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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, ej § 118 p.g.a. jäv 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 100-106 

Maria Söderlind, projektledare, § 120 
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§ 100 
Diarienr: KS-2019/00764 

Upphandling: Kaffeautomater och kaffe - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag Dnr:19048 Kaffeautomater och kaffe. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet innebär avrop och leverans av kaffeautomater och kaffe till 

Umeå kommun. Övriga avropsberättigade parter är Infrastruktur i Umeå 

AB (INAB), Umeå Energi AB, Umeå Energi Elnät, Umeå Energi Elhandel AB, 

Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten, BioEndev AB, 

Vindel Bostäder AB, Vindelns kommun, Vännäs Fastigheter samt Vännäs 

kommun.  

 

Upphandlingen sker genom öppet förfarande.  

 

Avtalstiden löper fr.o.m. 2020-06-15 - 2022-06-14 med möjlighet till 2 års 

förlängning. Upphandlingen ställer krav på att kaffet är certifierad med 

rättvisemärkning typ Fairtrade och ekologiskt. Övriga produkter har minst 

rättvisemärkning.  

 

Avtalets totala värde är ca 2 100 000 SEK per år.  

I förfrågningsunderlaget är socialhänsyn medtaget. 

De anbudsgivare som uppfyller de ställda kraven går vidare till utvärdering.  

Anbud antas enligt principen kvalitet och pris. 

 

Utvärdering  
Utvärderingsformen är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 
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Utvärdering kvalitet bygger på smaktest av två (2) kaffesorter som 

anbudslämnare offererat med tillhörande offererad kaffeautomat. Umeå 

kommun har utsett en smakpanel som ska utföra smaktesterna.  

Beslutsunderlag 

Se bifoga förfrågningsunderlag 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) med instämmande av Peder Westerberg (L) – Att i 
förfrågningsunderlaget stryka krav på att kaffet är certifierat med 
rättvisemärkning typ Fairtrade och ekologiskt. 
 
Bore Sköld (V) – Avslag till Anders Ågrens (M) med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot Ågrens (M) med fleras förslag. Ordföranden 

konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. 

 

Reservation 

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

förmån för eget förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 101 
Diarienr: KS-2019/00931 

Upphandling: Mjukpapper – Förfrågningsunderlag 

Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag 19154 Mjukpapper.  

 

Ärendebeskrivning  
Upphandling av Umeå kommuns och övriga avtalspartners behov av 

mjukpapper, dvs toalettpapper, hushållspapper, servetter m.m. 

 

Avtalstid  

2020-08-01 – 2022-07-31 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  

 

Värde  

22 000 000 SEK per år (endast Umeå kommun) 

 

Utvärdering  

Pris 

 

Beslutsunderlag  
Bifogat komplett förfrågningsunderlag.  

 

Beredningsansvariga  
Martin Deverud 

Pia Wangbergh   
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§ 102 
Diarienr: KS-2020/00094 

Upphandling: Bergkross - Hämtas i täkt – Antagande 

av leverantör  
 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 
 
att anta NCC som leverantör av bergkross-Hämtas i täkt.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tidigare låtit utförarna av halkbekämpning stå för 

halkbekämpningsmaterial vilket har resulterat i höga materialkostnader för 

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

materialet där entreprenörerna får hämta material i våra depåer. 

Upphandlingen ska täcka det samlade behovet för Gator och parker samt 

Fastighet vilket ger en besparing för båda förvaltningarna. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där två anbud inkom. 

Utvärderingen baserades på lägsta pris. 

 

Avtalets värde är ca 650 000 SEK per år. 

Avtalsperiod 20200501–20220430 

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

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, Rickard Fredriksson 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson   
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§ 103 
Diarienr: KS-2020/00095 

Upphandling: Bergkross - Levererat till depå – 

Antagande av leverantör 
 

Beslut 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 
 
att anta NCC som leverantör av bergkross levererat till depå 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tidigare låtit utförarna av halkbekämpning stå för 

halkbekämpningsmaterial vilket har resulterat i höga materialkostnader för 

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

materialet där entreprenörerna får hämta material i våra depåer. 

Upphandlingen ska täcka det samlade behovet för Gator och parker samt 

Fastighet vilket ger en besparing för båda förvaltningarna. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där ett anbud inkom. 

Utvärderingen baserades på lägsta pris. 

 
Avtalets värde är ca 2,1 MSEK per år. 

Avtalsperiod 20200501–20220430 

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

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg Rickard Fredriksson 

Beslutet ska skickas till 
Rickard Fredriksson   
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§ 104 
Diarienr: KS-2020/00227 

Upphandling: Skolskjutsar särskolan - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta förfrågningsunderlag för skolskjutsar särskolan. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling: Skolskjutsar särskolan. 

Avtalsvärde per år: c:a 12 miljoner kr. 

Avtalsperiod 2020-08-01—2024-07-31 

Beslutsunderlag 

Bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 105 
Diarienr: KS-2020/00242 

Upphandling: Serviceavtal växelplattform - 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 
 
att godkänna förfrågningsunderlag för serviceavtal växelplattform. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun upphandlar samordnat serviceavtal för den gemensamma 

telefoniplattformen och tillhörande programvara för Umeå, Bjurholm, 

Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun. Avtal tecknas 

gemensamt av Umeå kommun för samtliga köpare. 

 

Befintligt serviceavtal löper ut till hösten och ett nytt serviceavtal måste 

upprättas. 

 
Avtalets värde är ca 1,2 MSEK per år. 

Avtalsperiod 20201001–20220930 

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

Utvärdering sker enligt lägsta pris 

Beslutsunderlag 

Se bifogade dokument 

Beredningsansvariga 

Pia Wangberg, Rickard Fredriksson 

Beslutet ska skickas till 
Upphandling   
 

 

  



Sida 10 av 39 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-03-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 106 
Diarienr: KS-2020/00268 

Upphandling: Möbler till socialtjänst och övriga 

offentliga miljöer – Antagande av leverantörer 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna antagande av leverantörer för löpande inköp av möbler till 

socialtjänsten och andra offentliga miljöer till Umeå kommun och övriga 

avropsberättigades i enlighet med bifogat beslutsprotokoll och 

utvärderingsprotokoll. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av möbler och 

inredning. Avtalsperioden är från 2020-07-01—2022-06-30 med möjlighet 

till 2 års förlängning. Umeå kommun har upphandlat 2 leverantörer för 

löpande inköp av dessa möbler. 

 

Upphandlingen var uppdelad i 25 delar, beroende på möbelvariant som 

efterfrågats. Utvärderingsgrunden var bästa förhållandet mellan pris och 

kvalitet där representanter från verksamheterna har utvärderat och 

bedömt ett antal produkter utifrån produkternas estetik, funktion och 

garantitid. Upphandlingen har ett värde på ca 3000 000 kr per år och 

uppfyller upphandlingsmyndighetens miljökrav på möbler. 

 

Beslut om förfrågningsunderlaget delegerades av näringslivs- och 

arbetsutskottet till biträdande upphandlingschef 2019-12-10,  § 396. 

Beslutsunderlag 

Bifogat beslutsprotokoll och utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Karin Ask  

Pia Wangbergh 
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Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån  
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§ 107 
Diarienr: KS-2019/00910 

Anställningsprocessen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att bevilja äldrenämnden 1 896 tkr för år 2020, 1 459 tkr för år 2021, 

1 502 tkr för år 2022, 1 154 tkr för år 2023 och 1 189 tkr för år 2024 i 

projektmedel att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

kostnader, utvecklingsanslaget. 

 

Att bevilja tekniska nämnden 2 085 tkr för år 2020, 2 875 tkr för år 2021 

och 2 875 tkr för år 2022 i projektmedel att tas ur kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda kostnader, utvecklingsanslaget. 

 

Att bevilja Stadsledningskontoret/Lön och pension 418 tkr för år 2020, 

864 tkr för år 2021 och 442 tkr för år 2022 i projektmedel att tas ur 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, 

utvecklingsanslaget. 

 

att återställning av beviljade projektmedel regleras via 

budgetberedningen. 

 

att i avvaktan på KF-uppdrag 5 göra detta undantag från de kriterier som 

finns för nuvarande utvecklingsanslag. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande anställningsprocess är krånglig och tidskrävande. Chefer på alla 

nivåer påverkas när de ständigt måste kontrollera och dubbelkontrollera 

om delprocesser har hanterats enligt begäran för att komma vidare och 

kunna slutföra anställningsprocessen. Medarbetare berörs då 

anställningsbevis, scheman och behörigheter inte är klara innan 

anställningens start på grund av att något gått fel i någon av delprocessen. 

Detta kan exempelvis medföra att medarbetaren inte kan utföra den 

lagstadgade dokumentationen eller inte kan få medicindelegering. Detta 
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kan även påverka brukarsäkerheten då medarbetaren inte har tillgång till 

befintlig dokumentation och inte heller kan notera ny viktig information. 

I nuläget måste chefer använda ett antal olika former av blanketter och 

andra beställningssystem för att kunna rusta en ny medarbetare eller 

uppdatera något kring en befintlig medarbetare. Det finns ingen 

standardisering vilket medför en osäkerhet i hanteringen vilket i sin tur 

leder till stress för såväl chefer som medarbetare. Anställningar och 

behörigheter blir idag inte klara i tid alternativt tar allt för mycket chefstid i 

anspråk oavsett om chefen haft god framförhållning eller inte. Det är en 

avancerad och tidskrävande process och flera delprocesser är beroende av 

att föregående process är klar innan nästa tar vid vilket skapar ställtid. Det 

är många olika funktioner som är inblandande och som också har skapat en 

egen struktur för sin del utan att hänsyn tagits till processen som helhet. 

 

Syftet med projektet är att frigöra tid för äldreomsorgens chefer att jobba 

med sitt ledaruppdrag i enlighet med arbetet som förvaltningen gör 

tillsammans med Sunt arbetsliv. Detta genom att skapa en effektiv 

anställningsprocess med automatiserad och förenklad behörighetsfunktion 

samt en kvalitetssäkrad anställningsprocess där rätt person gör rätt sak. På 

så vis skapas förutsättningar för verksamhetens chefer att nå målet med 

att sänka sjukfrånvaro till 6 % för Äldreomsorgen under en 3-årsperiod. 

 

Effekterna och nyttorna av detta projekt kommer också att kunna hämtas 

hem i synnerhet inom nämnder med personalintensiva verksamheter. 

 

Nuvarande kriterier för utvecklingsanslag innebär att kommuninterna 

utvecklingsprojekt inte prioriteras. I avvaktan på KF-uppdrag 5 och att det 

föreslås tillskapas ett kommuninternt utvecklingsanslag så behöver avsteg 

från dessa kriterier göras 2020. 

 

IT-funktionens del i projektet  

Kostnader för övergripande projektledning för hela projektet samt 

automation och ändringar i blanketter så ingår bland annat 

utvecklingskostnad, driftkostnad, förvaltningskostnad och licenser.  

År 2020 - 2 085 tkr (varav 1 210 tkr extern kostnad projektledning) 

År 2021 – 2 875 tkr (varav 1 610 tkr extern kostnad projektledning) 

År 2022 – 2 875 tkr (varav 1 610 tkr extern kostnad projektledning) 
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Följande år hanteras utvecklingskostnad, driftkostnad, förvaltningskostnad 

och licenser i ordinarie budgetprocess (motsvarande 525 tkr)  

 

Stadsledningskontorets del i projektet 

Kostnad för delprojektledning inom Lön och pension motsvarande 50% 

tjänst och vikarie för att frigöra tid för lönekonsulter att delta i projektet 

motsvarande 100% tjänst under två år. 

År 2020 – 418 tkr 

År 2021 – 864 tkr 

År 2022 – 442 tkr 

 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-03-10) 

2020, 7 792 tkr 

2021, 14 619 tkr 

2022, 18 607 tkr 

Beslutsunderlag 

- Bilaga Projektansökan 
- Bilaga Projektbeskrivning 
- Bilaga Anställnings och utrustarprocessen ÄO Slutgiltig 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård 

Pernilla Henriksson 

Lena Höök Gustafsson 

Tomas Forsberg 

Birgitta Forsberg 

Peter Juneblad 

Beslutet ska skickas till 
Äldrenämnden 

Tekniska nämnden   
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§ 108 
Diarienr: KS-2020/00259 

Ansökan om medfinansiering för 

Norrbotniabanegruppen 2020-2024 ”Intensifiering 

av Norrbotniabanan” 

Beslut 

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar 

 

att medfinansiera Norrbotniabanegruppens projekt ”Intensifiering av 

Norrbotniabanan” med totalt 1 371 782 kr 

 

Finansiering sker inom ramen för befintlig budgetram för Övergripande 

planering. 

 

Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs. 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Norrbotniabanegruppens projektperiod 2017-2020 avslutas den sista juni i 

år. Under den pågående projektperioden har sträckan Umeå-Skellefteå 

lyfts in i den Nationella transportplanen för 2018-2029, och den första 

delsträckan mellan Umeå och Dåva påbörjades 2018. Planeringsarbetet 

pågår för fullt till Skellefteå och kommer att färdigställas 2021. I 

Januariavtalet står att ”planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin 

helhet ska intensifieras”.  

 

Projektet uppger att konkurrensen med andra järnvägsprojekt hårdnar och 

att arbetet nu är inne i ett oerhört känsligt skede. Det är viktigt att 

Norrbotniabanegruppen vidmakthåller den nuvarande positionen för 

Norrbotniabanan och att arbetet inte tappar fart eller avstannar i 

Skellefteå. 
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Vid huvudmannagruppsmötet i augusti 2019 beslutades att 

Norrbotniabanegruppens (NBBG) påverkansarbetet skall fortgå under en 

fyraårig projektperiod. Detta för att säkra att NBBG:s påverkansarbete kan 

löpa ostört inför arbetet med nästa Nationella transportplan, som är 

försenat. Allt för att nå målet att till 2030 färdigställa Norrbotniabanan i sin 

helhet. Den kommande projektperioden går under namnet ”Intensifiering 

av Norrbotniabanan”. Skellefteå kommun är fortsatt projektägare. 

 

Som delmål under projektperioden anges följande 

- Planering och bygge Umeå – Skellefteå fortgår och intensifieras 

- Planering och bygge Skellefteå – Luleå påbörjas 

- Förstärka Norrbotniabanan i ett globalt perspektiv 

 

Arbetet delas in i fyra arbetsområden ”Norrbotniabanan och 

intensifieringen”, ”Norrbotniabanan och tillväxten”, ”Norrbotniabanan och 

hållbarheten” samt ”Norrbotniabanan och människan”. I projektansökan 

anges planerade aktiviteter. 

 

Projektet söker nu medfinansiering hos samtliga medlemmar. NBBG har 

lagt upp en budget på drygt 15,8 miljoner kronor för fyraårsperioden. För 

Umeås del innebär det en totalt kostnad 2020 – 2024 på knappt 1,4 mkr. 

För projektperioden 2017 – 2020 var den totala budgeten drygt 12 mkr och 

Umeås medfinansiering knappt 1,1 mkr. 

Beslutsunderlag 

Brev med begäran om medfinansiering 2020 – 2024 

Projektbeskrivning Intensifiering av Norrbotniabanan 2020 – 2024 

Medfinansieringsbeslut Umeå 

Beredningsansvariga 

Thomas Lundgren 

Beslutet ska skickas till 
Beslutet skickas omedelbart tillsammans med underskrivet 

medfinansieringsintyg både per mejl och per post till: 

 

Elisabeth Sinclair Projektledare 

elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se  

mailto:elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se
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Norrbotniabanegruppen 

Samhällsutveckling  

Skellefteå kommun 

931 85 Skellefteå  

 

 

  



Sida 18 av 39 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-03-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 109 
Diarienr: KS-2020/00280 

Medfinansiering: Upplevelsebaserade näringar - en 

kraftsamling för framtidens entreprenörer inom 

handeln i Umeåregionen 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja satsningen 510 000 kr 2020 samt reservera 475 000 kr för 2021, 

att tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 

utvecklingsanslaget 

 

att upphäva beslut om medfinansiering av projektet De kreativa och 

konstnärliga upplevelsenäringarna (kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott 2020-02-05, § 55). 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun beviljade i februari 983 333 kr till eXpression Umeås 

planerade projekt De kreativa och konstnärliga upplevelsenäringarna. 

Projektet blir dock inte av då Region Västerbotten avslog ansökan. 

eXpression Umeå ansöker nu om att få behålla beviljade medel från Umeå 

kommun för att möjliggöra en del av projektet och göra en fortsatt satsning 

på den hårt utsatta handelsbranschen. Handeln i Umeå påverkas inte 

längre enbart av digitalisering och globalisering, bolagen drabbas nu också 

hårt av pandemin Covid-19. Redan innan pandemiutbrottet ställdes nya 

krav på omställning av handeln i takt med att stora delar digitaliseras, en 

ökande andel affärer genomförs via internet och att den fysiska butiken 

spelar en ny roll för kunden. Kund- och konsumtionsbeteenden förändras i 

kombination med nya krav från framtidens konsumenter. Behovet av ny 

kunskap och nya affärsmodeller är större än någonsin. 

 

Under 2019 genomförde eXpression Umeå och Svensk handel en 

pilotomgång av ett affärsutvecklingsprogram riktat till handeln, 

acceleratorprogrammet Future Retail Lab. En färsk utvärdering visar på 
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mycket goda resultat bland deltagande 12 bolag med ökad omsättning, nya 

strategier och ökad affärsmässighet. Bolagen är tydligt stärkta inför de 

tuffa tider som nu är att vänta och är nu också viktiga förebilder för andra 

bolags strävan att ta sig genom de svåra utmaningar de ställs inför.  

 

Fram till nyligen var tanken att nästa steg skulle vara att erbjuda 

acceleratorprogrammet till bolag i fler städer och regioner runtom i hela 

Sverige. I och med de senaste veckornas börsutveckling och kris på grund 

av Covid-19-pandemin har dock programmet tappat höstens utlovade 

finansiering från Svensk handel vilket innebär att den nationella satsningen 

inte går att genomföra i år. I och med att det tänkta projektet De kreativa 

och konstnärliga upplevelsenäringarna inte blir av vill eXpression använda 

Umeå kommuns avsatta medel till att genomföra acceleratorprogrammet 

som planerat, men enbart till bolag i Umeå. 

 

En fortsatt satsning på acceleratorprogrammet i Umeå 2020-2021 vänder 

sig till totalt 16 ägardrivna bolag och nya entreprenörer och innehåller 

följande delar: 

• Varumärke, kommunikationsstrategi, PR och marknadsföring 

• Affärsmodeller och omvärldsanalys 

• Konsumentbeteende och försäljning 

• Statistik och analys 

• Sociala mediestrategier (socioteknisk och teknisk strategi) 

• Organisation, ledarskap och teambuilding 

• Hållbara produktionssystem, inköp och logistik 

• Exportmognad och internationalisering 

• Finansieringsmodeller för tillväxt 
 

Finansiering 

 2020 2021 Totalt 

Svensk handel/stiftelsen 
Köpmannaförbundet 

1 050 000 0 1 050 000 

Umeå kommun 510 000 475 000 985 000 

Totalt 1 560 000 475 000 2 035 000 

 

Stiftelsen har möjlighet att medfinansiera programmet under första 

halvåret 2020. 
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Kommentar 

handel i Umeå. Det är angeläget att satsningen görs på ett sätt som 

möjliggör att fler än bara deltagande 16 bolag stärks och att kunskap och 

erfarenheter spiller över till andra bolag. Det kommer att finnas 

möjligheter för fler att delta i aktiviteter som anordnas i anslutning av 

acceleratorprogrammet. Utöver de block som finns med i programmet ska 

satsningen även innebära ett antal publika event som riktas mot fler delar 

av näringslivet, exempelvis inspirationsföreläsningar, panelsamtal under 

event som Umeå Fashion & Design, Umeå Design Week, Tech Arena osv. 

Kunskap från programmet sprids också via webb, i sociala kanaler och 

genom artiklar. eXpression kommer också webbsända delar av 

programmet så att så många som möjligt kan delta för sitt eget lärande och 

affärsutveckling.  

 

Det som hittills har genomförts i pilotomgången 2019 har skapat ringar på 

vattnet för hela regionen, och väntas göra det även under denna omgång. 

De deltagande företagen sprider kunskap och inspirerar andra i sina 

nätverk och med dem de hittar nya samarbeten med. Det hela skapar 

samverkande affärsmodeller och bygger kluster av företag, kunder, 

leverantörer och samarbetspartners. Bedömningen är att ansökan bör 

beviljas för att stötta en bransch med stora utmaningar, för att ge 

framtidstro och möjlighet att tänka nytt efter att krisen har lagt sig.  

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-03-25) 

2020     7 925,8 tkr 

2021     15 044,6 tkr       

Handlingar 

Projektbeskrivning från eXpression Umeå 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson   
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§ 110 
Diarienr: KS-2020/00274 

Ekonomisk rapport januari-februari 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-03-31 ger ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson 

en förenklad ekonomisk rapport för januari-februari. Ekonomidirektören 

redogör också för uppskattade skatteintäkter 2021 utifrån beräkningar 

framtagna av Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Fördjupade analyser kommer att göras, särskilt med anledning av 

Coronavirusets påverkan. 
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§ 111 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden  

Remisser 

 

Finansdepartementet - Starkare kommuner - med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Dan Gideonsson skriver fram ett yttrande för KS, 

KSNAU 26 maj, KS 2 juni 

 

Region Västerbotten - Biblioteksplan 2020-2023. Kulturnämnden för 

yttrande senast 16 juni 2020, KN 29 april, KSNAU 19 maj, KS 2 juni 

 

Näringsdepartementet - Remiss Förvaltning eller djurförsök med vilda 

djur? Miljö – och hälsoskyddsnämnden för yttrande senast 26 juni, KSNAU 

9 juni 

 

Cirkulär 

 

Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus  

 

IOP – utsatta EU-medborgare 
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§ 112 
Diarienr: KS-2019/00254 

Stöd till lokal ledd utveckling på Umeå Landsbygd 

(LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor 

 

Föreningen Tavelsjö AIK har ansökt om 25 000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. Sökta medel 

gäller framtagandet av en förstudie för byggandet av en idrottshall för 

området runt Tavelsjö, Flurkmark, Rödåsel och Hissjö.  

Ansökan avslås, med hänvisning till att det tilltänkta projektet inte ligger i 

linje med kommunens intentioner och verksamhetsplanering för 

Tavelsjöbygden.  

 

Föreningen Stöcke IF har beviljats 35 000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. Beviljat medel 

ska användas för att upprätta en upplevelsekarta med målsättning att 

synliggöra besöksmål och upplevelsemöjligheter i Stöckebygden. 

Materialet ska utformas för att inbjuda till rörelse med ett tydligt folkhälso- 

och miljöperspektiv. Kartan kommer finnas tillgänglig i en tryckt version 

som ges ut kostnadsfritt, samt i en digital version med interaktiva 

funktioner.   
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§ 113 
Diarienr: KS-2018/00289 

Motion 8/2018: Åtgärder för minskad 

barnfattigdom;  Ulrika Edman, Elisabeth Zachrisson, 

Lasse Jacobson och Elisabet Forssell (V) 

Beslut  

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

att remittera motion 8/2018 till för- och grundskolenämnden, individ- och 

familjenämnden och Umeå Kommunföretag AB för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet yrkar i motion 8/2018: 

 

• Att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen  

• Att socialsekreterare får ge hyresgaranti till en hyresvärd upp till tre 
månader i syfte att den enskilde ska kunna få ett eget kontrakt på 
en hyreslägenhet  

• Att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn upp till 13 år och att 
färdtjänsttaxan för barn och unga aldrig överstiger taxan inom 
kollektivtrafiken  

• Att ge stadsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på strategiskt 
belägna och befintliga förskolor som kan ha dygnetrunt öppet i 
enlighet med beslutet om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid 
enligt närhetsprincipen  

• Att förskolan är avgiftsfri för alla barn  

• Att den allmänna förskolan görs tillgänglig för alla barn upp till 
heltid 

Beslutsunderlag  

Umeå kommunfullmäktige har beslutat om målet: halverad barnfattigdom 

till 2020. I budget och planeringsförutsättningar för 2019 kopplas 

uppdraget ”Att ta fram en handlingsplan för att halvera barnfattigdomen 

till år 2020” till det strategiska utvecklingsområdet Goda livsvillkor. Arbetet 

med barnfattigdom kopplas samman med Umeå kommuns kommission för 

social hållbarhet inom fokusområdet Barns uppväxtvillkor.   
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En handlingsplan har arbetats fram under 2019 med ambitionen om 

antagande i kommunfullmäktige våren 2020. Handlingsplanen går ut på 

remiss till samtliga nämnder i Umeå kommun. Handlingsplanen syftar till 

att minska andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet samt att skapa 

långsiktiga strukturer för att undvika att barn hamnar i ekonomisk 

utsatthet. 2015 levde 5,8 procent av barn i Umeå i hushåll med 

försörjningsstöd och/eller låga inkomster.  I Umeå innebär det ca 1800 

barn. 2017 (nyaste statistiken) var den 6,6 procent vilket innebär ca 1600 

barn (0- 17 år)  

 

Barn som upplever fattigdom är en heterogen grupp, med olika typer av 

utmaningar. Statistik visar emellertid att vissa grupper har en särskild risk 

för att hamna i ekonomisk utsatthet: barn till ensamstående, barn med 

utländsk bakgrund och generellt familjer med svag anknytning till 

arbetslivet (överlappar med de övriga). Ensamstående försörjare, särskilt 

kvinnor, har dessutom ökad risk att vara låginkomsttagare. Det blir därför 

viktigt att vara säker på vilka typer av insatser som är bäst lämpade för att 

förbättra den ekonomiska situationen för t.ex. ensamsamstående 

föräldrar.   

 

Målet med handlingsplanen är att halvera barnfattigdomen i Umeå 

kommun. Planen är kommunövergripande och där kommunens 

verksamheter tillsammans med andra samhällsaktörer kan bidra till målet, 

var för sig och tvärorganisatoriskt.  

  

Insatser för att bekämpa barnfattigdom kan beskrivas på olika sätt såsom 

genom universella och selektiva insatser. Med universella insatser menas 

offentliga strategier och insatser som når alla och som inte gör skillnader 

mellan grupper och individer. Selektiva insatser innebär offentliga 

strategier och insatser som riktar sig till vissa målgrupper. Handlingsplanen 

innehåller insatser som berör båda dessa typerna av insatser.  

Vissa av de föreslagna åtgärderna i motionen är åtgärder som berörs i den 

kommande handlingsplanen, samtidigt som ett tydligt fokus är åtgärder 

som syftar till ökade möjligheter till arbete och egen försörjning som leder 

till ekonomisk självständighet. Samtidigt har inte alla medborgare 

förutsättningar att delta på arbetsmarknaden och i dessa fall blir de 

kompensatoriska insatserna centrala.  
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Socialstyrelsen skriver att ”Barnfattigdom bör ses som brist på ekonomiska 

resurser som leder till att barn inte kan delta som jämlikar i sitt sociala 

sammanhang” (2013) Den kommande handlingsplanen syftar till att 

synliggöra detta och att prioritera universella och selektiva insatser som 

skapar förutsättningar för alla barn i Umeå att delta som jämlikar i sitt 

sociala sammanhang. Unga -enkäten som Umeå kommun genomför 

vartannat år visar också på att de ungdomar som upplever att de lever i 

familjer med sämre ekonomiska förutsättningar än andra ser mindre ljust 

på sin framtid. Arbete med minskad barnfattigdom är en central del av att 

skapa en attraktiv stad och goda livsvillkor för alla.   

 

Att undanta barnbidraget från försörjningsstödsnormen skulle innebära en 

kostnadsökning på ca 8 miljoner kronor per år. Omsorg på obekväm 

arbetstid erbjuds alla barn som har plats i förskoleverksamhet och 

fritidshem. Samtliga barn som ansökte i fjol fick plats och verksamheten 

finns på Berghem.  Umeå kommun har maxtaxa för förskola och fritidshem, 

vid låga inkomster tas ingen avgift ut. Inom förskolan finns inte begreppet 

”heltid” i meningen 40 timmar/vecka utan vistelsetiden i förskolan regleras 

av vårdnadshavarnas studie- och /eller arbetstid och skälig tid för lämning 

och hämtning. Vid arbetslöshet är den lagstadgade rätten 15 timmar per 

vecka, i Umeå har man rätt att lämna barn under den tid man behöver för 

att söka arbete utöver de 15 timmar per vecka man har rätt till för allmän 

förskola. Barn i behov av särskilt stöd kan beviljas mer tid efter ansökan. 

I december 2019 var det 10,7 procent av barnen som hade 

deltidsplacering, ca 750 barn. Förskolan får 50 procents ersättning för detta 

och en stor del av dessa är barn där vårdnadshavare är föräldralediga. En 

ökning av vistelsetiderna till att omfatta förskolans hela öppettider skulle 

innebära 100 procents ersättning till förskolorna, till en kostnad av ca fyra 

miljoner kronor i månaden. 

 

Med anledningen av handlingsplanen och de aktiviteter som föreslås i den 

för att minska effekterna av samt att skapa långsiktiga strukturer för att 

undvika att barn hamnar i ekonomisk utsatthet föreslås att motionen 

avslås. Delar av det som motionen föreslår har redan eller kommer att 

diskuteras i färdigställande av och implementeringen av handlingsplanen.   



Sida 27 av 39 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-03-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen)  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 8/2018: Åtgärder för minskad barnfattigdom. 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson  

Ann-Kristin Andersson 

Pian Rosell  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Ett enigt näringslivs- och arbetsutskottet beslutar att remittera motionen 

till för- och grundskolenämnden, individ- och familjenämnden och Umeå 

Kommunföretag AB för yttrande. 

Beslutet ska skickas till 
För- och grundskolenämnden 

Individ- och familjenämnden 

Umeå Kommunföretag AB   
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§ 114 
Diarienr: KS-2019/00638 

Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad 

varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam 

Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution i 

Umeå med motivering enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-08-26 yrkar Nils Seye Larsen 

(MP), Mariam Salem (MP), Elin Söderberg (MP) och Alice Nikmanesh (MP) 

att införa kommunalt samordnad varudistribution i Umeå i enlighet med 

den modell som finns i Österlens kommunerna Simrishamn, Tomelilla och 

Ystad. 

 

Som framgår av motionen är det många aspekter som ska belysas för att 

kunna skapa bra förutsättningar för samordnad varudistribution i Umeå 

kommun. Dels finns idag redan upprättade distributionskanaler av 

befintliga distributörer. Risk att detta påbyggs med ytterligare 

distributionskanaler är stor om inte redan befintliga kanaler samnyttjas. En 

gemensam varudistribution kommer också skapa lokalbehov för 

uppsamling av varor som skall samdistribueras ut i kommunen. Allt detta 

ska också ske inom de ekonomiska ramar som ställs.  

 

En förstudie från 2018 genomförd i Gävleborg visar i simuleringar, att 

antalet fordonskilometer minskar med 73 % för livsmedel och 76 % för 

övriga varor. Det finns liknande siffror på andra håll i landet. Samordnad 

varudistribution kan också öka konkurrensen genom att lokala 

livsmedelsproducenter kan lämna anbud, där kravet på en egen 

transportapparat vid fri leverans utgör det största hindret för mindre 

företag att delta i kommunala upphandlingar. 
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En fördjupad analys av detta bör göras för genomförbarhet där beaktning 

av miljömässig påverkan, ökad mängd lokala leverantörer och möjlighet till 

lägre kostnader. Umeå kommun behöver identifiera vilka drivkrafter som 

är viktigast och välja affärsmodell därefter. Ägare av projektet utses inom 

kommunen och då med inriktning mot miljö, logistik och transport. 

 

Det förväntade resultatet bör ge svar på genomförbarhet och förväntade 

effekter för Umeå kommun samt vilken viljeinriktning kommunen skall ha. 

Beslutsunderlag 

Motionen. 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandlingschef i Umeå kommun i dialog med 

verksamheterna. 

 

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

motionen). 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna   
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§ 115 
Diarienr: KS-2019/00870 

Motion 29/2019: Kvinno- och Tjejjouren behöver 

ett långsiktigt Idéburet Offentligt Partnerskap; 

Ulrika Edman och Gudrun Nordborg (V) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att remittera motion 29/2019 till individ- och familjenämnden för 

yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i november 2019 yrkar Ulrika 

Edman (V) och Gudrun Nordborg (V) att Umeå kommun skyndsamt arbetar 

fram ett avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap med Kvinno- och Tjejjouren i 

Umeå som sträcker sig över minst fem år. 

Beslutsunderlag 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) beskrivs som modell av partnerskap 

mellan en eller flera idéburna organisationer som kan användas då 

traditionellt föreningsbidrag eller upphandling inte är lämpligt.  

 

Umeå kommun och Kvinno- och tjejjouren i Umeå har idag ett 

samarbetsavtal som sträcker sig fram till 2020-12-31. Verksamheten som 

Kvinno- och tjejjouren i Umeå bedriver består av olika typer av insatser för 

stöd och hjälp till våldsutsatta och verksamheten har funnits i 40 år. Den 

kunskap och erfarenhet som jouren besitter är en central del av det stöd 

som kan ges till våldsutsatta kvinnor och barn och ett bra samarbete 

mellan Umeå kommun och Kvinno- och tjejjouren är viktigt. I 

uppdragsplanen för individ- och familjenämnden (IFN) 2020 ges 

förvaltningen i uppdrag att göra en särskild översyn av samarbetet med 

Kvinno- och tjejjouren i Umeå. I denna översyn kommer alternativet om 

IOP att lyftas. 
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Målet med samverkan mellan Umeå kommun och Kvinno– och tjejjouren 

är att erbjuda brett stöd till våldsutsatta, erbjuda flera olika vägar till stöd 

och att nyttja samhällets resurser på bästa sätt. Överlag upplevs nöjdhet 

med samverkan och en upplevelse att man tillsammans arbetar mot målen 

och kan erbjuda ett bra stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. 

 

Kvinno- och tjejjouren i Umeå beviljades 2017 ett treårigt föreningsbidrag 

om ca 1.7 mnkr som index uppräknats årsvis med 2%. I januari 2020 

beslutade nämnden om föreningsbidrag till Kvinno- och tjejjouren i Umeå 

på 1 832 940 kr för 2020. Umeå kommun står för hyreskostnad för den 

lokal som föreningen förfogar över, drygt 450 tkr/år.  

 

Med anledning av det uppdrag som individ- och familjenämnden gett om 

en översyn av samarbetet under 2020 föreslås att motionen avslås.   

Förslag till beslut (tjänsteskrivelsen) 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 29/2019: Kvinno- och Tjejjouren behöver ett långsiktigt 

Idéburet Offentligt Partnerskap.  

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson, övergripande planering   

Ulrika Gustafsson, stöd och omsorg  

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Ett enigt näringslivs- och arbetsutskott remitterar motionen till individ- och 

familjenämnden för yttrande. 

Beslutet ska skickas till 
IFN   
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§ 116 
Diarienr: KS-2020/00275 

Avsiktsförklaring - Umeåregionens kommuner i 

samverkan för gemensam utveckling och 

effektivisering  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta dokumentet ”Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i 

samverkan för gemensam utveckling och effektivisering”. Dokumentet 

ersätter tidigare antaget dokument. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 1993 samverkar och samarbetar Bjurholms, Nordmalings, 

Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner för effektivisering och 

utveckling inom regionen. Sedan 2013 ingår Örnsköldsviks kommun i 

samarbetet.  

 

År 1993 antog de då samverkande kommunerna en avsiktsförklaring för 

samarbetet. Detta dokument har utgjort det grunddokument på vilket 

samarbetet vilar. Dokumentet pekar ut de bärande principer och den 

värdegrund som genomsyrar samarbetet i Umeåregionen.  

I februari 2019 beslutade Umeåregionrådet att en ny avsiktsförklaring ska 

skrivas fram och att det nya dokumentet, efter beslut i respektive kommun, 

ska ersätta den tidigare antagna avsiktsförklaringen.  

 

Syftet med det nya dokumentet är att ta avstamp för fortsatt gemensamt 

och fördjupat samarbete för utveckling och effektivisering.  

Det föreslagna dokumentet har hanterats i Umeåregionrådet och i 

Umeåregionens kommunchefsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Avsiktsförklaring för Umeåregionens kommuner i samverkan för 

gemensam utveckling och effektivisering. 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lisa A Lindberg   
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§ 117 
Diarienr: KS-2019/00704 

Nytt aktieägaravtal Svenska Kommunförsäkring AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal i Svenska Kommun försäkrings 

AB 

 

att godkänna förslag till uppdaterad bolagsordning i Svenska Kommun 

försäkrings AB med anledning av nytt aktieägaravtal. 

Ärendebeskrivning 

SKFAB:s försäkringslösningar syftar till att skydda aktieägarna Gävle, 

Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg, 

Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och verksamheter. 

Försäkringslösningar finns inom egendom, ansvar, förmögenhetsbrott, 

kollektiv olycksfall och VD/styrelseansvarsförsäkring i kommunala bolag.  

Bolaget startade med Gävle kommun och Sundsvalls kommun där vardera 

parten haft 50 procent av aktiefördelningen. Tillkommande 

delägarkommuner har därefter inträtt i bolaget med önskad 

aktietilldelning. 

 

Nuvarande aktieägaravtal tecknades 2009–2010 och tar inte hänsyn till 

förändrat regelverk med utökade krav på solvens inom 

försäkringsbranschen som gäller från 1 januari 2016. Med solvens menas 

att försäkringsbolaget har tillräckligt med tillgångar att ersätta sina 

försäkringstagare vid ett försäkringsfall. Nytt aktieägaravtal beskriver hur 

solvenskapitalkravet ska tillämpas samt hur in- respektive utträde ur SKFAB 

ska ske.  

 

I det nya förslaget ska varje delägarkommun stå för sin andel av 

solvenskapitalkravet. Aktiefördelningen i bolaget ska grundas på befolkning 

till 80 procent och kommunal egendomsförsäkring till 20 procent. Det 

innebär att åtta delägarkommuner förvärvar aktier som emitteras från 



Sida 35 av 39 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-03-31 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

bolaget.  Baserat på läget 2018-12-31 behöver därför två 

delägarkommuner tillskjuta kapital för att stå sin del av 

solvenskapitalkravet varav Umeå kommun är en. Kapitalet ska tillföras som 

aktiekapital och dels som villkorat aktieägartillskott. Storleken på kapitalet 

som skall tillföras kan inte beräknas i förväg då det är avhängigt hur övriga 

delägarkommuner ställer sig till nytt aktieägaravtal. Om nuvarande 

delägarkommuner ställer sig bakom nytt aktieägaravtal rör det sig om ca 

3,5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt aktieägaravtal och uppdaterad bolagsordning 

Inklusive bilagor  

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson, controller 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Svenska Kommun försäkrings AB   
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§ 118 
Diarienr: KS-2018/00760 

Förlängd anställning av stadsdirektör  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna anställningsavtal 

med förlängt tidsbegränsat förordnade för Margaretha Alfredsson som 

stadsdirektör under perioden januari 2021 - december 2023. 

 

Jäv: Stadsdirektör Margaretha Alfredsson deltar inte i handläggningen av 

ärendet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2018 att utse Margaretha 

Alfredsson som stadsdirektör i Umeå kommun samt att uppdra till 

kommunstyrelsens ordförande att teckna ett anställningsavtal med 

tidsbegränsat förordnande. Anställningsavtalet blev ett tidsbegränsat 

förordnande under tiden 1 november 2019 – 31 december 2020. 

 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har haft dialog med de 

fackliga företrädarna i rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen är helt 

eniga om att förorda en fortsatt anställning av Margaretha Alfredsson som 

stadsdirektör. Margaretha Alfredsson har på kort tid skapat ett lugn i 

organisationen och en tillit mellan förtroendevalda, förvaltningar och de 

fackliga. Hon har även visat att hon har förmågan att ta sig an de stora 

utvecklingsfrågor som Umeå kommun har att hantera. 

Förordnandet föreslås förlängas tom december 2023 vilket innebär att det 

finns en stadsdirektör på plats inför den nya mandatperioden.      

Beslutsunderlag 

Protokoll från rekryteringsgruppen 

 

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

Birgitta Forsberg   
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§ 119 
Diarienr: KS-2020/00022 

Finans- och kraftrapport februari 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport februari 2020. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport februari 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson 
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§ 120 
Diarienr: KS-2020/00286 

Information: Öppen data 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-03-31 informerar projektledare Maria Söderlind 

om öppen data och kommunens egen portal www.opendata.umea.se. 

 

Syftet med portalen är att data från kommunen ska vara fritt tillgängligt för 

alla invånare. Utvecklare kan hämta hem data eller API:er till våra olika 

datauppsättningar. Det går också utan utvecklingserfarenhet utforska och 

använda data med hjälp av kartor och diagram.   

 

 

 

http://www.opendata.umea.se/

