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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-11-10 

 

Anslaget har satts upp: 2020-11-18 

 

Anslaget tas ner: 2020-12-10 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Tomas Jakobsson

§ 311 justeras omedelbart 
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, § 297-311 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 298-305 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 297-309 

Cathrin Alenskär, internationell strateg, § 309 

Daniel Levisson, statistiker, § 309 

Märta Streijffert, projektledare, § 298 

Urban Blomdahl, budgetchef, § 325 
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§ 297 
Diarienr: KS-2020/00818 

Information om digitala sammanträden 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-11-10 informerar kommunjurist Eric Lindström om 

förutsättningar för olika alternativa system för digitala sammanträden, 

specifikt Microsoft Teams och Cisco Meeting. 
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§ 298 
Diarienr: KS-2020/00011 

Information om projekt: Klimathänsyn i 

upphandling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-11-10 informerar projektledare Märta Streijffert 

att projektet är avslutat och de olika åtgärdsförslag som projektet bidragit 

med. 
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§ 299 
Diarienr: KS-2020/00381 

Upphandling: Öppenvård - Förfrågningsunderlag 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

  

att godkänna förfrågningsunderlag 20243 Öppenvård.  

 
Ärendebeskrivning  
Öppenvård för klienter 18 år och uppåt med missbruk. Vården ska ges som 

strukturerad 12-stegsbehandling, antingen i grupp eller individuellt. 

 

Avtalstid  

2021-09-01 – 2023-08-31 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  

 

Värde  

8 000 000 SEK  

 

Utvärdering  

Bästa pris-kvalitet (verksamhetsidé, personal och tid i behandling för klient 

utvärderas)  

 

Beslutet ska skickas till 

Upphandling 
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§ 300 
Diarienr: KS-2020/00383 

Upphandling: Profilprodukter - Antagande av 

leverantör 
 

Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Profilservice Nordic AB som leverantör i upphandling 20155 

Profilprodukter.  

 

Ärendebeskrivning  
Upphandlingen avser inköp av profilprodukter, give-aways, gåvor, gåvor 

med anknytning till Västerbotten, specialprodukter och profilkläder. I 

uppdraget ingår det även att leverantören ska tillhandahålla en väl 

fungerande webshop.  

 

Avtalstid  

2020-12-01 – 2022-11-30, med möjlighet till 2 års förlängning  

 

Värde  

Ca 1,5 Mkr/år  

 

Utvärderingskriterier  

Erfarenhet & personal, Kvalitetssäkring, Sociala-, etiska- & miljökrav, 

Referenser samt Påslag på leverantörens nettopriser  

 

Beredningsansvariga  
Pia Wangbergh  
Martin Deverud  
 
Beslutet ska skickas till 
Upphandling  
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§ 301 
Diarienr: KS-2020/00546 

Upphandling: Drogtester - Antagande av leverantör 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Attendo som leverantör i upphandling 20173 Drogtester.  

 
Ärendebeskrivning  
Upphandling av drogtester på plats i Umeå.  

 

Avtalstid  

2021-01-01 – 2022-12-31 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  

 

Värde  

6 500 000 SEK  

 

Utvärdering  

Pris  

 

Beslutet ska skickas till 

Upphandling  
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§ 302 
Diarienr: KS-2020/00768 

Upphandling: Konsulttjänster och beställarstöd vid 

beläggningsentreprenader - Förfrågningsunderlag 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende Konsulttjänster och 

beställarstöd vid beläggningsentreprenader. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun, Vakin och Umeå Energi upphandlar Konsulttjänster och 

beställarstöd vid beläggningsentreprenader. Konsultens roll blir att hjälpa 

till med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför kommande upphandling 

av ramavtal för beläggningsarbeten. Konsulten ska även agera som stöd till 

beställarna under avtalsperioden. Ersättningen till konsulten är 2% av 

omsättningen av ramavtalet för beläggningstjänster. Konsulten debiterar 

entreprenören direkt utan att vi agerar mellanhand.  Avtal tecknas 

gemensamt av Umeå kommun för samtliga köpare. 

 

Avtalets värde är 2% av en preliminär omsättning på 60 MSEK vilket ger ca 

1,2 MSEK per år. 

 

Avtalsperiod 2021-03-01–2025-02-28 

 

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

Utvärdering sker enbart baserat på kvalité. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Rickard Fredriksson, Pia Wangberg 
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Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson 
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§ 303 
Diarienr: KS-2020/00788 

Upphandling: DIS server och lagring - 

Förfrågningsunderlag 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende DIS Server och lagring 

 

att delegera till upphandlingschef att löpande kvalificera in leverantörer 

 

att delegera till upphandlingschef/IT Chef att godkänna resultatet av de 

kommande konkurrensutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har för avsikt att inrätta DIS för server och lagring. DIS = 

Dynamiskt inköpssystem.  DIS innebär kortfattat att leverantörer kan när 

som helst ansöka om att vara med i vår DIS för att sedan kunna ta del av 

våra förfrågningar avseende server- och lagringutrustning. För mer info om 

DIS, läs mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Ett flertal 

kranskommuner och kommunala bolag kommer att vara med i DIS. Avtal 

tecknas gemensamt av Umeå kommun för samtliga köpare. Befintligt 

ramavtal löper ut i december 2020 och ett nytt ramavtal måste därför 

upprättas. 

 

Avtalets värde är ca 2-5 MSEK per år. 

 

Avtalsperiod Avtalet tecknas initialt för två år och ingen bortre gräns för 

DIS giltighet. 

 

Kvalificering av anbudsgivare baseras på partnerstatus hos tillverkare samt 

kompetens. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 
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Beredningsansvariga 

Rickard Fredriksson, Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson 
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§ 304 
Diarienr: KS-2020/00789 

Upphandling: DIS Nätverksprodukter - 

Förfrågningsunderlag 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag avseende DIS Nätverksprodukter 

 

att delegera till upphandlingschef att löpande kvalificera in leverantörer 

 

att delegera till upphandlingschef/IT Chef att godkänna resultatet av de 

kommande konkurrensutsättningarna. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har för avsikt att inrätta DIS för nätverksprodukter. DIS = 

Dynamiskt inköpssystem. DIS innebär kortfattat att leverantörer kan när 

som helst ansöka om att vara med i vår DIS för att sedan kunna ta del av 

våra förfrågningar avseende server- och lagringutrustning 

För mer info om DIS läs mer på upphandlingsmyndighetens hemsida. Ett 

flertal kranskommuner och kommunala bolag kommer att vara med i DIS. 

Avtal tecknas gemensamt av Umeå kommun för samtliga köpare. Befintligt 

ramavtal löper ut i december 2020 och ett nytt ramavtal måste därför 

upprättas. 

 

Avtalets värde är ca 2-5 MSEK per år. 

 

Avtalsperiod Avtalet tecknas initialt för två år och ingen bortre gräns för 

DIS giltighet. 

 

Kvalificering av anbudsgivare baseras på partnerstatus hos tillverkare samt 

kompetens. 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 
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Beredningsansvariga 

Rickard Fredriksson, Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson 
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§ 305 
Diarienr: KS-2020/00617 

Upphandling : Projektledare och administratör - 

Beslut leverantör 
 
Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta  Sogeti som Projektledare och projektadministratör. 

 

att anta Knightec som leverantör av Delprojektledare. 

 

Projektet löper from 2020-11-01 tom 2022-12-31 

 

Värdet är ca 4,7 miljoner 

 

Ovan gäller under förutsättning att MBL § 38 avlutas i enighet. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser 1 st projektledare på 75%, 1 st delprojektledare på 

50% samt 1 st administratör på 25%. Anställningsprocessen är ett internt 

förbättringsprogram för optimering och effektivisering av berörda 

processer inom anställning för äldreomsorgen. Projektets förväntade 

resultat är en smidig, enkel och kvalitetssäkrad anställningsprocess för 

såväl rekryterande chef som för den anställde utifrån en 

nulägesbeskrivning och som lever upp till lagkraven. En standardiserad 

anställningsprocess som frigör tid för våra chefer att arbeta med 

ledaruppdraget och vara nära sina verksamheter 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 
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Beslutet ska skickas till 
Pia Wangberg 
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§ 306 
Diarienr: KS-2017/00376 

Norrbotniabanan AB, driftsstöd 2021-2023 
Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Norrbotniabanan AB medel och reservera 583 000 kr/år 2021-

2023 att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, 

utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Norrbotniabanan AB ansöker om driftsstöd från Umeå kommun på 583 000 

kr/år under 2021-2023. Övriga finansiärer är regionförbund samt 

kustkommuner i Norrbotten och Västerbotten. 

 

Norrbotniabanan AB är den juridiska och organisatoriska plattformen för 

genomförandet av Norrbotniabaneprojektet. Bolaget bildades 2008 för att 

visa på allvaret i regionens ambitioner och engagemang för 

genomförandet. Verksamheten finansierades de första åren av mindre 

driftsbidrag från Skellefteå och Piteå kommuner samt av regionerna.  

 

Under 2015-2020 har en del av bolagets budget beviljats av EU för arbete 

kopplat till planering av sträckan Umeå-Skellefteå. Därtill har även bolaget 

haft möjlighet att nyttja resurser och kompetens från Trafikverket utan 

kostnad tack vare EU-projektet. Denna möjlighet upphör vid årsskiftet då 

projektet tar slut, samtidigt som att bolaget bedömer att kostnader för köp 

av tjänst kommer att öka. 

 

Bolaget har vid de årliga ägarsamråden flaggat för den väntade situationen 

när EU-projektet avslutas. Vid ägarsamrådet den 2020-08-19 presenterades 

ett konkret förslag för fortsatt verksamhet vilket innebär kostnader för 5 

miljoner kr/år.  

 

Ägarsamrådet rekommenderade bolaget att ansöka om fortsatt 

finansiering från medlemmarna utifrån följande fördelning: 
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Medlem Finansiering per år (2021-2023) 

Region Norrbotten 1 000 000 

Region Västerbotten 1 000 000 

Umeå kommun 583 000 

Skellefteå kommun 583 000 

Luleå kommun 583 000 

Piteå kommun 583 000 

Haparanda kommun 167 000 

Kalix kommun 167 000 

Bodens kommun 167 000 

Robertsfors kommun 167 000 

Totalt 5 000 000 kr/år 

 

Norrbotniabanan är en av de största infrastrukturinvesteringarna i norra 

Sverige som för med sig stora möjligheter för regionen. Mycket resurser 

läggs på strategiskt och praktiskt planeringsarbete. Som en av aktieägarna i 

Norrbotniabanan AB är det angeläget att Umeå kommun kan gå in med 

föreslagen medfinansiering då arbetet under 2021-2023 väntas att 

intensifieras än mer.  

 

Utöver sökt medfinansiering till Norrbotniabanan AB finansierar Umeå 

kommun även intresseorganisationen Norrbotniabanegruppen som jobbar 

med opinionsbildning och lobbying för förankring av projektet hos 

beslutsfattare på olika nivåer, samt Botniska korridoren som är ett 

samarbete mellan regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 

Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Örebro. Därtill sker gemensamma 

utvecklingsprojekt som Norrbotniabanans nyttoeffekter med fokus på 

utvecklingspotentialerna i noderna med Robertsfors och Skellefteå 

kommuner. 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-10-27) 

2021     5 300,3 tkr 

2022     9 931,6 tkr 

2023     14 739,8 tkr 

Beslutsunderlag 

Hemställan avseende driftsstöd till Norrbotniabanan AB, inkl. budget. 

Bilaga. 
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Beredningsansvariga 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 307 
Diarienr: KS-2020/00477 

Medfinansiering: Prästgården på Holmön 
Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja 437 000 kr 2020 till förvärv av Prästgården på Holmön, att tas 

från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, Övrigt  

 

att kvarvarande medel (223 000 kr) från Ksnau beslut 2019-06-11 (§235) 

används till förvärv av Prästgården på Holmön. 

Ärendebeskrivning 

Holmöns Utvecklingsforum (HUF) har inkommit med en ansökan om 

stöd från Umeå kommun på 660 000 kr för att köpa Prästgården på 

Holmön. Ansökan har föregåtts av ett brett förankringsarbete med berörda 

politiker och tjänstepersoner.  

  

Föreningen HUF har under 2019–2020 arbetat med en omfattande 

förstudie om utvecklingsmöjligheter på ön. Arbetet har utgått från Umeå 

kommuns strategidokument ”Holmön – Umeås utpost i Kvarken, strategier 

för framtiden” (KS 2013). Förstudien innehåller bland annat en 

handlingsplan för hur den kommersiella servicen på ön kan stärkas och en 

lokalekonomisk analys. I förstudien framgår tydligt att Prästgården på 

Holmön är en nyckelfaktor för att utveckla öns serviceunderlag och bidra 

till förverkligande av utvecklingsstrategier. I dagsläget finns inga andra 

allmänna lokaler av detta slag på ön och huset har en stor betydelse för 

lokalsamhället. Huset ägs idag av Sävar-Holmöns församling, men beslut 

finns om att huset ska säljas. Köper inte HUF fastigheten finns det stor risk 

att huset blir privatboende.   

  

Den totala köpesumman för fastigheten är 2 200 000 kr. Föreningens 

ambition är att söka investeringsstöd på 50 % från Boverket och att sökt 

bidrag från Umeå kommuns kan användas som medfinansiering. 

Resterande finansiering (440 000 kr) består av eget kapital och 

aktieförsäljning. Beviljas ej investeringsstöd från Boverket kommer HUF att 
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genomföra köpet genom att låna 50% av den totala investeringen 

från Ekobanken. 

  

Förslag till Umeå kommuns finansiering  

HUF fick 2019 medfinansiering beviljad av Umeå kommun till det 3-åriga 

projektet “Holmömodellen – Hållbarhet och nytänk skapar servicelösningar 

för en levande skärgård och bygd” (Ksnau 2019-06-11, §235). I dialog med 

Tillväxtverket beslutades dock att minska omfattningen på projektet 

och begränsa det till en förstudie 2019–2020. Detta innebär att alla 

beviljade medel från Umeå kommun inte har använts till ursprungligt 

projekt, och att kvarvarande medel (223 000 kr) skulle kunna användas till 

förvärvet av Prästgården. Detta betyder att 437 000 kr av sökta 660 000 kr 

behöver skrivas fram för nytt beslut. 

  

  2020  2021  Totalt  

Kvarvarande medel till 

“Holmömodellen” (Ksnau 2019-06-11, 

§235)  

90 000  133 000  223 000  

Nya medel, nytt beslut i november 

2020.   

437 000  0  437 000  

 Totalt 527 000  133 000  660 000  

  

Om Umeå kommun beviljar sökta medel kommer en överenskommelse 

mellan HUF och kommunen att skrivas. Denna ska bland annat ange att 

Umeå kommun i och med stödet får nyttja lokalerna kostnadsfritt för olika 

typer av offentlig verksamhet under kommande 5 år, exempelvis för barn- 

eller seniorverksamhet. 

  

Föreningen HUF har visat på starkt engagemang och genomförande-

förmåga genom förstudien som resulterat i en väl bearbetad och lokalt 

förankrad handlingsplan samt lokalekonomisk analys. De många Holmöbor 

som har involverats och engagerat sig i projektet visar på att det i 

lokalsamhället finns ett stort förtroende för föreningen och att HUF är en 

lämplig aktör att driva utvecklingsfrågor på Holmön. HUF:s nystartade 

bygdebolag som är tänkt att äga och sköta driften av Prästgården har på 

kort tid sålt andelar för 375 000 kr att användas vid förvärvet. HUF:s arbete 

stämmer väl in i flera delar av kommunens planer och program, bland 
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annat Plan för kommersiell service och Program för hållbar 

landsbygdsutveckling i Umeå kommun samt strategidokumentet ”Holmön 

– Umeås utpost i Kvarken, strategier för framtiden”. Sammanfattningsvis 

görs bedömningen att Umeå kommun bör stötta HUF vid förvärvet av 

Prästgården. En mer detaljerad beskrivning av arbetet och kopplingar till 

Umeå kommuns planer och mål ges i bilagan Bakgrundsbeskrivning. 

Beslutsunderlag 

Bakgrundsbeskrivning 

Ansökan från Holmöns Utvecklingsforum 

Beredningsansvariga 

Jennie Bergvall-Kalén 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 308 
Diarienr: KS-2020/00635 

Medfinansiering: Studenter möter arbetslivet 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Studenter möter arbetslivet medel och reservera 500 000 kr 

2021, 563 067 kr 2022 och 405 924 kr 2023 att tas ur kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda kostnader, utvecklingsanslaget 

 

att konstatera att resterande sökt medfinansiering för 2021, 256 786 kr, 

tas ur Umeå kommuns Näringslivs rambudget. 

Ärendebeskrivning 

Västerbottens handelskammare ansöker om medfinansiering till det 3-åriga 

projektet Studenter möter arbetslivet. Projektet genomförs i nära 

samverkan med Umeå och Skellefteå kommuner samt med arbetsgivare i 

regionen. Ambitionen är att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och 

studenter och därigenom bidra till Västerbottens kompetensförsörjning 

och tillväxt. 

 

Forskning från CERUM visar att en allt lägre andel studenter vid svenska 

universitet stannar i regionen efter avklarad utbildning. En mer detaljerad 

analys av Umeå universitet visar att Umeå, i jämförelse med landets övriga 

universitetsregioner, har en lägre andel studenter från regionen som väljer 

att stanna kvar efter avslutade studier. Särskilt utmärkande är den negativa 

trenden för kvinnor, vilka i allt lägre utsträckning stannar i regionen efter 

examen. Enligt forskningen är sannolikheten för studenter att stanna kvar i 

den region studenten flyttat till större om personen har anställnings- och 

karriärmöjligheter i regionen. Ur ett nationellt perspektiv har UmU en 

jämförelsevis låg andel studenter som kommer från närområdet (ca 22 %), 

vilket gör att sannolikheten att studenter flyttar vidare efter examen ökar. 

 

I dialog med näringslivet har det framkommit att det saknas strukturerade 

forum/platser där studenter och arbetslivet kan mötas. Projektet Studenter 
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möter arbetslivet kommer att testa och genomföra ett antal aktiviteter för 

att skapa dessa mötesplatser för att visa upp regionens arbetsmöjligheter 

för studenterna och skapa möjligheter för en bättre övergång från 

studentliv till arbetsliv. Projektet ska bidra till att skapa intresse hos 

studenterna för regionens arbetsgivare och stötta företagens och 

organisationernas kompetensförsörjning genom bättre möjligheter till 

matchning.  

 

Efter avslutat projekt väntas regionens arbetsmarknad vara stärkt genom 

en utvecklad samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, det 

finns forum och gemensamma mötesplatser där studenter och 

arbetsgivare kan mötas och studenterna är bättre förberedda för 

arbetslivet.  

 

Projektets aktiviteter handlar till största del om nätverksskapande och olika 

aktiviteter som mentorsprogram, nätverksträffar mellan 

studenter/doktorander och företag, karriärluncher, studiebesök och 

matchmakingträffar. Därtill kommer omfattande analysunderlag om 

studenters flyttmönster att tas fram, samt olika typer av informations-

koncept om karriärmöjligheter i regionen. 

 

Mål för projektet är: 

 

• 13 000 student- och doktorandkontakter genom de olika 
aktiviteterna inom projektet. Detta ger studenterna och 
doktoranderna en bättre övergång från utbildning och forskning till 
arbete och en förbättrad anställningsbarhet. 
 

• 600 företagskontakter genom de olika aktiviteterna inom projektet. 
Detta ger arbetsgivarna en bättre kontakt med studenter och 
doktorander, ökad attraktiviteten för regionens arbetsgivare och en 
bättre möjlighet till matchning av utbud och efterfrågan på 
kompetens.  

 

• Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har ett ökat 
söktryck på sina grund- och forskarutbildningar tack vare nära 
koppling till den regionala arbetsmarknaden. 
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Föreslagen finansiering 

 

 2021 2022 2023 Summa 

Region Västerbotten 1 110 119 916 401 759 257 2 785 777 

Umeå kommun egen 
tid 

87 526 87 526 87 426 262 578 

Umeå kommun 
kontanta medel 

756 786 563 067 405 924 1 725 777 

Skellefteå kommun 
egen tid 

36 401 36 401 36 401 109 203 

Skellefteå kommun 
kontanta medel 

233 333 233 333 233 333 699 999 

Umeåregionen, 
gemensamma medel 

100 00 100 000 100 000 300 000 

Akademi norr, egen 
tid 

72 802 72 802 72 802 218 406 

Umeå universitet + 
kårer 

68 712 68 712 68 712 206 136 

SLU + SLU Holding 49 080 49 080 49 080 147 240 

Branschföreningar 49 080 49 080 49 080 147 240 

Summa 2 583 839 2 196 402 1 882 115 6 666 2 536 

 

Projektet är väl förankrat och aktörer i hela länet kommer att bidra med 

resurser. Projektet passar väl in i Umeå kommuns näringslivsstrategi och 

det utpekade målområdet Umeå – en plats för effektiv 

kompetensförsörjning samt prioriterade insatser: 1) Understödja 

företagens kompetensförsörjning genom bättre möjligheter till matchning, 

2) Verka för människors förbättrade anställningsbarhet, 3) Att skapa forum 

och mötesplatser där talanger och arbetsgivare kan mötas. Även 

partnerskapsavtalet mellan Umeå kommun och Umeå universitet pekar ut 

kompetens som en nyckelfråga, via utbildnings-/ studentsamverkan och 

genom ett ökat samarbete med arbetsgivare inom kompetensförsörjning 

kunna erbjuda attraktiva karriärmöjligheter i Umeåregionen. Med projektet 

upprättas också ett viktig strategiskt samarbete med Skellefteå kommun 

inom kompetensförsörjning. 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-10-27) 

2021     5 300,3 tkr 

2022     9 931,6 tkr 
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2023     14 739,8 tkr 

Beredningsansvariga 

Anna Molin 

Emmy Sundin 

Beredningsansvariga 

Projektbeskrivning 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 309 
Diarienr: KS-2020/00627 

Beslut projektplan KF-uppdrag 1 och 2 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna projektplanen för KF-uppdraget 1 och 2. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag till 

förmån för eget återremissyrkande. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2019 gav kommunfullmäktige “Uppdrag 1-2” till kommunstyrelsen att 

under 2020 genomföra en analys med syfte att identifiera faktorer och 

utvecklingsområden som i hög utsträckning bedöms kunna bidra till Umeå 

kommuns fortsatta tillväxt. (Uppdrag 1.) Mot bakgrund av genomförd 

analys ta fram och till fullmäktige presentera förslag på strategier och 

utvecklingsområden som bedöms vara väsentliga för Umeå kommuns 

fortsatta tillväxt. (Uppdrag 2)  

 

Näringslivsservice och Samhällsbyggnad ansvarar för projektledning kring 

uppdraget. Målet med uppdrag 1-2 är att visa på en tydlig riktning på var, 

hur och varför vi ska styra Umeås utveckling mot tillväxtmålet 200 000 inv 

år 2050. Detta gör vi genom tre delprocesser i projektet: Analys och 

strategi, Förankringsarbete och Information och kommunikation. 

 

Under analysfasen kommer ett antal teman att arbetas fram vartefter 

insamling och identifiering av faktorer och utvecklingsområden från 

kommunens befintliga planer som i hög utsträckning bidrar till Umeå 

kommuns fortsatta tillväxt. Tillväxtmålet om 200 000 invånare till senast år 

2020 ska ske på ett hållbart sätt. Analysfasen ska resultera i vilka 

utvecklingsområden och faktorer Umeå ska jobba med för att fortsätta 

växa på ett hållbart sätt fram till 2030. Projektet förankras och informeras 

kontinuerligt till berörda. 
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Beslutsunderlag 

Projektplan. 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Malin Lagervall, Cathrin Alenskär och Daniel Levisson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Bore Sköld (V) – Återremiss med följande förslag till förändringar:  

• Eftersom kommunen redan har god koll på vilka tillväxtbehoven är 
inom sin egen verksamhet bör ansvaret för arbetet ligga på SLK.   

• Analysen bör utgå från verksamheternas egna behov utifrån 
befolkningstillväxt, investeringar drift, och kompetensförsörjning.   

• Analysen bör inte överordna tillväxtmålet, utan tydligt deklarera att 
social och ekologisk hållbarhet är en förutsättning för all önskad tillväxt. 
Tillväxt utan hänsyn till klimatmålen och social hållbarhet är därför inte 
eftersträvansvärt i sig.  

• Med våra - redan idag – väl bekanta tillväxtbehov som utgångspunkt, 
arbetar projektet vidare i enligt med förslaget genom analyser av 
näringsliv, civilsamhälle, och omvärldsbevakning. 
 

Hans Lindberg (S) – Ärendet ska avgöras idag och bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot återremiss. Ordföranden finner att utskottet 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Reservation 

Bore Sköld (V) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet idag till 

förmån för eget återremissyrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 

Näringsliv 
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§ 310 

Diarienr: KS-2020/00576 

Svar på remiss: Kommuners medverkan i den 

statliga arbetsmarknadspolitiken - en analys av de 

rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avge svar på remiss till Arbetsmarknadsdepartementet enligt 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande.  

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade i november 2019 att ge en särskild utredare i 

uppdrag att analyserna rättsliga förutsättningar kring kommunernas roll i 

den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras 

och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga 

jobben (dir 2019:86). 

 

Umeå kommun har getts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet och 

dess förslag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 2020-10-21 

yttrat sig. 

Beslutsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2020-10-21. 

Remissen. 

Beslutet ska skickas till 
Arbetsmarknadsdepartementet 

GVN   
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§ 311 
Diarienr: KS-2018/00443 

Hemställan till regeringen och bostadsminister Per 

Bolund om försäljning av statlig mark till Umeå 

kommun 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att till regeringen inlämna bifogad hemställan om försäljning av statlig 

mark till Umeå kommun 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

En hemställan till regeringen föreslås skickas till Finansdepartementet. 

Detta genomförs närmst inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag 

KSPLU 2019-08-06 § 80 att genom fortsatt dialog och i samverkan med 

berörda parter verka för att utvecklingsarbetet gällande I20-området 

fullföljs. Förslag till hemställan utgör ett viktigt steg i utvecklingsarbetet. 

 

I20-området har avgörande betydelse i förverkligandet av Umeå kommuns 

planer för omfattande bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling. En 

grundläggande förutsättning i utvecklingsarbetet är också att 

Försvarsmaktens verksamhet ska vara kvar i Umeå kommun. Genom att 

erbjuda ett nytt geografiskt läge inom Umeå för delar av Försvarsmaktens 

verksamhet uppnås dessa ambitioner. Det nya läget skapar utökade 

expansionsmöjligheter för Försvarsmaktens nuvarande verksamhet och 

även potentialer för etableringar av nya organisationsenheter. Detta satt i 

relation till Umeås tillväxt och pågående bebyggelseutveckling i staden 

samt kring I20-området.  

 

Potentialerna vid I20-området har uppmärksammats i statliga utredningar. 
Inom ramen för utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08) 
framarbetade Umeå kommun en rapport 2019 på begäran av den särskilde 
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utredaren. Rapporten som har genomförts med stöd av företrädare från 
Försvarsmaktens olika verksamheter visar möjligheterna för ny lokalisering 
för delar av verksamheten inom kommunen. I rapporten har stor vikt lagts 
på exploateringsekonomi och kalkylen visar att intäkter från möjliga 
byggrätter på I20-området täcker omkostnaderna för ny lokalisering för 
delar av Försvarsmaktens verksamhet i annat läge.  
Försvarsmaktens förhållningssätt har genomgående inom 
utvecklingsarbetet varit att man har fullt fungerande befintliga 
anläggningar för sin verksamhet i Umeå. Om en flytt ska aktualiseras 
förutsätts ett färdigställt verksamhetsområde med anläggningar i nya läget 
samt att det ska vara kostnadsneutralt för Försvarsmakten. 
Förhållningssättet är fortfarande gällande.  
 
Syftet med förslag till hemställan är en formell begäran om att Umeå 
kommun ska få förvärva fastigheten Regementet 2:1 som idag utgör en 
delmängd av Försvarsmaktens verksamhetsområde. Vidare att med 
regeringen föra en dialog om en finansieringslösning då de stora initiala 
kostnaderna för verksamhetsflytt inom kommunen är svåra för Umeå 
kommun att bära ensam. Hemställan är viktig för att i slutänden uppnå 
kommunens övergripande ambitioner vad gäller stadsutveckling och 
Försvarsmaktens verksamhetsutveckling i Umeå. Vid sidan av detta är den 
ett viktigt steg för att ett trovärdigt och genomförbart alternativ för ny 
lokalisering av Försvarsmaktens verksamhet i Umeå ska kunna presenteras 
för Försvarsmakten som är en viktig part i utvecklingsarbetet. Det vill säga 
att fortsättningsvis ta hänsyn till deras förhållningssätt samt att arbeta 
vidare och utgå från intentionerna som redovisas i kommunens framtagna 
rapport om I20-området.  
 

Förslag till hemställan har tagits fram av Övergripande planering, 

Näringslivsservice samt Mark och exploatering i samverkan.     

Beslutsunderlag 

Hemställan om försäljning av statlig mark till Umeå kommun för att av 

samhällsbyggnadsändamål möjliggöra bostadsbyggande och hållbar 

stadsutveckling. 

Rapport: Utredning av I20-området i Umeå juli 2019 (Obs, skickas som 

bilaga till hemställan). 

Bilaga till Rapport: Marknadsanalys Umeå kommun I20-området (Obs, 

skickas som bilaga till hemställan). 
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Beredningsansvariga 
Daniel Lindström 

Per Westergren 

Susanne Thurén 

Beslutet ska skickas till 
Hemställan, rapport och bilaga till rapport skickas till Finansdepartementet. 

 
 

 

 

  



Sida 32 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-11-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 312 
Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt 

ledd utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet. 

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering. 

Föreningen Stora stenen har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. Beviljat medel 

ska användas för att förbättra framkomligheten på vandringsleden upp till 

friluftsområdet. Området Stora stenen är välbesökt av såväl lokala som 

internationella gäster och föreningen har under många år arbetat för att 

tillgängliggöra området för personer med funktionsvariationer. Sökt medel 

avser att förbättra vandringsledens underlag så att personer i rullstol, 

permobil eller barnvagnar kan ta sig fram på ett säkert sätt. Föreningen 

kommer även att marknadsföra området och de förbättringar som gjorts 

via tidnings- och Facebookannonser för att nå ut till ännu fler. 
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§ 313 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-11-10 

Remisser 

 

Justitiedepartementet - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 

2020:54), Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden för yttrande senast 7 

december 2020, GVN 2020-11-25 (med omedelbar justering), KSNAU 2020-12-01,  

 

Justitiedepartementet - Remiss: SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott, 

Individ – och familjenämnden för eget yttrande senast 19 januari 2021 med 

kopia till KS Diarium 

 

Infrastrukturdepartementet - Remiss av Boverkets rapport (2020:18) 

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur utifrån 

uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade kravnivåer på 

laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna, Byggnadsnämnden för 

yttrande senast 19 januari 2021, BN 2020-11-18 (omedelbar justering), 

KSNAU 2020-12-01, KS 2020-12-08. 

 

Rapport  

 

Fritidsnämndens handlingsplan 2020 – Rapport till KSNAU (som 2020-08-

11 begärde in rapporten).  
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§ 314 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser 2020-11-10 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att de ledamöter i utskottet som önskar delta anmäler sig själva och en 

kopia till sekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Västerbotten - Välkommen till Delaktighetsveckan v.46 

 

Länsstyrelsen Västerbotten - Nationell samling: internationella 

funktionshindersdagen 2020, 3 december 2020 

 

Kvalitetsmässans Vinnarkonferens 11 november 2020 – Digital konferens. 

 

Beslutet ska skickas till  

Vanessa Holmlund 
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§ 315 
Diarienr: KS-2020/00479 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska 

för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst; 

Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-Ejlefall 

(SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma 
inom äldreomsorg och hemtjänst i enlighet med äldrenämndens och 
jämställdhetsutskottets yttranden. 
 
Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet att 
avslå motionen till förmån för eget förslag om att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i juni 2020 yrkar Lars-Arne Ivert 

(SD), Maria Nilsson (SD), Birgitta Palm-Ejlefall (SD): 

 

• att Umeå kommun ställer krav på att de som anställs inom 
äldreomsorg och hemtjänst i kommunal regi är godkända i svenska 
C  

 

Yttranden har inkommit från äldrenämnden och kommunfullmäktiges 

jämställdhetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom 

äldreomsorg och hemtjänst 

Protokollsutdrag ÄN 2020 §57 

Äldrenämndens yttrande 

Protokollsutdrag JUSK 

Beredningsansvariga 



Sida 36 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-11-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) – att anse motionen besvarad. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att anse motionen 

besvarad. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet att 

avslå motionen till förmån för eget förslag om att anse motionen besvarad. 

Beslutet ska skickas till 
motionärerna 

äldrenämnden   
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§ 316 
Diarienr: KS-2020/00659 

Motion 27/2020: Elevhälsa online - garanterad 

kontakt med Elevhälsan inom ett dygn; Veronica 

Kerr, Anders Sellström  (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motion 27/2020: Elevhälsa online – garanterad kontakt med 
elevhälsan inom ett dygn enligt yttrande från för- och grundskolenämnden 
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttranden. 
 
Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet att 

avslå motionen till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i september 2020 yrkar Veronica 

Kerr (KD) och Anders Sellström (KD): 

 

• att för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa Elevhälsa Online. 

 

För- och grundskolenämnden och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har lämnat likalydande yttranden och föreslår 

att kommunfullmäktige avslår motionen (se respektive protokollsutdrag). 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämndens protokoll 2020-10-22, § 76. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokoll 2020-10-21, § 69. 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson 

Olov Häggström 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M), Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) – Bifall 
till motionen. 
 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot att bifalla 

motionen. Ordföranden finner att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen). 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet att 

avslå motionen till förmån för eget förslag om att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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§ 317 
Diarienr: KS-2020/00807 

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet 

enligt miljöbalken 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att revidera Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken med 

tillhörande taxebilagor, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens 

förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande taxa för verksamheter enligt miljöbalken som antogs av 

kommunfullmäktige 29 oktober 2018, har ett behov av att revideras utifrån 

ändringar i lagstiftningen avseende miljöbalken och avfallsförordningen 

samt med anledning av ändringar i SKR:s (Sveriges Kommuner och 

Regioner) underlag till behovsstyrd taxa. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 113 överlämnat förslag 

till revidering. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-22, § 113. 

Taxa miljöbalken. 

Taxebilaga 1. 

Taxebilaga 2. 

Taxebilaga 3. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 318 
Diarienr: KS-2020/00808 

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet 

enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att revidera Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen, i 

enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen enligt 

strålskyddslagen 2018:396. Tidigare taxa har reviderats med anledning av 

ny lagstiftning. Taxan omfattar avgift för anmälan och tillsyn av verksamhet 

där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten samt tillsyn av radon i 

bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 114 överlämnat förslag 

till revidering av taxan. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-22, § 114. 

Taxa strålskydd. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 319 
Diarienr: KS-2020/00809 

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll 

av animaliska biprodukter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för offentlig kontroll enligt lag 

(20061805) om foder och animaliska biprodukter, de författningar och 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen. 

 

Umeå kommun saknar idag en taxa för offentlig kontroll av animaliska 

biprodukter varför ett förslag till taxa har tagits fram för att, till att börja 

med, kunna finansiera den offentliga kontrollen avseende klagomål och 

uppföljningar. Offentlig kontroll kan avse kadaverhantering, nedgrävning av 

häst eller matavfallshantering från internationella transporter. Syftet med 

kontrollen är att undvika smittspridning eftersom en sådan skulle kunna slå 

hårt mot näringarna både nationellt och internationellt. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 115 överlämnat förslag 

till taxa till kommunfullmäktige för antagande.. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-10-22, § 115. 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 320 
Diarienr: KS-2020/00810 

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt 

lagen om sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer, i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens 

förslag. 

 

att taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 20141799. Taxa för tillsynen saknas idag och ett 

förslag till taxa har därför tagits fram att finansiera tillsynen. På grund av 

flera händelser med hemgjorda bomber har utgångsämnen till dessa 

reglerats. Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer får i vissa fall 

inte säljas till privatpersoner eller bara om de har tillstånd till detta.  

 

Tillsynen omfattar att den som saluför dessa produkter ska ha rutiner för 

att kontrollera att privatpersoner har tillstånd att köpa en produkt samt att 

märkning av produkten är korrekt. 

 

Butiker som saluför dessa produkter kan vara 

• Butiker för modellhobby. Dessa kan sälja nitrometan och bränslen med 
mer än 30 viktprocent nitrometan (motsvarar 25 volymprocent) för 
modellfarkoster. 

• Färg-, bygg- och järnhandeln, inklusive byggvaruhus och liknande gör-
det-själv handel. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 
viktprocent för blekning, rengöring och desinfektion, och möjligen även 
salpetersyra. 

• Pool- och spabutiker. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 
viktprocent för poolrengöring. 
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• Apotek. Dessa kan sälja väteperoxid med halt över 12 viktprocent för 
blekning och desinfektion, och möjligen även salpetersyra. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2020-10-22, § 116 överlämnat förslag 

till taxa till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-109-22, § 116. 

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden   
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§ 321 
Diarienr: KS-2020/00790 

Kommunstyrelsen - Uppdragsplan och 

internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta:  
att fastställa Kommunstyrelsens uppdragsplan och budget för 2021  
 
att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 
Kommunstyrelsen år 2021  

 
att i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan göra medskicket att 
administration som kan digitaliseras inventeras och sen verkställs digitalt 
för att frigöra utrymme  
 
att medel som frigörs, efter hantering av strukturellt underskott, bland 
annat ska användas till att fortsätta utvecklingen av upphandlingsarbetet  
 
att extern medfinansiering ska sökas i största möjliga mån för att leva upp 
till de övergripande målen. Frigjorda resurser, efter hantering av 
strukturellt underskott, ska användas för arbete med uppdragen i enlighet 
med budget och uppdragsplan för 2021. 
 
Särskilda uttalanden 
Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V) återkommer eventuellt i 
kommunstyrelsen med yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till uppdragsplan och budget för 2021 har upparbetats i 
Stadsdirektörens ledningsgrupp, samråd har skett i KSnau vid sammanträde 
den 2 nov 2020. Förslaget utgår från de mål och uppdrag samt den arbets- 
och ansvarsfördelning kommunfullmäktige slagit fast för 2021. Förslag till 
kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2021 har 
upparbetats efter samråd med Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsutskott (samrådet genomfördes den 20 okt 2020).  

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan och budget 2021 
Bilaga - Specificerad budget för KS 2021  
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Riskanalys och internkontrollplan 2021 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

Sofia Westin 

Henrik Olofsson 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S) yrkar på följande tillägg: 

• att i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan göra medskicket att 

administration som kan digitaliseras inventeras och sen verkställs 

digitalt för att frigöra utrymme  

• att medel som frigörs, efter hantering av strukturellt underskott, bland 

annat ska användas till att fortsätta utvecklingen av 

upphandlingsarbetet  

• att extern medfinansiering ska sökas i största möjliga mån för att leva 

upp till de övergripande målen. Frigjorda resurser, efter hantering av 

strukturellt underskott, ska användas för arbete med uppdragen i 

enlighet med budget och uppdragsplan för 2021 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen inklusive Janet Ågrens tillägg. 

Ordföranden finner att utskottet bifaller tjänsteskrivelsen inklusive Janet 

Ågrens tillägg. 

 

Särskilda uttalanden 
Anders Ågren (M) och Bore Sköld (V) återkommer eventuellt i 
kommunstyrelsen med yrkanden. 

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontoret   
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§ 322 
Diarienr: KS-2020/00806 

Umeå kommun värd för föreningen för Sveriges 

överförmyndares studiedagar år 2024. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att godkänna att Umeå kommun står som värd för föreningen för Sveriges 

överförmyndares studiedagar år 2024. 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Sveriges överförmyndare bildades 1957 och är en ideell 

medlemsorganisation för i första hand förtroendevalda och anställda inom 

överförmyndarverksamheten i hela Sverige. Föreningen för Sveriges 

överförmyndare (FSÖ) har sedan starten haft årliga studiedagar runt om i 

Sverige. Ansökan görs tre år i förväg. I ansökan krävs protokollfört beslut 

från kommunstyrelsen, d.v.s. att man godkänner att Umeå kommun tar på 

sig åtagandet att vara värdstad för arrangemanget. Konferensen lockar ca 

600 deltagare, främst förtroendevalda, tjänstemän och utställare inom 

verksamhetsområdet. Studiedagarna arrangeras onsdag-fredag den sista 

veckan i augusti varje år. Föreningen ansvarar för planering, administration 

och genomförandet av konferensen. 

 

För Umeå kommun skulle detta innebära positiva ekonomiska effekter för 

Umeås affärer, restauranger och hotell då arrangemanget löper över flera 

dagar. Föreningen räknar med att konferensen tillför Umeå kommun en 

omsättning på ca 3 mkr exkl. moms under de tre dagar som studiedagarna 

pågår. 

 

Finansiering 

FSÖ har som villkor att föreningen beviljas ett ekonomiskt stöd på 100 000 

kr. Medel har beviljats. 

Beredningsansvariga 

Åsa Pålsson Stråe, chef överförmyndarenheten i Umeåregionen 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Pålsson Stråe   
 

  



Sida 50 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-11-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 323 
Diarienr: KS-2020/00713 

Svar på remiss av huvudbetänkandet Innovation 

genom information (SOU 2020:55) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande enligt nedan och översända det till 

Infrastrukturdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till lag (2021:00) om öppna data och vidareutnyttjande av 

information från myndigheter och offentliga företag 

 

Yttrande 

Lagförslaget är bra som helhet, dock tycker Umeå kommun att det i vissa 

av texterna behöver förtydligas hos vilken part olika delar av ansvar ligger. 

Detta för att säkra att en viss part verkligen känner sig träffad och förstår 

att det är deras ansvar (eller inte). Det är även vår åsikt att information 

som leder till ökad transparens och demokrati är lika viktig att 

tillgängliggöra som den som leder till innovation. Men det är endast den 

sistnämnda som nämns i utredningen. 

 

Nedan följer Umeå kommuns kommentarer på förslaget till lag: 

Sid 390,  1 kap. Allmänna bestämmelser 3§ 

3§ första meningen säger: 

”Denna lag gäller för information som innehas av myndighet och offentliga 

företag”. 

 

Texten ”innehas” bör ändras till ”innehas samt ägs” eller enbart ”ägs”.  Det 

bör klargöras utan tvekan att detta inte gäller information som förvaras 

hos en myndighet, eller offentligt företag, som ett led i en teknisk 

bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning.  

 

Sid 404, 2 kap. Tillgängliggörande av information, 1§ 



Sida 51 av 53 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-11-10 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Sista meningen på sidan säger att den information som i första hand ska 

göras tillgänglig är den som kan bidra till innovation. Jag anser att det är 

minst lika viktigt med den information som bidrar till transparens och ökad 

demokrati. Det vill säga formulering bör ändras. 

 

Sid 406   2kap. Tillgängliggörande av information, 2§ 

I sista meningen ska texten öppnadata.se ska bytas till dataportal.se 

eftersom den förstnämnda inte längre existerar 

 

Sid 426, 7 kap. Avtal om exklusiva rättigheter 3§ 

Andra stycket, sista meningen. Det bör förtydligas vilken part som är 

skyldig att göra kopian tillgänglig för andra vidareutnyttjare efter avtalets 

slut. Förslag på ny text för andra stycket: 

Den som beviljat en exklusiv rättighet ska få en avgiftsfri kopia av de 

digitaliserade kulturresurserna och ska göra kopian tillgänglig för andra 

vidareutnyttjare när avtalet om exklusiv rättighet löpt ut. 

Beslutsunderlag 

Remissen. 

Beredningsansvariga 

Maria Söderlind 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet   
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§ 324 
Diarienr: KS-2020/00274 

Ekonomisk rapport januari-september 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

 

att kalla fritidsnämnden till nästa möte med näringslivs- och 

arbetsutskottet 2020-11-24 för att redogöra sin ekonomiska 

handlingsplan.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om 

ekonomin januari-september 2020. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens handlingsplan (som KSNAU begärde in 2020-08-11). 

Beslutet ska skickas till 
Lena Höök Gustafsson 

Fritidsnämnden 
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§ 325 
Diarienr: KS-2020/00824 

Ny budgetmodell 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson om 

ny budgetmodell. 

 

 


