga ett jämställdhetsperspektiv på. Den begränsade tid som finns för att 

få en egen försörjning kan också bli faktor som styr gruppen nyanlända till 

yrken med låga utbildningskrav och som kan leda till omständigheter som 

Sverige vill verka för att förhindra där t.ex. högutbildade akademiker 

arbetar inom yrken med låga utbildningskrav. 

  

Umeå kommun har förståelse kring resonemanget om tidsbegränsning som 

huvudregel ur migrationsrättens perspektiv men vill ändå lyfta perspektivet 

att det riskerar att ge dåliga förutsättningar för kommunerna att jobba med 

hållbar integration. Många kommuner, Umeå inräknat, ser migrationen 

som ett välkommet bidrag till befolkningsökning och kompetensförsörjning 

på den lokala arbetsmarknaden. Stora resurser läggs på att integrera 

människor i kommunen, både när det gäller boendesocialt och inträde på 

arbetsmarknaden. I det arbetet blir tidsbegränsningen en ständigt 

närvarande osäkerhetsfaktor som riskerar att göra kommunens 
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investeringar i integrationsprocessen verkningslösa ur ett tillväxtperspektiv 

på lokal nivå. Långa tillfälliga uppehållstillstånd som låter människor leva i 

osäkerhet under många år ger dåliga förutsättningar för ett hållbart 

integrationsarbete och efterlevnaden av Barnkonventionen som numera 

också är lag. 

 

Umeå kommun vill understryka att vi står bakom bedömningen att inte 

ändra lagstiftningen kring arbetstillstånd som får beviljas för 

skyddsbehövande som får tidsbegränsade uppehållstillstånd. I Umeå 

kommuns möte med nyanlända ser vi en stor vilja att arbeta och skapa ett 

självständigt liv. 

 

I förslaget för ett permanent uppehållstillstånd krävs att den sökanden 

uppfyller kraven på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Umeå 

kommun ställer sig frågande till hur detta ska bedömas och även kring 

hantering och bedömning av analfabeter och de som har kort eller ingen 

skolbakgrund. En vidare undran över hur människor med dyslexi och andra 

funktionsvariationer ska hanteras, räknas dessa till ”synnerliga skäl” som 

föranleder undantag enligt kommitténs förslag? Det finns även problem 

utifrån kravet på ”att försörja sig med hänsyn till utlänningens förväntade 

levnadssätt”. Vad händer exempelvis om ett par med barn skiljer sig under 

tiden med tillfälligt uppehållstillstånd och kvinnan varit hemma och fött 

barn medan mannen utbildat sig och skaffat ett arbete som försörjer 

familjen? Hur blir det i förhållande till lagstiftning om barns rättigheter, 

jämställdhet och andra mål om social hållbarhet? 

Beslutsunderlag 

Remissen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 2020-11-25, § 80. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas förslag till yttrande i gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Anders Ågrens (M) förslag. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 

ju.remissvar@regeringskansliet.se och ju.ema@regeringskansliet.se  
Svar lämnas i wordformat. Ange diarienummer Ju2020/03215 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.  
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§ 345 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser 2020-12-01 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de som önskar delta i konferenserna nedan anmäler in det till 

sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Västerbotten - Utbildning i folkhälsovetenskap och praktiskt 

folkhälsoarbete den 13 januari 2021 

 

Mötesplats Digitala Västerbotten 8-9 december 2020. 
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§ 346 
Diarienr: KS-2016/00522 

Motion 24/2016: Samverka med den andra 

hälftenägaren till Väven i Umeå AB för att kvitta 

hyror; Petter Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att motion 24/2016 avslås i enlighet med stadsledningskontorets 

anförande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016 yrkar Petter Nilsson (SD) med 

syfte att spara pengar för kommunen: 

 

att Kommunen åläggs att samverka med den andra hälftenägaren till 

Väven AB för att så långt som möjligt ”kvitta” hyror mot vinst för att 

undvika att betala vinstskatt i onödan. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

I samband med att kommunen ingick ett samarbete med en extern aktör 

för att genomföra Vävenprojektet tecknades ett 25-årigt hyresavtal. Det 

går inte att säga upp avtalet under avtalstiden utan den enda möjligheten 

att ändra hyran är att hyresgästen och hyresvärden är ense, alternativt, 

vilket är det som motionären åsyftar, att ägarna av bolaget är överens och 

ger direktiv till styrelsen att hyran skall omförhandlas. Beslut om hyran 

ligger dock inom styrelsen att besluta. Varje bedömning i ett bolag måste 

göras utifrån marknadsmässiga villkor, gällande lagstiftning och företagets 

bästa.  

 

Frågan som motionären anför är således ingen fråga för 

kommunfullmäktige, utan en fråga för styrelsen i Väven AB. 

Kommunfullmäktige styr via sina ägardirektiv, i detta fall är dock 

kommunen endast hälftenägare, dvs har ett begränsat inflytande. 
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Beslutsunderlag 

Motion 24/2016 - Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i 

Umeå AB för att kvitta hyror 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
motionären 
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§ 347 
Diarienr: KS-2017/01044 

Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella 

trakasserier; Saasha Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier avslås i 

enlighet med stadsledningskontorets anförande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2017-12-17 yrkar Saasha 

Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommun uttrycker sin avsikt att hjälpa sina leverantörer att 

effektivt motverka sexuella trakasserier. 

 

att Umeå kommun utreder möjligheterna att i varje förfrågningsunderlag 

vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ställa krav på 

presumptiva leverantörer så att de till sina anbud skall bifoga en 

dokumentation över sitt arbete mot sexuella trakasserier. 

 

att Umeå kommun ger i uppdrag åt jämställdhetsutskottet att minst en 

gång per år formulera alternativt uppdatera en kravlista som skall bifogas 

varje förfrågningsunderlag. 

 

att Umeå kommun ger i uppdrag åt jämställdhetsutskottet att granska den 

dokumentation av arbetet mot sexuella trakasserier som bifogas varje 

anbud enligt andra att-satsen. 

 

att Umeå kommun på sikt utvidgar och anpassar ovanstående till att även 

omfatta avtal enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och idéburet 

offentligt partnerskap (IOP). 

 

Stadsledningskontorets anförande:  
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Som framgår av denna motion så är det viktigt att genom väl genomtänkta 

upphandlingsunderlag så som ska krav och avtalsvillkor bidrar till ett 

rättvisare, tryggare och mer hållbart samhälle i Umeå kommun.  

 

Idag finns upprättade rutiner i syfte att kvalitetssäkra de leverantörer som 

lämnar anbud till Umeå kommun. Vid varje upphandlingstillfälle ställs krav i 

upphandlingen kopplade till meddelarfrihet och missförhållanden, 

diskriminering, arbetsrättsliga villkor, sociala och etiska krav. Nedan 

beskrivs tre av dessa krav som ger visst stöd i att mot- och påverka 

uppkomst av sexuella trakasserier och sexuellt våld. 

 

Meddelarfrihet och missförhållanden 

Personal som är anställd hos säljaren (leverantören) ska omfattas av 

samma meddelarfrihet som gäller för offentligt anställda. Detta innebär en 

rätt för personalen att ge information till media om informationen rör 

själva verksamhetens innehåll och är av allmänt intresse. Vidare innebär 

meddelarfriheten ett efterforskningsförbud för arbetsgivaren. 

 

Personalen har skyldighet att meddela köparen (kommunen) om 

missförhållanden finns eller uppkommer i verksamheten. Säljaren får ej 

efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar information till 

köparen. Det åligger säljaren (leverantören) att informera berörd personal 

om dennes skyldighet. 

 

Diskriminering 

Säljaren (leverantören) eller underleverantör som denna anlitar, får inte i 

sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller av 

sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.  

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandlingschef 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 348 
Diarienr: KS-2018/00400 

Motion 16/2018: Inför Skatteschyst; Saasha 

Metsärantala (FI) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 16/2018: Inför Skatteschyst i Umeå enligt 

stadsledningskontorets anförande nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2018-05-05 yrkar Saasha 

Metsärantala (FI): 

 

att Umeå kommun undersöker möjligheten att (med inspiration från 

Uppsala kommun) införa en rutinmässigt aktiv kontroll av sina leverantörer 

som går ut på att (bland annat) begära utökade uppgifter från 

Skatteverket. 

 

att Umeå kommun agerar förebyggande genom att utöka informationen till 

både presumtiva och nuvarande leverantörer så att upplysningar om 

kommunens rutinmässiga kontroll (enligt den första att-satsen) inkluderas. 

 

Stadsledningskontorets anförande 

Som framgår av denna motion så är det viktigt att alla företag, varje 

myndighet och organisation skall ta ett socialt ansvar i sin verksamhet och 

sitt agerande, för att främja en jämställd, fredlig, rättvis och miljövänlig 

samhällsutveckling. Skattefusk och andra former av skatteflykt bör därför 

motverkas. 

 

Idag finns redan upprättade rutiner i syfte att kvalitetssäkra de 

leverantörer som lämnar anbud till Umeå kommun.  

 

Vid varje upphandlingstillfälle sker rutinmässiga kontroller:  
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- Insamlande av uppgifter från Skatteverket och i vissa fall 
kronofogdemyndighet 

- Samt bedömning och utvärdering av leverantörens ekonomiska och 
tekniska förmåga i syfte att fullfölja avtalsuppfyllande  

 

Inför varje avtalsstart sker: 

- Avtalsgenomgång för att belysa avtalsinnehåll och förhållningssätt 
mellan kommunen och leverantören/er. 

 

 Under pågående avtalsperiod genomförs: 

- Uppföljning och revisioner för att kontrollera leverantörens 
fortsatta ekonomiska och tekniska förmåga 

 

Efter avtalsperioden genomförs: 

- Analys av avtalets uppfyllande och resultatet i syfte att ta lärdom 
och erfarenheter inför kommande upphandling/ar 

 

För övrigt kan nämnas att Umeå kommun i sina upphandlingsunderlag 

ställer relevanta krav för att främja en jämställd, fredlig, rättvis och 

miljövänlig samhällsutveckling där så krävs. Dessa baseras på kommunens 

policys, riktlinjer och mål. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson 

 
Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (avslå 

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionären   
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§ 349 
Diarienr: KS-2019/00178 

Umeå 400 år 2022 (förstudie, projektplan och 

organisation m.m.) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förstudien 

att fastställa projektplan och organisation 

att budget för projektet finansieras av kommunstyrelsen med totalt 4,0 

Mkr för åren 2021-2022. 

att delegera till stadsdirektör att anställa en projektledare 

att uppdra till stadsdirektör tillsammans med övriga förvaltningschefer lösa 

den kommunikativa insatsen med interna resurser 

att ansvarig förvaltning för planering och genomförande är 

kulturförvaltningen med kulturchef som beslutande chef 

att presidiet i fullmäktige blir styrgrupp för planering, genomförande och 

uppföljning av Umeå 400 år. 

Ärendebeskrivning 

2022 är det 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier, en händelse som 

Umeå delar med många andra städer runt om i Sverige. Mellan åren 2020–

2022 fyller b.la följande städer 400 år: Luleå, Piteå, Umeå, Sundsvall, 

Norrtälje, Borås och Göteborg. Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta 

en jubileumskommitté, bestående av fullmäktigespresidium (KF 2019-04-

29, § 91) som styrgrupp för att uppmärksamma Umeå 400 år.  

 

Styrgruppen har även beslutat att Umeås 400 års firande skall ha följande 

tre huvudinriktningar: 
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1. En möjlighet att engagera sig för Umeås befolkning, förenings- och 

näringsliv 

2. En stadsfest 

3. Ett bestående landmärke av något slag. 

Styrgruppen har även i uppdrag att ta fram en förstudie/projektplan för 

Umeås kommande 400 års jubileum 2022. Förstudien/projektplanen skall 

fastställas av kommunfullmäktige senast årsskiftet 2019/2020. 

 

Umeås 400 års firande bör vara ett avstamp mot framtiden, att fortsätta 

profilera Umeå som ledande kultur och idrottsstad i Sverige, att ta tillvara 

erfarenheter från 2014 som nätverksbyggande, marknadsföring, 

kommunikation mm. Ett 400 års firande med olika arrangemang sätter 

även Umeå på kartan med positiva effekter för besöksnäringen. Samverkan 

och delaktighet blir viktiga nyckelord då firandet inte enbart skall ses som 

ett kulturprojekt utan mer som ett samverkansprojekt med olika aktörer, 

då det är staden Umeå som fyller år. En möjlighet att engagera sig för 

Umeås befolkning, förenings och näringsliv är en viktig faktor i det 

kommande planeringsarbetet. Olika samverkansmodeller kan utvecklas i dialog 

med Umeborna. Utgångspunkten är att blicka mot framtiden, det innovativa 

Umeå med fokus på hållbarhet, demokrati och en framtidshälsning från 

Umeåborna. Det historiska perspektivet skall även lyftas in i utformningen av 

jubileumsåret. Umeås historia finns i älvslandskapet och har hög prioritet i 

utveckling av jubileumsåret.  

 

Jubileumskommitténs inriktning för jubileumsåret har följande 

temaområden: 

 

- Älvslandskapet 

- Blicka mot framtiden som ny teknik, innovation mm 

- Cirkulär ekonomi och hållbarhet 

- Samordning med civilsamhället 

- Demokrati 

- En framtids hälsning 

- Det är staden Umeå som fyller år. 

- Lyfta in det historiska perspektivet 
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Syftet med en stadsfest är givetvis firandet av 400 år och utfärdandet av 

stadsprivilegier, en upplevelse för umeåborna och besökare samt att 

umeborna upplever stolthet och en ökad sammanhållning. Det är givetvis 

även bra för besöksnäringen. Samarbete bör ske med Visit Umeå i 

genomförandet av stadsfest. 

 

Umeås historia kan lyftas med olika kommunikationsinsatser som texter, 

foto och filmat material. Några exempel: Människorna, platserna, krigen, 

branden, industrierna, samiska mm. Västerbottens museum planerar även 

en utställning om Umeå som tar utgångspunkt från Umeå 4000 år. Vasa 

som är Umeås närmaste stad, vilket även tillhörde Sverige fram till 1809 är 

en del av Umeås historia och betydelsen av handel och kommunikation 

över Kvarken bör lyftas i projektet. 

 

Kommunens organisation skall ses som en beställare av tjänster. 

Organisationen skall vara minimalistisk. En projektledare anställs som 

samordnar och koordinerar insatser, både externt och internt. 

Kommunikationsinsatser bör kunna lösas internt i kommunen. 

 

Interna resurser kan nyttjas inom befintliga kommunala verksamheter i 

programuppbyggnad och arrangemang, tex kultur och fritidsförvaltning, 

gator och parker, samhällsbyggnad, kommunikation och näringsliv. 

 Bildandet av en referensgrupps under 2021 blir en viktig input för 

uppbyggnaden av jubileumsåret 2022. Kommunen som organisatör bör 

bidra med viss marknadsföring, tex del i aktivitetskalender, hemsida, 

sociala medier m.m. 

 

För att känna delaktighet i jubileumsprogrammet bör kommunen avsätta 

medel till ett förstärkt föreningsstöd vid ett antal arrangemang som ingår i 

jubileumsåret som då kan sökas via föreningsbyrån/utvecklingsstöd. Stödet 

kan även riktas för att stimulera deltagande från kommundelar och byar. 

 

Ett bestående landmärke av något slag bör processas över tid och fånga 

upp idéer från Umeåbor, förvaltning, näringsliv, civilsamhället mm. Den 

flyttbara containern kan vara en möjlighet att fånga upp synpunkter 

gällande input till kommande landmärke. Utredarens bedömning är också 
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att titta på vad som ligger i den kommunala planeringsprocessen, tex 

nordspetsen på Ön som ett exempel. 

 

Ett ekonomiskt tillskott behövs för att anställa en projektledare, 

genomförande av en stadsfest, kommunikativa insatser samt för visst stöd 

till programverksamhet. Kommunstyrelsen bör därför avsätta medel för 

planering, genomförande och utvärdering för åren 2021 och 2022 enligt 

utredningsförslaget. Förslag på finansiering med totalt 4 Mkr  fördelas 

under projekttiden med ca 1 Mkr år 2021 och ca 3 Mkr år 2022. 

 

Jubileumskommittén beslutade 2020-11-16 att godkänna förstudien och 

föreslår fullmäktige att besluta om föreslagna attsatser i förstudien. 

Beslutsunderlag 

Förstudie 

Förslag till kommunikationsplan 

Beredningsansvariga 

Dan Vähä 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden 

Direktörer och förvaltningschefer   
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§ 350 
Diarienr: KS-2020/00355 

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–

2030 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa ”Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030” enligt 

kulturnämndens förslag i bilaga. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige tagit fram ett 

förslag till kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020-2030. Förslaget 

har remitterats till ett sjuttiotal berörda representanter för kulturlivet 

varpå ett 20-tal valt att svara och synpunkter har inarbetats i förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens protokoll 2020-11-25, § 59 

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030. 

Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt 
program. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Anders Ågrens förslag om bifall till 

Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program. Ordföranden konstaterar 

att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämnden   
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§ 351 
Diarienr: KS-2020/00239 

Omorganisation av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samt Stadsledningskontoret 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Mark- och exploateringsenheten från och med 2021-01-01 

organisatoriskt skall tillhöra Stadsledningskontoret. 

 

att flytta 7 403 tkr från samhällsbyggnadsförvaltningen till 

stadsledningskontoret i kommunstyrelsens internbudget 2021 

Ärendebeskrivning 

Den 29 januari 2020 gjorde Lantmäteriet ett tillsynsbesök på den 

kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) och anmärkte då på KLM:s 

organisatoriska tillhörighet. Eftersom KLM och Mark- och 

exploateringsenheten (MEX) ligger i samma förvaltning med samma 

förvaltningschef så kan KLM:s självständiga ställning ifrågasättas. 

Lantmäteriet har också uttalat att man kan komma att förelägga 

kommunen att vidta åtgärder för att skilja de två verksamheterna 

organisatoriskt. 

 

Då Mark- och exploatering redan idag ligger under kommunstyrelsen är en 

flytt av enheten rent organisatoriskt inte komplicerad, den politiska 

organisationen berörs därmed inte. Ovanstående beslut är ett sätt att 

föregå ett föreläggande från Lantmäteriet.  

 

Beslutet om att flytta MEX till stadsledningskontoret innebär att 7 403 tkr 

flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till stadsledningskontoret i 

kommunstyrelsens interna budget 2021. 

Beslutsunderlag 

Lantmäteriets tillsynsrapport 
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Beredningsansvariga 

Rune Brant 

Carina Lidgren Heimersson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunala Lantmäterimyndigheten, Mark- och exploateringsenheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.  
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§ 352 
Diarienr: KS-2019/00166 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

I bifogad delegationsordning har alla tidigare beslutade delegeringar från 

kommunstyrelsen samlats ihop till ett gemensamt dokument för att få 

bättre överskådlighet. Delegering i personal- och organisationsärenden är 

undantagna då de gäller för samtliga förvaltningar och återfinns i ett eget, 

av kommunstyrelsen, beslutat dokument. 

 

I förslaget delegerar kommunstyrelsen också vissa ärendeslag till 

stadsdirektör med rätt att vidaredelegera. En separat delegationsordning 

upprättas av stadsdirektören för de ärendeslagen.  

 

Syftet med delegation av beslutanderätten är att avlasta kommunstyrelsen 

rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av 

betydelsefulla och principiella ärenden samt att möjliggöra en effektivare 

verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 

snabbare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets direktörer för vidarebefordran till berörda.  
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§ 353 

Diarienr: KS-2020/00849 

Elektronisk justering (digital signering) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att från årsskiftet 2020/2021 tillåta elektronisk justering (digital signering) 

av sammanträdesprotokoll i kommunstyrelsen och i dess utskott samt i 

kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun var relativt tidigt ute med att digitalisera nämndprocessen. 

Underlag för beslut har de förtroendevalda kunnat ta del av i sina iPads 

sedan många år tillbaka. Nästa steg i digitaliseringen är att införa en tjänst 

att justera sammanträdesprotokoll elektroniskt.    

 

En underskrift på ett papper anger vem som skrivit under och avsikten med 

underskriften. En elektronisk underskrift måste därför fånga både 

undertecknarens identitet och dennes avsikt. En avancerad elektronisk 

signatur är uteslutande knuten till undertecknaren. Undertecknaren 

kan identifieras genom signaturen. Den är skapad på ett sådant sätt att 

undertecknaren har kontroll över den. Ändringar i den elektroniska 

signaturen kan upptäckas. 

 

Kommunallagen säger inget om att detta bestyrkande måste ske genom 

undertecknande med en penna. Det finns därför inget lagligt hinder för att 

justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. 

Frågan har även prövats av förvaltningsrätten och kammarrätten i 

Göteborg där man också konstaterat att inga hinder finns. 

 

Möjligheten att justera protokollen elektroniskt ger de förtroendevalda en 

förenklad hantering. Justerarna kommer nu att kunna justera protokollet 

från den plats där de befinner sig, de behöver inte längre åka in till 

stadshuset för att justera ett protokoll, vilket särskilt är en fördel för de 
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som bor en bit bort från Umeå centrum. Detta medför också att protokoll 

inte behöver bli liggande i flera dagar i väntan på justering.  

 

Den elektroniska justeringen görs genom BankID. Stadsledningskontoret 

förordar att detta införs från årsskiftet 2020/2021 i kommunstyrelsen, dess 

utskott och kommunfullmäktige. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Lars Sandström 

Peter Bergman 

Eric Lindström 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Akten   
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§ 354 
Diarienr: KS-2020/00686 

Yttrande över SOU 202:44 Grundlagsskadestånd – 

ett rättighetsskydd för enskilda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att yttra sig i enlighet med förslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående SOU som 

föreslår en ändring i skadeståndslagen som innebär att, förutom 

möjligheten till skadestånd för överträdelser av den Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, också ska kunna utgå skadestånd för 

överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna enligt 2 kap 

Regeringsformen. 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning av SOU 202:44 

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet senast 14 december 2020. 

ju.remissvar@regeringskansliet.se, manne.heimer@regeringskansliet.se, 

ange dnr Ju2020/02922/L6 och remissinstansens namn  

 

 

 

 

  

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:manne.heimer@regeringskansliet.se
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§ 355 
Diarienr: KS-2020/00278 

Förlängning av beslut att korta betaltider till 

kommunens leverantörer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förlänga beslutet att kommunen ska arbeta för att korta betaltiderna till 

kommunens leverantörer  

 

att ingångna avtal gäller, dvs rätt att faktura krav- och dröjsmålsränta gäller 

från ordinarie förfallodatum 

 

att åtgärden Tidigareläggning av betaldatum är tidsbegränsad och gäller 

tom 30 april 2021, om behovet av åtgärd då bedöms kvarstå fattas beslut 

om ny tidsbegränsning   

 

att åtgärden förkortade betaltider ej avser betalningar till Umeå kommuns 

bolag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-04-02 att kommunen ska 

arbeta för att korta betaltiderna till kommunens leverantörer till och med 

30 juni för att hjälpa företag och näringsidkare i den utsatta situation som 

covid19-pandemin medfört. Ambitionen är att korta betaltiden för 

inkommen faktura till i genomsnitt ca 15 dagar - under förutsättning att 

verksamhet har kapacitet/förmåga att kontrollera och attestera faktura 

inom utsatt tid.  

 

Detta beslut har förlängts i omgångar till och med 31 december 2020 av 

kommunstyrelsen.  

 

Utifrån att det råder fortsatta restriktioner i samhället vilket påverkar 

många företag, föreslås att beslutet om att arbeta för kortare betaltider till 



Sida 39 av 46 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-12-01 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

kommunens leverantörer, KS-2020/00278, ytterligare förlängs till och med 

30 april 2021. 

 

Avgränsningen att beslutet om tidigareläggning av betalningar inte avser 

betalningar till koncernbolagen kvarstår. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Peter Juneblad 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Malin Westerberg Blom, redovisningschef 
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§ 356 
Diarienr: KS-2020/00845 

Förslag på investeringsramar 2022-2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa förslag till investeringsramar summerat för åren 2022–2025 

totalt för kommunen, per nämnd samt per delområde i enlighet med 

tjänsteskrivelsen.  

 

att ge nämnderna i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2022–

2025 utifrån en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till 

förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.  

Ärendebeskrivning 

Stadsledningskontoret har upparbetat förslag till investeringsramar för 

investeringar totalt för kommunen, per nämnd samt för delområden inom 

tekniska nämnden. Förslaget till investeringsramar tar sin utgångspunkt i 

nuvarande investeringsplan. Detta utifrån att det finns flera pågående 

projekt i den liggande planen och en bedömning är att den innehåller viss 

hänsyn till demografi och verksamheters beskaffenhet. Respektive ram 

avser hela 4-årsperioden 2022–2025. Eventuella ombudgeteringar 

hanteras utanför föreslagna ramar. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till 

eventuella ombudgeteringar när de upparbetar förslag till investeringsplan, 

utifrån genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet.  Beträffande 

fastighetsinvesteringar så ska samråd ske mellan tekniska 

nämnden/fastighet och berörd nämnd.   

  

Förslaget belyser även de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna 

investeringsramar såsom självfinansieringsgrad och beräknad förändring av 

kommunens låneskuld.  

  

Tillvägagångssätt vid framtagande av investeringsramar  



Sida 41 av 46 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-12-01 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Utgångspunkten är nu gällande investeringsplan samt en matematisk 

beräkning av år 2025 som ett genomsnitt av åren 2022–2024, både totalt 

för kommunen och per nämnd.  

 

I syfte att nå de finansiella målen minskas investeringsramarna för 2025 

med 10% exklusive reinvesteringsmedel för fastigheter, gator och vägar 

samt IT. Dessa reinvesteringar har undantagits för att ge förutsättningar för 

att ta hand om befintliga anläggningar och samtidigt klara en ökad volym. 

Utöver ovanstående har justering skett för 2 nämnder enligt följande: 

– Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: Minskning av 
investeringsmedel med 50 mnkr då genomsnittet 2025 bygger på 
en ny brandstation 2021–2023 vilket inte är aktuellt 2025. 

– Teknisk nämnd: Tillförs medel motsvarande 10 mnkr för 
reinvesteringar i fastigheter utifrån att fastighetsbeståndet ökar.  

 

Förslaget innebär en investeringsplan för 2022–2025 på i genomsnitt 807 

mnkr/år. 

 

Förslag till investeringsramar per nämnd (tkr) 

Nämnd Investeringsram 

2022–2025 

Kommunstyrelse 129 154 

Teknisk nämnd 1 213 557 

Byggnadsnämnd 1 755 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1 053 

Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd 198 750 

Äldrenämnden 59 865 

Individ- och familjenämnden 281 418 

Fritidsnämnden 57 460 

Kulturnämnden 14 430 

För- och grundskolenämnden 1 245 036 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 26 650 

Summa 3 229 128 

 

Förslag till investeringsramar per delområde inom tekniska nämnden (tkr) 
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Delområde 

Investeringsram 

2022–2025 

Fastigheter 492 133 

Gator och vägar 453 924 

Parker 57 560 

IT 186 800 

Övriga 23 140 

Summa TN 1 213 557 

 

 

 

 

 

Ekonomiska konsekvenser  

Föreslagen investeringsram innebär tillsammans med ett överskottsmål på 

1% en självfinansieringsgrad på 72% för perioden. Som jämförelse var 

självfinansieringsgraden 63% för perioden 2015–2019.  

 

Kommunens låneskuld bedöms öka med 906 mnkr 2022–2025.  

  

Ovanstående beräkningar bygger på den skatteunderlagsprognos som 

ingår i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2020-10-26 för åren 2022–2024 

samt att nämnder och styrelse håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. 

Ingen hänsyn är taget till eventuella mark- och exploateringsintäkter. 

 

Yttrande från nämnderna 

Nämnderna får i uppdrag att upprätta förslag till investeringar 2022–2025 

enligt beslutad investeringsprocess KS-2019/00923 samt utifrån en 

bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till förskjutningar i 

investeringar 2020 och 2021. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Beräkning av investeringsramar totalt, per nämnd samt delområden 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Anette Sjödin, controller 
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Henrik Olofsson, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Ändring i investeringsram för 2022-2025:  
Att minska KS investeringsbudgetram till 90 000 tkr 
Att öka TN investeringsbudgetram till 1 250 000 tkr 
Att öka FN investeringsbudgetram till 75 000 tkr 
Att öka FOG investeringsbudgetram till 1 300 000 tkr 
Att öka Gym investeringsbudgetram till 50 000 tkr 
 
Hans Lindberg (S), Janet Ågren (S), Mattias Larsson (C) och Tomas 
Wennström (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot Bore Skölds förslag. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Ekonomifunktionen 
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§ 357 
Diarienr: KS-2020/00880 

Dokumenthanteringsplan för Fastighet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa dokumenthanteringsplan för verksamheten Fastighet enligt 

bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens verksamhet Fastighet har genomfört översyn av 

dokumenthanteringsplan, som senast fastställdes av stadsarkivarie 2016-

06-03 (KS-2016/00051), och föreslagit vissa ändringar, enligt bilaga. 

Ändringarna godkändes av verksamhetens ledning 2020-09-30.  

 

Med anledning av att tjänsten stadsarkivarie inte är bemannad för tillfälle 

och vidaredelegeringen av rätten att besluta om gallring och bevarande av 

allmänna handlingar som rör Umeå kommun inte kan nyttjas av en annan 

tjänsteman föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan Fastighet 2020. 

Beredningsansvariga 

Karin Isaksson, chef teknik-och fastighetsförvaltningen, 

Christer Viklund, chef teknisk planering och administration, 

Anna Bugaeva, handläggare 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Fastighet 
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§ 358 
Diarienr: KS-2020/00274 

Ekonomisk rapport januari-oktober 2020 

Förslag till beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna den ekonomiska rapporten för januari-oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-12-01 informerar ekonomidirektör Lena Höök 

Gustafsson om kommunens ekonomi januari-oktober 2020.  
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§ 359 
Diarienr: KS-2020/00844 

Avsiktsförklaring (letter of intent) om att arrangera 

Svenska rallyt från 2022 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att uppdra åt näringslivschefen att utforma en avsiktsförklaring (letter of 

intent) som undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande som förklarar vår vilja att arrangera Svenska Rallyt från 2022 

samt att finansiering kommer att ske genom Umeå Kommunföretag AB, 

Umeå kommun Näringsliv samt kommunstyrelsens anslag. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-11-24 informerade näringslivschef Peter Juneblad 

om Svenska Rallyt som planerar att flytta sin verksamhet från Värmland på 

grund av snöbrist. Umeå kommun är en av tre tänkbara placeringar för 

flytten.    

 

Rally Sweden är en av fjorton deltävlingar i WRC, världsmästerskapen i 

rally, och det enda utpräglade vinterrallyt. Det är Sveriges största årligen 

återkommande evenemang med omkring 200 000 åskådare under fyra 

dagar och närmare 100 miljoner tv-tittare runt hela världen. 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad 

Beslutet ska skickas till 
Näringsliv   
 

 

 

 

 

 


