
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-08-25 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Tid: Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 13:15-13:40 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum och Cisco Meeting 

Beslutande: Hans Lindberg (S), ordförande 
Anders Ågren (M), vice ordförande, deltar på distans 
Janet Ågren (S), deltar på distans 
Tomas Wennström (S) 
Ulrika Edman (V), deltar på distans 
Mattias Larsson (C), deltar på distans 
Peder Westerberg (L), deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anders Ågren 

 

Sekreterare:        §§ 221-225 

 Tomas Jakobsson 

 

Ordförande:      

 Hans Lindberg 

 

Justerare:      

 Anders Ågren  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2020-08-25 

 

Anslaget har satts upp:  

 

Anslaget tas ner:  

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet 

 

Underskrift:   
 Tomas Jakobsson
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 
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§ 221 
Diarienr: KS-2020/00274 

Ekonomisk rapport januari – juli 2020 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att notera till protokollet att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet redogör ekonomidirektör Lena Höök Gustavsson för 

kommunens ekonomi perioden januari – juli 2020. Prognos per 31 jul visar 

på ett överskott på 81 Mkr. 
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§ 222 
Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: 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 Stöckebygdens utveckling har beviljats 35 000 kr från Stöd till 

lokalt ledd utveckling, ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet. 

Beviljade medel ska användas för att förbättra internetåtkomsten i det 

planerade allaktivitetshuset Mötesplats Stöcke, genom inköp av 6 st. wifi-

noder. Denna investering möjliggör olika planerade servicefunktioner och 

aktiviteter för bygden, så som e-slöjd, rörelselekar och utbildning. 
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§ 223 
Diarienr: KS-2020/00278 

Förlängning av beslut att korta betaltider till 

kommunens leverantörer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

kommunens leverantörer  

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

från ordinarie förfallodatum 

att åtgärden Tidigareläggning av betaldatum är tidsbegränsad och gäller 

tom 31 december, om behovet av åtgärd då bedöms kvarstå fattas beslut 

om ny tidsbegränsning   

att åtgärden förkortade betaltider ej avser betalningar till Umeå kommuns 

bolag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2020-04-02 att kommunen ska 

arbeta för att korta betaltiderna till kommunens leverantörer till och med 

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

covid19-pandemin medfört. Ambitionen är att korta betaltiden för 

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

verksamhet har kapacitet/förmåga att kontrollera och attestera faktura 

inom utsatt tid.  

 

Detta beslut förlängdes till och med 31 augusti av kommunstyrelsen  

2020-06-02.  

 

Utifrån att det råder fortsatta restriktioner i samhället vilket påverkar 

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

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

31 december 2020. 
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Avgränsningen att beslutet om tidigareläggning av betalningar inte avser 

betalningar till koncernbolagen kvarstår. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson 

Peter Juneblad 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Malin Westerberg Blom, redovisningschef   
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§ 224 
Diarienr: KS-2020/00519 

Förvaring av Samordningsförbundet 

Umeåregionens arkiv i stadsarkivets lokaler  

  
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Umeå kommun avgiftsfritt skall motta Samordningsförbundet 

Umeåregionens arkiv för förvaring i stadsarkivets lokaler under 

förutsättning att samordningsförbundet bekostar en projektanställning för 

ordnings- och förteckningsarbeten i det levererade arkivmaterialet. 

Ärendebeskrivning 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210) 

lägger ett arkivmässigt tillsynsansvar för samordningsförbund ”…på 

arkivmyndigheten i en kommun som är medlem av förbundet” (20 §). För 

de fall där flera kommuner ingår i förbundet förutsätts ”…de berörda 

kommunerna komma överens om vilken av dem som ska svara för 

tillsynen”. För Samordningsförbundet Umeåregionen synes sådan 

överenskommelse redan vara träffad då det i dess förbundsordning (19 §) 

anges att Umeå kommuns kommunstyrelse innehar tillsynsansvaret. Det 

kan vara tveksamt om skyldighet att motta samordningsförbundets arkiv 

skall anses följa av detta tillsynsansvar. Då det emellertid inte är rimligt att 

kräva att samordningsförbundet skall bygga upp en egen arkivorganisation 

kring förvaringen av sitt arkiv, och då stadsarkivet har ledig kapacitet för att 

i befintliga arkivlokaler förvara den mängd handlingar som bedöms kunna 

komma i fråga, vore stadsarkivet berett att motta dessa handlingar. 

 

För Samordningsförbundet Umeåregionen saknas idag gallringsföreskrifter 

(sådana föreskrifter får endast meddelas av kommunfullmäktige och efter 

samråd med Riksarkivet). Några insatser för att ordna och förteckna arkivet 

har heller inte gjorts sedan samordningsförbundets bildande 2005-05-01 

(då under namn av ”Samordningsförbundet Umeå”). Därtill kommer att 

samordningsförbundets arkivbildning, trots sin lilla organisation, bitvis är 
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komplicerad med både digitala handlingar och svåra arkivmässiga 

gränsdragningar mot andra myndigheter. Det förefaller därför rimligt att 

samordningsförbundet avsätter medel för en projektanställning på 

åtminstone en månad för ordnings- och förteckningsarbeten i det 

arkivmaterial som levereras. 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundets Umeåregionen framställan 2020-06-15 om 

nyttjande av Umeå kommuns arkivlokaler. 

Beredningsansvariga 

Niklas Ljungholm 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Stadsarkivet 

Samordningsförbundet Umeåregionen 
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§ 225 
Diarienr: KS-2020/00022 

Finans- och kraftrapport juli 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport juli 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 juli 2020 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

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

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson 

   
 

 

 


