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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Peter Juneblad, näringslivschef, § 185 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, § 185-187 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 188-191 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef, § 188-191  
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§ 185 
Diarienr: KS-2020/00149 

Information från Näringsliv om förfrågan om att 

arrangera Svenska rallyt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen och att 

utskottets ställer sig positiva till att undersöka förutsättningarna.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-06-09 informerar näringslivschef Peter Juneblad 

om att Svenska rallyt (sedan 2010 kallat Rally Sweden) har skickat en 

förfrågan till bland annat Umeå kommun om att arrangera Svenska rallyt 

som också ingår i Rally-VM (WRC). Umeå kommun undersöker för 

närvarande förutsättningarna.  
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§ 186 
Diarienr: KS-2019/00204 

Styrprojekt (styrberedning) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-06-09 informerar ledningskoordinator Dan 
Gideonsson om styrberedningens fortsatta arbete.   
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§ 187 
Diarienr: KS-2020/00229 

Remiss: Starkare kommuner - med kapacitet att 

klara välfärdsuppdraget  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen om 

remissen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-06-09 informerar ledningskoordinator Dan 
Gideonsson om remissen Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget.    
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§ 188 
Diarienr: KS-2020/00482 

Information: Upphandling 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2020-06-09 informerar upphandlingschef Urban 

Helmersson och biträdande upphandlingschef Pia Wangbergh om 

upphandlingsprocessen. 
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§ 189 
Diarienr: KS-2019/00931 

Upphandling: Mjukpapper 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna att avtal tecknas med AllOffice Nordic AB som leverantör 

för mjukpapper. 

Ärendebeskrivning 

Avtalstid  

2020-09-01 – 2022-08-31 med möjlighet till förlängning i 24 månader.  

 

Värde  

22 000 000 SEK per år (endast Umeå kommun) 

 

Utvärdering  

Pris 

 

Beslutsunderlag  
Bifogat tilldelningsbeslut.  

 

Beredningsansvariga  
Martin Deverud 

Pia Wangbergh   
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§ 190 
Diarienr: KS-2020/00445 

Upphandling: Hämtning farligt avfall 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna förfrågningsunderlag enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget omfattar från angivna kommuner insamling, märkning och 

klassificering, emballering, deklaration, transport, förbehandling och slutlig 

behandling av farligt avfall från kommunernas hushåll som hämtas från 

kommunernas återvinningscentraler.    
 

Förutom Umeå är avropsberättigade är Vännäs, Robertsfors, Bjurholm, 

Skellefteå, Malå, Örnsköldsvik, Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, 

Piteå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Norsjö, Åsele, VAKIN. Avtalsperioden 

avser 2020-01-01- 2022-12-31 med option 1+1 år och avtalsvärdet är cirka 

3 MSEK/år. Krav är ställt på ledningssystem enligt ISO-standard och 

fordonsbränsle ska vara minst 30 % förnybara bränslen, det ska även ske 

en procentuell ökning under avtalstiden. 

Beslutsunderlag 

Se samtliga bifogade filer. 

Beredningsansvariga 

Linda Vestin 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se   
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§ 191 
Diarienr: KS-2018/00717 

Upphandling: Stödboende barn och unga 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna att avtal tecknas med leverantörerna enligt bilaga 

”Beslutsprotokoll”, gällande upphandling 19221 Stödboende barn och 

unga. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun genomför tillsammans med Robertsfors, Nordmaling, 

Vindeln, Bjurholm och Vännäs kommun en upphandling av stödboende, 

stödboende med skyddskompetens samt stödboende med kompetens 

inom hedersrelaterad problematik. Målgruppen är barn/unga 16–20 år. 

Ärendet är draget och godkänt i IFN. 
 

Avtalstid 

2020-08-01 - 2022-07-31 med möjlighet till maximalt två års förlängning. 

 

Beräknad årsvolym 

Ca 9 miljoner SEK (Umeå kommun). 

 

Utvärdering 

Ekonomiskt mest fördelaktiga, kvalitet 70 % och pris 30 %. 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Martin Deverud 
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§ 192 
Diarienr: KS-2014/00388 

Hemsändningsbidrag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna förslag till revidering och förtydligande av 

hemsändningsbidragets kriterier. 

Ärendebeskrivning 

Under våren 2020 har ett arbete pågått med att revidera kriterierna för 

Umeå kommuns hemsändningsbidrag. Detta då det under lång tid funnits 

ett behov av att förtydliga kriterierna så att det på ett klart sätt framgår 

varför stödet finns, vilka som är berättigade stödet samt vilka som kan 

beviljas hemsändning av varor och under vilka förutsättningar. 

 

Ett förtydligande av kriterierna skulle bidra till ökad förståelse för 

hemsändningsbidragets funktion och därmed underlätta kommunikationen 

mellan butiksägare och kunder, såväl som kommunens kommunikation 

med butiksägare, kunder och allmänhet.  

 

Bakgrund 

Hemsändningsbidraget är en del av Umeå kommuns arbete med 

landsbygdsutveckling och syftar till att upprätthålla en tillfredställande 

dagligvaruförsörjning på landsbygden. Hemsändningsbidraget innebär att 

butiker på Umeå landsbygd får ekonomiskt stöd för hemsändning av 

dagligvaror till fast boende hushåll på landsbygden. Stödet betalas årligen 

ut av Umeå kommun tillsammans med Region Västerbotten. 

Hemsändningsbidraget har funnits i många år och idag erbjuder åtta av nio 

landsbygdsbutiker hemsändning i Umeå kommun. 

 

Nuvarande hemsändningskriterier har av såväl butiksägare som kunder 

upplevts som otydliga. Idag framgår exempelvis inte hur Umeå kommun 

definierar landsbygd och därmed vilka butiker som kan söka stödet. Något 

annat som inte framgår på ett tydligt sätt är under vilka förutsättningar 
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som undantag kan göras från kravet om att kunden ska ha minst 3 km till 

butiken för att beviljas hemsändning. 

 

Revideringsförslaget syftar till att klargöra detta. För att få till ett så bra  

förtydligande som möjligt har dialog förts med butikerna på Umeå 

landsbygd om hur hemsändningarna fungerar idag och vad som skulle 

kunna förbättras. Utifrån dessa synpunkter har sedan förslaget till 

reviderade kriterier arbetats fram. 

 

Under perioden 6 maj till 20 maj har butikerna haft möjlighet att komma 

med ytterligare inspel och synpunkter på revideringsförslaget. Även Umeå 

kommuns landsbygdsutvecklingsråd och berörd personal från 

socialtjänsten har haft möjlighet att lämna synpunkter. Dessa synpunkter 

har sedan bearbetats in i det slutgiltiga revideringsförslaget. Inkomna 

synpunkter redovisas i bilaga 3. 

 

Förtydliganden och nya tillägg 

Det som skiljer revideringsförslaget från befintliga kriterier är främst att 

Umeå kommuns definition av landsbygd framgår klart och tydligt. 

Avståndskriteriet har också sänkts från 3 km till 2 km. Detta då majoriteten 

av butikerna lyft fram denna åtgärd som något som skulle möjliggöra fler 

hemsändningar.  

 

Ett annat viktigt förtydligande som tillkommit är under vilka förutsättningar 

som undantag kan göras från avståndsregeln. I befintliga kriterier står att 

kunder som beviljats ”social hemtjänst” är berättigade hemsändningar 

oavsett avstånd till butiken. Eftersom ”social hemtjänst” inte är ett 

vedertaget begrepp har detta skapat förvirring. I revideringsförslaget 

förtydligas därför att undantag från avståndsregeln kan göras om kunden 

inte själv kan ta sig till butiken, exempelvis på grund av hälsoskäl eller 

avsaknad av körkort.  

 

I revideringsförslaget fastställs också att butikerna kan välja att genomföra 

distributionen med eget fordon eller via entreprenör, exempelvis en lokal 

näringsidkare eller förening. Detta skulle möjliggöra för butiker som inte 

själva har tillgång till fordon att ändå leverera hemsändningar, samtidigt 

som det lokala närings-/föreningslivet stöttas. 
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Butikerna kan också med det nya förslaget välja att erbjuda så kallade 

inköpsresor, där kunden får transport till och från butiken istället för att 

varorna körs hem till kunden. Inköpsresor används i flertalet andra 

kommuner och har framför allt ett starkt socialt syfte.  

  

Något annat som tillkommit är en skrivning om att hemsändning inte får 

leda till ogynnsamma konkurrenssituationer mellan landsbygdsbutikerna.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Revideringsförslag – hemsändningsbidrag i Umeå kommun 

 

Bilaga 2: Regler för hemsändningsbidrag 2019 (nuvarande kriterier) 

 

Bilaga 3: Sammanställning av inkomna synpunkter på revideringsförslag 

Beredningsansvarig 

Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor 

Övergripande planering 

 

Beslutet ska skickas till 

Övergripande planering för v.b. till berörda.  
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§ 193 
Diarienr: KS-2020/00439 

Miljöskjutsen 2020-2021  

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att tilldela fyra föreningar stödet Miljöskjutsen enligt tjänsteskrivelse 

 

att beviljade medel tas från Övergripande planerings budget. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2017 har ideella föreningar i Umeå kunnat söka stödet 

Miljöskjutsen, där syftet är att stödja projekt och insatser som bidrar till 

hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till 

en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 

nationella miljömålen. För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå 

finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2020. 

Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå och 

administreras genom Föreningsbyrån. Under våren 2020 har 6 ansökningar 

kommit in och av dessa föreslås föreningarna Earth Organisation for 

Sustainability, Röbäcks IF, Umeå kanotklubb och Stöcke IF beviljas en 

miljöskjuts på 20 020 kr vardera. Sammanfattning av ansökningarna och 

motivering finns i beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut Miljöskjutsen juni 2020. Sammanfattning och motivering. 

Beredningsansvariga 

Annika Myrén, Miljö och hälsoskydd 

Jennie Jonsén, Fritid 

Beslutet ska skickas till 
Annika Myrén, Jennie Jonsén   
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§ 194 
Diarienr: KS-2020/00464 

Ansökan om bidrag ur JG Rothoffs donationsfond – 

Umeå Biljardklubb 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att från JG Rothoffs donationsfond bevilja 10 000 kronor till föreningen 

Umeå Biljardklubb för att stötta verksamheten för unga i utsatta grupper 

på Ålidhem under Covid-19 krisen. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Biljardklubb är en ideell förening som har funnits sedan år 2009. 

Föreningen är fullvärdig medlem i Svenska Biljardförbundet. Föreningen 

har cirka 90 medlemmar varav cirka 30 barn och unga. Föreningen erbjuder 

unga på Ålidhem och särskild unga av utländsk härkomst en plats att vara 

på med vuxna närvarande. Föreningen söker bidrag för att täcka 

intäktsbortfallet nu när normala aktiviteter inte kan anordnas på grund av 

coronakrisen. Bidraget ska användas för att betala lokalhyran. Lokalen hålls 

öppen fast med färre antal medlemmar i lokalen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Umeå Biljardklubb 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, ekonomi 

Beslutet ska skickas till 
Umeå Biljardklubb  

Ekonomistråket 1 

907 33 Umeå 
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§ 195 
Diarienr: KS-2019/00254 

Stöd till lokal 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 landsbygdsfrågor 

 

Föreningen Rödåbygdens IK har beviljats 27 000 kr från Stöd till lokalt ledd 

utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. Beviljade medel 

ska användas för att finansiera aktiviteter initierade av högstadieungdomar 

i Rödåsel. Under en halvårsperiod planeras två aktiviteter i månaden med 

allt från gemensam matlagning, tältning, klättra i berg, tävlingar, 

dataspelshelg, nattorientering till filmkvällar. Aktiviteterna planeras och 

genomförs av ungdomarna själva och med stöttning av föreningen där det 

behövs. Under projektperioden görs löpande utvärderingar som kan lyftas 

fram som inspiration för andra ungdomar.    
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§ 196 
Diarienr: KS-2020/00447 

Försäljning av del av Umeå Sofiehem 5:2 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att sälja del av fastigheten Umeå Sofiehem 5:2 till AB Bostaden i Umeå 

enligt bifogat köpeavtal samt att uppdra till mark- och exploateringschef 

att underteckna köpeavtalet. 

Ärendebeskrivning 

AB Bostaden i Umeå ansökte 2014 om detaljplan för fastigheten Magistern 

1 m.fl. Bostaden önskade förtäta med bostäder på egen mark som idag 

utgörs av bland annat markparkering. För att klara parkeringsbehovet 

planerades för ett parkeringshus på kommunens fastighet Sofiehem 5:2. 

Markanvisning för detta ändamål erhölls 2015 men då det inte ansågs 

lämpligt med enbart ett parkeringshus på fastigheten lades även till krav på 

byggrätt för kontor som skulle kunna anvisas till annan part. 

Markanvisningsavtalet gick ut under 2017 och har inte förnyats. 

Planarbetet fortsatte dock under samförstånd och planen vann laga kraft 

2018.  

 

Bostaden har nu erhållit bygglov och påbörjat byggnationerna inom 

området varför köpeavtal har upprättats för den södra delen av Sofiehem 

5:2 som ska bebyggas med parkeringshus. Den norra delen som avses 

bebyggas med kontor på sikt behålls av kommunen. 

 

Köpeskillingen har baserats på den byggrätt som Bostaden kunnat tillskapa 

inom sina egna fastigheter tack vare att parkeringsbehovet kan lösas på 

kommunens fastighet. 

Beslutsunderlag 
Köpeavtal 
Översiktskarta  
Detaljplanekarta 
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Beredningsansvariga 
Helen Nilsson, Kajsa Dahlberg, Mark och exploatering  

Beslutet ska skickas till 
Kajsa Dahlberg, Mark och exploatering 
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§ 197 
Diarienr: KS-2020/00205 

Ansökan till European capital of innovation 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att Umeå kommun skickar in en ansökan till European Capital of 

Innovation 2020. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) beslutade  

2020-03-10 (§ 75) att Umeå kommun ska arbeta fram en ansökan om att 

blir europeisk innovationshuvudstad, European Capital of Innovation 

(iCapital).  

 

Under våren har en ansökan förberetts av representanter från Umeå 

näringsliv, Övergripande planering, Umeå kultur och RISE. Viktiga inspel 

och stöd till ansökan har också inkommit från samarbetsaktörer som Umeå 

universitet, Uminova innovation, Umeå Biotech Incubator, eXpression 

Umeå, Coompanion och Region Västerbotten. Ansökan kommer bland 

annat att lyfta fram hur vi arbetar strategiskt med social hållbarhet och 

belysa ett antal aktuella exempel på innovativa lösningar som kan inspirera 

andra städer i EU. Ansökan kommer att vara färdig att skickas in till dead 

line den 23 juni 2020. Muntlig information om ansökans innehåll ges vid 

KSNAU:s möte 9 juni 2020. 

 

Den inskickade ansökan kommer att bedömas av en expertjury under 

sommaren och 12 ansökningar kommer att gallras ut för vidare bedömning 

och intervjuer. Slutlig vinnarstad utses i september 2020.  

 

Hittills har inga extra medel avsatts till arbetet med iCapital. Går Umeås 

ansökan vidare efter första gallringen lär extra resurser behövas till 

paketering av visuellt material med mera. Blir så fallet behöver ytterligare 

ett beslut om medel fattas efter sommaren. 
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Beslutsunderlag 

KSANU-protokoll 2020-03-10, § 75. 

Beredningsansvariga 
Peter Juneblad, Malin Lagervall, Emmy Sundin 

Beslutet ska skickas till 
Näringsliv   
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§ 198 
Diarienr: KS-2020/00430 

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och dess utskott 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att företagsbesök 2021 genomförs enligt följande: 

13 januari         företagsbesök kl. 8 – 12 

10 februari         företagsråd kl. 8 – 10 

17 mars             företagsbesök kl. 8 – 12 

14 april            företagsråd kl. 8 – 10 

19 maj              företagsbesök kl. 8 – 12  

9 juni               företagsråd kl. 8 – 10 

18 augusti        företagsbesök kl. 8 – 12  

15 september  företagsråd kl. 8 – 10 

13 oktober       företagsbesök kl. 8 – 12  

10 november  företagsråd kl. 8 – 10 

8 december   företagsbesök kl. 8 – 12 

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för näringslivs- och arbetsutskottets 

företagsbesök och företagsråd och analysträffar. Varannan gång genomförs 

företagsbesök och varannan gång genomförs företagsråd och analysträffar. 

Kallelse, program och genomförande ombesörjs av Umeå kommun 

näringsliv. 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad, Johanna Palmlöf Brus 

Beslutet ska skickas till 
Johanna Palmlöf Brus 
 

 

  



Sida 21 av 24 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2020-06-09 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 199 
Diarienr: KS-2020/00027 

Anmälningsärenden 2020-06-09 

Remisser 

 

Utbildningsdepartementet - Remisspromemoria om möjlighet till betyg 

från årskurs 4 – efter försöksverksamheten, Dnr U2020/03513/S. För – och 

grundskolenämnden för yttrande senast 1 september 2020, KSNAU 25 

augusti 2020 

 

Kulturdepartementet – Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21). 

Kulturnämnden för eget yttrande senast 17 augusti 2020 

 

CSN - Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändrade 
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) 
och om studiestartsstöd (CSNFS 2017:1). Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande senast 28 juni 2020  

 

Cirkulär 

 

Cirkulär 20:27 - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för 

att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin 
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§ 200 
Diarienr: KS-2020/00029 

Kurser och konferenser 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att de ledamöter som vill delta anmäler in det till sekreteraren. 

Distansutbilning; KEF - Kommunalekonomernas förening  

Efter pandemin – välfärdens ekonomi och samhällets värderingar, 17 juni 

2020 kl. 08.45 – 12.00  
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§ 201 
Diarienr: KS-2020/00490 

Delegation i upphandlingsärenden 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att delegera till upphandlingschef och biträdande upphandlingschef att 

besluta om i följande ärenden: 

 

Antagande av leverantör 

Mobiltelefon med tillhörande tjänster och tillbehör 

Ramavtal Byggentreprenader, dnr 20189 

Ramavtal Byggservice, dnr 20038 

Ramavtal Lås och låsarbeten, dnr 20055 

Ramavtal Måleriarbeten, dnr 20048 

 

Förfrågningsunderlag 

Riksfärdtjänst 

Hyrbilar 

Ramavtal Byggentreprenader, dnr 20189 

Ramavtal Byggservice, dnr 20038 

Ramavtal Lås och låsarbeten, dnr 20055 

Ramavtal Måleriarbeten, dnr 20048 

Projektledare/Administratör  anställningsprocess för äldreomsorgen 

Ärendebeskrivning 

För att få en effektiv handläggning av ärenden under sommarperioden 

2020 föreslås att utskottet delegerar till upphandlingschef och biträdande 

upphandlingschef att besluta i nedan ärenden. Samtliga ärenden anmäls i 

utskottet efter sommaren. 

 

Antagande av leverantör 

Mobiltelefon med tillhörande tjänster och tillbehör 

Ramavtal Byggentreprenader, dnr 20189 

Ramavtal Byggservice, dnr 20038 
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Ramavtal Lås och låsarbeten, dnr 20055 

Ramavtal Måleriarbeten, dnr 20048 

 

Förfrågningsunderlag 

Riksfärdtjänst 

Hyrbilar 

Ramavtal Byggentreprenader, dnr 20189 

Ramavtal Byggservice, dnr 20038 

Ramavtal Lås och låsarbeten, dnr 20055 

Ramavtal Måleriarbeten, dnr 20048 

Projektledare/Administratör  anställningsprocess för äldreomsorgen 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Beslutet ska skickas till 
Upphandling 

   
 

 

 


