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Övriga deltagare 
 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör  

Lena Höök Gustafsson, ekonomichef  

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Urban Helmersson, upphandlingschef §§ 121-123 (via länk) 

Fredrik Lindegren, kulturchef § 125 

Lars Tapani, brandchef § 136 

Stefan Larsson, förhandlingschef § 137 

Peter Juneblad, näringslivschef § 138 

Karin Isaksson, teknik- och fastighetschef § 138 

Stefan Hildingsson, fritidschef § 138 

Peter Hörnemalm, föreningsbyrån § 138 
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§ 121 
Diarienr: KS-2019/00971 

Upphandling: Bröd och bageriprodukter – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Gimonäsbageriet i Umeå AB 556814–7200 som leverantör av 

bröd- och bageriprodukter. Del 1 Bröd och portionsbröd samt del 2 

Bageri, Konditorivaror, Tårtor, Färdiga mackor samt Smörgåstårtor till 

Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Upphandling avser ett ramavtal för löpande avrop. 

Avtalstid fr.o.m. 2020-05-01 – 2022-04-30 med möjlighet till 1+1 års 

förlängning. 

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

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

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

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

Energi Endev AB. 

 

Utvärdering sker enligt pris och kvalitet och anbudet är delat. 

Del1, Bröd och portionsbröd 

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

 

Uppskattad avtalsvolym är ca 1 200 000 kronor per år. 

 

Social dialog finns medtaget i avtalet.  

 

Utvärdering 
Totalt fick vi in två (2) anbud, Gimonäsbageriet i Umeå AB samt Mekka i 

Umeå AB. Utvärderingen har genomförts och bygger på pris och kvalitet. 

Utvärdering kvalitet bygger på smaktester av 8st för utvalda produkter, 4st 
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från del 1, Bröd och portionsbröd samt 4st del 2, Bageri, Konditorivaror, 

Tårtor, Färdiga mackor samt Smörgåstårtor. Endast Gimonäsbageriet i 

Umeå AB utvärderades på grund av resultatet från del 1 samt del 2 i 

anbudet. Anbud från Mekka I Umeå AB anses orent, så de kommer att 

diskas i upphandlingen. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll 

Anbudssammanställning 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh, upphandlingsbyrån 

Dick Ekström, upphandlingsbyrån 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 122 
Diarienr: KS-2020/00129 

Upphandling: Skolskjutsar för- och grundskola – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantören Cabonline Region Norr AB:s anbud. 

Ärendebeskrivning 

Ett anbud inkom (från nuvarande leverantör). Priset höjdes med 2,23% 

jämfört med nuvarande avtal, vilket var lägre än verksamhetens 

beräkningar.  

Beslutsunderlag 

Se bifogade handlingar. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom, upphandlingsbyrån 

Pia Wangbergh, upphandlingsbyrån 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 123 
Diarienr: KS-2020/00316 

Upphandling: Mobiltelefoner – godkännande av 

förfrågningsunderlag  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag gällande upphandling Mobiltelefoner 

(och tillhörande tjänster) 20030. 

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ett ramavtal för löpande avrop av mobiltelefoner, 
tillbehör och tjänster.  
Detta avtal ska tillgodose det löpandet behovet av detta för Umeå kommun 
och övriga avropsberättigade, angivna nedan. 

Beslutsunderlag 

Avtalstid 

2020-12-01 - 21-11-30 med möjlighet till 1 + 2års förlängning. 

Övriga avropsberättigade 

Vännäs kommun, Vännäs Fastigheter AB, Bjurholms kommun, Nordmalings 

kommun, Vindelns kommun, Vindeln Bostäder Aktiebolag, Aktiebolaget 

Bubergsgårdens Friluftsanläggning, Norrlandsoperan, UPAB, 

Kvarkenhamnar AB, Dåva Deponi och Avfallscenter, Umeå Energi, Umeå 

Energi Elnät AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå 

Energi Sol Vind & Vatten AB, AB Bostaden 

Utvärderingen 

Sker enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Umeå kommun 
lägger vikt vid en kvalitativ och bra service samt. effektiva leveranser.  
Värde 
Uppskattad inköpsvolym för Umeå kommun är ca 4 500 000kr/år. Inklusive 
övriga avropsberättigade landar vi på ca 6 665 000kr/år. 
Övrig information  
Samtliga produkter ska uppfylla ställda miljökrav framtagna av 
miljökontoret. Detaljerad information kring miljökraven finns i bilaga 
”Avtal”.  
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Beredningsansvariga 

Karin Ask, upphandlingsbyrån 

Pia Wangbergh, upphandlingsbyrån 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 124 
Diarienr: KS-2019/00215 

Avsiktsförklaring för ett gemensamt 

utvecklingsarbete; Umeå kommun och 

innovationsprogrammet Viable cities 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta avsiktsförklaring för ett gemensamt utvecklingsarbete – Umeå 

kommun och innovationsprogrammet Viable Cities. 

 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 

avsiktsförklaringen. 

 

Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M) lämnar en protokollsanteckning (se utskottets 

beslutsordning) 

Ärendebeskrivning 

Syftet med denna avsiktsförklaring att markera starten för ett gemensamt 

utvecklingsarbete mellan Umeå kommun och innovationsprogrammet 

Viable Cites för att kunna etablera ett lokalt klimatkontrakt. Siktet är 

inställt på att bygga upp samsyn kring behovet av en ny innovativ ordning 

för samspelet mellan kommunen, Viable Cities och EU. Den ska samtidigt 

göra Umeå kommun väl förberedd inför kommande utlysningar från EU om 

finansiering av åtgärder inom ramen för Green Deal for 

Europe/HorizonEurope/EUs Mission “Climate neutral and smart cities”.   

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring. 

Beredningsansvariga 

Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation 
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Protokollsanteckning 

Anders Ågren (M) - Moderaterna har inget emot ett gemensamt 

utvecklingsarbete med innovationsprogrammet Viable Cities. Däremot vill 

jag bara till protokollet markera att Moderaterna hade avvikande yrkanden 

gällande delar av de miljö- och klimatmål som Umeå kommunfullmäktige 

antog. Avsiktsförklaringen anger nu att det gemensamma klimatkontraktet 

med Viable Cities ska bygga på dessa miljö- och klimatmål. Det kan därför 

under arbetets gång bli så att Moderaterna kommer att motsätta sig delar 

av de åtgärder och förslag som lyfts fram i samarbetet. 

Beslutet ska skickas till 
Viable Cities 
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§ 125 
Diarienr: KS-2019/00890 

Urban Innovative Actions: Kultur och kulturarv 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna Umeå kommuns ansökan till EU-programmet Urban 

Innovative Actions som bl.a. möjliggör en bred satsning på kulturlivet i 

Umeå i syfte att främja regional konkurrenskraft och stärka social 

sammanhållning.  

 

att bevilja projektet 100 000 kr 2020 samt reservera 200 000 kr/år 2021-

2022 och 100 000 kr 2021, att tas ur kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskotts anslag för oförutsedda kostnader, utvecklingsanslaget. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade i december 

2019 att Umeå kommun ska samordna en konkurrenskraftig ansökan till 

EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA) för att möjliggöra en bred 

satsning på kultur- och samhällsengagemang i Umeå, i syfte att stärka 

regional konkurrenskraft och social sammanhållning (Ksanu 2019-12-10 

§407). UIA–programmet syftar till att förse urbana regioner med medel för 

nya, innovativa och djärva lösningar bortom det redan beprövade för att 

lösa komplexa urbana utmaningar.   

Projektet kan ses som en del av Umeå kommuns kommission för social 

hållbarhet, med fokus på framför allt barn och ungas uppväxtmiljö, och 

bidrar till att identifiera faktorer och utvecklingsområden som i hög 

utsträckning bedöms kunna bidra till Umeå kommuns fortsatt hållbara 

tillväxt (KF-uppdrag 2019-2022). 

Umeå kommun, via Kultur, Näringsliv och Övergripande Planering, lämnade 

den 16 december 2019 in en ansökan till EU-programmet Urban Innovative 
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Actions (UIA), inom området kultur och kulturarv. Projektpartners är RISE, 

Umeå Universitet (Arkitekthögskolan) samt eXpression Umeå.  

Umeås UIA-ansökan inom kultur och kulturarv har döpts till ”UMECHAOS” 

(Understanding and Motivating Engagement in Culture and cultural 

Heritage through Alternative Organisation of Society) och har som mål att 

testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och 

motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag. Projektet ska 

testa nya metoder och aktiviteter som öppnar för nytt 

medborgarengagemang och investeringar i kultur och kulturarv. Det 

kommer vidare att bygga vidare på kulturhuvudstadsårets medskapande-

metoder för att ta tillvara och vidareutveckla Umeås erfarenheter från 

Umeå 2014.  

Den nya styrmodellen/organisationen som föreslås i ansökan är tänkt att 

läggas utanför kommunens nuvarande organisation. Den leds av en 

projektledare, med stöd från enheterna Näringsliv, Övergripande planering 

och Kultur, och utgör basen för en rad aktiviteter som syftar till att 

engagera fler invånare (särskilt fokus på unga), företag och andra aktörer i 

samhällsutvecklingen, med utgångspunkt i kultur och kulturarv. Den nya 

organisationsformen i projektet ska också testa och utveckla metoder för 

medskapande.  

 

Projektet är omfattande och sträcker sig från 2020-2023. Medlen kommer 

att användas till att genomföra en rad aktiviteter riktade mot barn, unga, 

invånare och företag i Umeå. Aktiviteter som föreslås i projektet är bl.a.: 

- Skolaktiviteter i syfte att via kulturella insatser stärka det 
pedagogiska arbetet och elevers kreativitet 

- Fler, nya och oförmodade platser för kulturevenemang och 
offentliga aktiviteter 

- Seminarier och workshops för att uppmuntra medborgarinflytande i 
olika stadsutvecklingsprojekt 

- Utbyten mellan sport- och kulturföreningar för att bredda och 
förlänga samhällsengagemang, inkl. genom stärkt rörelserikedom 

- Test av ny digital plattform och affärsmodeller med särskilt fokus på 
lokala kulturarv 

 

Budget och finansiering 

Total budget för projektet är 5 145 000 EUR (ca 51 000 000 kr). 

Medfinansieringsgraden är 20%, dvs 1 029 000 EUR (ca 10 290 000 kr).  
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Umeå kommuns medfinansiering består av 210 000 EUR (ca 2 100 000 kr) i 

kontanta medel, varav 60 000 EUR (ca 600 000 kr) från utvecklingsanslaget, 

och 150 000 EUR (ca 1 500 000 kr) från kulturens befintliga anslag. 

Resterande 360 000 EUR (ca 3 600 000 kr) utgör egen arbetstid från Kultur, 

Näringsliv och Övergripande Planering. I medfinansieringen ingår också ca 

70 000 EUR (ca 700 000 kr) i upplåtelse av lokaler, material etc.  

 

 Finansiering 

Umeå kommun 7 600 000  

RISE 1 000 000 

Umeå universitet/Arkitekthögskolan 1 000 000 

eXpression 690 000  

Urban Innovative Actions Programmme 40 710 000 

SUMMA 51 000 000 kr 

 

Förväntade resultat av projektet: 

- Övergripande: ökad förståelse för samhällsutveckling samt kulturell 
delaktighet och stärkt tillit och social sammanhållning i Umeå  

- Breddat och förlängt samhälls- och kulturengagemang hos invånare 
- Minskad skolfrånvaro 
- Ny kunskap lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
- Nya strategiska nätverk, lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt 
 

Umeå kommun är projektledare och RISE, Umeå Universitet, och 

eXpression är samverkande parter som bidrar med finansiering och 

arbetstid från forsknings- och strategiska resurser. Från Umeå kommuns 

sida koordineras arbetet av kulturförvaltningen med Kulturchef Fredrik 

Lindegren som ansvarig tjänsteperson. 

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-04-03) 

2020     7 415,8 tkr 

2021     14 569,6 tkr 

2022     19 032,6 tkr 

Handlingar 

Utdrag av inskickad ansökan till UIA 

Kulturnämndens beslut (2020-03-25) 
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Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturförvaltningen 

Susanne Thurén, näringslivsservice 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Vid ärendets handläggning gör kulturchef Fredrik Lindegren en muntlig 

rättelse i tjänsteskrivelsen: 

Resterande 360 000 EUR (ca 3 600 000 kr) utgör egen arbetstid från Kultur, 

Näringsliv och Övergripande Planering. Rätt summa ska vara 480 000 EUR 

(ca 4 800 000 kr). 

 

Yrkanden 

Anders Ågren (M) – avslag till tjänsteskrivelsen 

Hans Lindberg (S) – bifall till tjänsteskrivelsen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag. Näringslivs- och arbetsutskottet 

beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag att godkänna ansökan. 

 

Reservation 

Anders Ågren (M) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson   
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§ 126 
Diarienr: KS-2019/00179 

Medfinansiering: Det könade landskapet, fas 2 

(Urbact APN) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Det könade landskapet fas 2 50 000 kr 2020 samt reservera 

150 000 kr för 2021 och 50 000 kr 2022, att tas ur kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda kostnader, utvecklingsanslaget 

Ärendebeskrivning 

År 2019 utlyste EU-programmet URBACT medel för att skapa nätverk av 

europeiska städer för att skapa handlingsplaner för utmaningar kopplade 

till hållbar stadsutveckling. Fokus är erfarenhetsutbyte, tematisk 

kunskapsutveckling och att skapa lokala metoder, och är indelat i två faser. 

Umeå kommun ansökte och beviljades medel till att leda ett europeiskt 

nätverk med fokus på att förstå jämställdhet i en lokal kontext. Under 2019 

genomfördes fas 1 av projektet med sex partnerstäder från Frankrike, 

Spanien, Tyskland, Grekland, Slovenien och Litauen. Ambitionen är öka 

kunskapen om våra egna metoder och hitta verktyg för fortsatt arbete att 

positionera Umeå som en viktig aktör för jämställdhetsarbete i Europa och 

att utgöra ett gott exempel för andra städer. Umeå kommuns ansökan är 

den första ansökan som godkänts med fokus uteslutande på 

jämställdhetsarbete och det är också första gången som en svensk stad lett 

ett URBACT–nätverk. Budget för fas 1 var totalt 150 000 euro och JUSK 

medfinansierade ansökan med 10 000 euro. 

 

Inför 2020-2022 har Umeå kommun sökt fortsatta URBACT-medel för att 

genomföra fas 2 då arbetet med städerna ska fördjupas. Partnerskapet är 

detsamma och projektet är indelat i fyra områden: Projektledning; 

Transnationellt erfarenhetsutbyte inom fyra tematiska kluster, bl a 

arbetsmarknad och jämställd stadsplanering; Lokalt arbete i respektive 

stad; Kommunikation och spridning. Fas 2-ansökan skickades in i mars och 

beslut väntas i maj 2020. Projektet ska pågå från juni 2020 till maj 2022. 
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Projektet koordineras av Övergripande planering och projektleds av 

jämställdhetstrateg och utvecklingsstrateg. Umeå kommuns 

jämställdhetsutskott godkände 2020-03-12 medfinansiering av ansökan 

och ordförande kommer löpande att följa projektet.  

 

Total budget för hela projektet är 600 000 euro. Umeå kommuns del av 

budgeten är 186 750 euro, varav Umeås medfinansiering är totalt 56 025 

euro. Av denna föreslås 20 000 euro tas från JUSKs aktivitetsbudget, 20 000 

euro från utvecklingsanslaget och resterande är egen arbetstid.  

 

Umeå kommuns jämställdhetsarbete med fokus på ”Det könade 

landskapet” är mångårigt och internationellt känt. Arbetet blev 2017 utvalt 

som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling inom EU och det enda av 

de drygt 90 goda exemplen som lyfter jämställdhet som en central del av 

hållbar utveckling. Umeå är en av få städer som jobbar så genomgripande 

med jämställdhetsperspektiv. Att leda ett URBACT-nätverk ger fortsatt 

synlighet och tyngd i Europa och stärker samtidigt Umeås långsiktiga 

hållbarhetsarbete på hemmaplan.  

Kvarvarande medel i utvecklingsanslaget (2020-04-03) 

2020     7 415,8 tkr 

2021     14 569,6 tkr 

2022     19 032,6 tkr 

Handlingar 

Inskickad ansökan till URBACT 

Beslut från Jämställdhetsutskottet 

Beredningsansvariga 

Linda Gustafsson 

Annika Dalén 

Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Budgetgruppen/Henrik Olofsson 
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§ 127 

Diarienr: KS-2020/00220 

Medfinansiering till stiftelsen Arboretum Norr – 

förtydligande av vilket anslag pengarna ska tas ifrån 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att pengarna till den redan beslutade medfinansieringen till stiftelsen 

Arboretum Norr ska tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

kostnader, utvecklingsanslaget. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutade 2020-03-10 att bevilja 

kommunal medfinansiering till stiftelsen Arboretum Norr om  

158 000 kronor För LONA-projektet, samt att bevilja kommunal 

medfinansiering till stiftelsen Arboretum Norr om 288 438 kronor för 

Landsbygdsmedel. 

 

I beslutsunderlaget saknades vilket anslag pengarna skulle tas ifrån, vilket 

här med förtydligas; kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader, 

utvecklingsanslaget. 

Beslutsunderlag 

KSNAU-Protokoll 2020-03-10. 

Beslutet ska skickas till 
Karin Isaksson 

Emmy Sundin   
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§ 128 
Diarienr: KS-2020/00216 

Ansökan om bidrag till restaurering av skorstenar 

på Statarlängan, Stiftelsen Hörnefors Bruk 

Beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

 

att bevilja Stiftelsen Hörnefors Bruk ett bidrag om 50 tkr år 2020 för 

restaurering av skorstenar på Statarlängan med finansiering ur anslaget 

för oförutsedda behov, övrigt. 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Hörnefors Bruk, vars bildare är Umeå kommun, Holmens bruk 

och Hörnefors församling (Luleå stift) sköter förvaltningen av Hörnefors 

bruk. Området består av tre byggnader bevarade från brukstiden, en 

brukskyrka, ett sädesmagasin från 1700-talet och en länga kallad 

”statarlängan” som rymmer arbetarbostäder från slutet av 1800-talet och 

som är ombyggd till vandrarhem. Bruksmiljön är skyddad som byggnads-

minne sedan 1983. 

 

Statarlängan har fyra murade skorstenar med profilerade krön tillhörande 

öppna spisar i bostäderna. Spisarna är inte längre i bruk. Taket på 

statarlängan var från början täckt av spån, men detta ersattes med 

pannplåt 1977. Då plåtskoddes även den nedersta delen av skorstenarna 

och krönet skyddades med en plåt. Skorstenarna är i dagsläget kraftigt 

söndervittrade av frostsprängning. Skorstenarna saknar regnskydd vilket 

påskyndat utvecklingen och möjligen har för hårt tegel använts vid 

ommurningen för cirka 50 år sedan. Nu ska skorstenarna restaureras 

genom att de muras om ovan tak med handslaget murtegel av stortegel-

format och plåtarbetena görs om lika befintligt. Även diskreta 

skorstenshuvar monteras för att skydda skorstensmurarna från skador. 
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Den totala kostnaden för restaureringen uppskattas till ca 224 tkr. 

Länsstyrelsen har beslutat om ett bidrag om 161 tkr. Stiftelsen ansöker om 

ett bidrag om 50 tkr från Umeå kommun, vilket föreslås beviljas.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 2012 stiftelsen ett bidrag om 

100 tkr för renovering av statarlängan och sädesmagasinet.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Stiftelsen Hörnefors Bruk 

Länsstyrelsens beslut 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Stiftelsen Hörnefors Bruk 

Lars Hammarstedt 
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§ 129 
Diarienr: KS-2020/00248 

Revisionen: Utökad budget från 2020  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att avslå revisionens begäran om utökad budget 2020. 

 

att hänskjuta begäran om utökad budget kommande år till budget-

processen för 2021.  

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har inkommit med begäran om utökad budget för 

verksamhetsåret 2020 och framåt. I skrivelsen anförs följande: 

”I formell mening är varje revisor en egen myndighet. För att vi ska kunna 

leva upp till kommunfullmäktiges antagna revisionsreglemente, lagstiftning 

och god revisionssed gör kommunens revisorer bedömningen att varje 

revisor, för sitt uppdrag, ska kunna avropa en dator vid behov. Kommunens 

revisorer begär därför att kommunfullmäktige utökar revisionens budget 

för verksamhetsåret 2020 och framåt för att täcka kostnaderna för 

nödvändig IT-utrustning.” 

 

Förslag till beslut är att avslå begäran för 2020 och att hänföra begäran för 

kommande år till budgetprocessen för 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens skrivelse 

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Ewa Miller, revisionens ordförande 
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§ 130 

Diarienr: KS-2019/00682 

Motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i 

skolan för ökad trygghet; Veronica Kerr, Birgitta 

Nordvall och Sven-Åke Granberg (KD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad 

trygghet enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-09-30 yrkar Veronica Kerr 

(KD), Birgitta Nordvall (KD) och Sven-Åke Granberg (KD): 

 

att kommunfullmäktige ger för- och grundskolenämnden och 

gymnasienämnden i uppdrag att utreda möjligheten att anställa 

säkerhetssamordnare i skolan, förslagsvis pensionerad polis. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och för- och 

grundskolenämnden har fått motionen för yttrande och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår den. 

Beslutsunderlag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2019-12-18, § 113. 

För- och grundskolenämndens yttrande 2020-01-30, § 8. 

Motion. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
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För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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§ 131 
Diarienr: KS-2019/01007 

Motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm; Nils 

Seye Larsen (MP), Mariam Salem (MP), Alice 

Nikmanesh (MP), Ulrika Edman (V) och Åsa 

Bäckström (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 31/2019: Klimatsmart mat som norm enligt tekniska 

nämndens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2019-12-16 yrkar Nils Seye Larsen 

(MP), Mariam Salem (MP), Alice Nikmanesh, (MP), Ulrika Edman (V) och 

Åsa Bäckström (V): 

 

att hela Umeå kommun ställer om för att klimatsmart mat ska utgöra 

normen. 

 

att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt 

ställer om till vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband 

med sammanträden eller konferenser. 

 

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande och föreslår 2020-03-26 

att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 2020-03-26, § 39. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Motionärerna   
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§ 132 
Diarienr: KS-2020/00296 

Redovisning av personuppgiftsincidenter 2020:1 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisning av personuppgiftsincidenter under perioden 

januari-mars 2020.  

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för personuppgiftsincidenter ska 

redovisning ske varje kvartal. 

 

Under perioden januari – mars 2020 har det inträffat en incident i 

kommunstyrelsens verksamheter. Incidenten gäller en tappad digital 

enhet. Enheten hade PIN-kod, var krypterad och spärrades snabbt av IT 

efter upptäckt. Personuppgiftskoordinator i dialog med dataskyddsombud 

har bedömt att incidenten inte behöver anmälas till Datainspektionen.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, personuppgiftskoordinator 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 133 
Diarienr: KS-2020/00018 

Redovisning av motioner 2020, delrapport 1 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna redovisningen av motioner. 

 

att avskriva motion 30/2016: Umeå, försökskommun för rösträtt vid 16 år; 

Ulrika Edman (V) på grund av inaktualitet.   

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I 

arbetsordning för kommunfullmäktige i Umeå kommun har bland annat 

bestämts att kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisar 

de motioner vilkas beredning inte är färdig. 

 

Tabell. Genomsnittlig handläggningstid per år från inkommen motion till 

att motionen är hanterad i något av kommunstyrelsens utskott. 

År Antal dagar Antal inkomna Antal kvar 

År 2014 344 dagar 21  0 

År 2015 302 dagar 53  2 

År 2016 363 dagar 40  3 

År 2017 274 dagar 48  2 

År 2018 290 dagar 51  5 

År 2019 193 dagar 32  13 

År 2020   40 dagar   2  2 

År 2014-idag 292 dagar 247  27 

  

Av tabellen framgår att det under perioden har inkommit 247 motioner. 

Antal kvarvarande motioner som ännu inte behandlats i något av 
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kommunstyrelsens utskott är 27. Den genomsnittliga tiden för att hantera 

motioner är 292 dagar. Handläggningstiden ser ut att minska allt eftersom. 

Kommunledningsstaben arbetar med olika åtgärder för att korta tiden 

ytterligare. 

 

I bilaga finns samtliga motioner redovisade och i vilket av 

kommunstyrelsens utskott den har behandlats, om den ej är behandlad,  

om den är avskriven eller återtagen. Motivet till att endast redovisa 

handläggningstid fram till att ett utskott hanterat motionen är att det är 

den tid tjänstemannaorganisationen till största del kan påverka.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av motioner.  

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag.   
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§ 134 
Diarienr: KS-2020/00022 

Årsärende: Finans- och kraftrapport 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport mars 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 mars 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag AB   
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§ 135 
Diarienr: KS-2020/00320 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Stadsledningskontorets övergripande prioritering för 2020 

som bygger på den uppföljning som varje verksamhet inom kontoret har 

gjort av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2019. 

 

- Verksamheten behöver prioritera att jobba mera med OSA målen 

och löpande riskbedömning samt göra Umeå kommuns 

arbetsmiljöpolicy mera känd och förankrad.  

Ärendebeskrivning 

Under januari och februari genomförde varje verksamhet en uppföljning av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts under 2019. En 

sammanfattning har gjorts på varje verksamhet samt en beskrivning av 

goda exempel och arbetsmiljöutmaningar. Verksamheterna har tagit fram 

prioriteringar att jobba med under 2020.  

Förvaltningens bedömning är att ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete finns men det behöver fokuseras mera på att jobba med 

OSA målen och löpande riskbedömningar samt göra Umeå kommuns 

arbetsmiljöpolicy mera känd och förankrad. 

Beredningsansvariga 

Maj-Lis Jakobsson, personalchef 
 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag.
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§ 136 
Diarienr:  

Information: Krisledningsnämnd 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet 2020-04-21 informerar brandchef Lars Tapani om 
krisledningsnämndens uppgifter.  
 
I kommuner ska det finnas en nämnd för att kunna fullgöra uppgifter under 
extra ordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). 
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§ 137 
Diarienr:  

Information: Pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda (OPF – KL 18) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet 2020-04-21 informerar förhandlingschef Stefan Larsson 

om Omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 

 

OPF – KL 18 omfattar förtroendevalda som tillträtt efter valet 2014 och 

som inte omfattas av tidigare pensionsavtal eller andra bestämmelser. 
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§ 138 
Diarienr:  

Information: Corona-pandemin, påverkan och 

åtgärder inom näringsliv och föreningsliv 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen och 

ställer sig bakom de åtgärder som nu föreslås för att stötta näringsliv och 

föreningsliv under förutsättning att det inryms inom berörda nämnders 

budgetramar.  

 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet 2020-04-21 informerar näringslivschef Peter Juneblad, 

fastighetschef Karin Isaksson, fritidschef Stefan Hildingsson samt Peter 

Hörnemalm, föreningsbyrån om de åtgärder som Umeå kommun vidtar för 

att stötta näringslivet och föreningslivet under den pågående Corona-

pandemin, covid -19. 
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§ 139 
Diarienr:  

Information: Ekonomi 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen  

 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet 2020-04-21 ger ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson 

kort information om den fördjupade verksamhetsrapport som ska 

presenteras i kommunfullmäktige. På grund av rådande omständigheter 

kommer rapporten endast att redovisa ekonomi och personal, ej 

förvaltningarna, bolag och externa utförare. 

 

 


