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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Pernilla Lilja Wrenman, säkerhetssamordnare, § 369 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef, § 371-378 

Dick Ekström, upphandlare, § 371-378 

Lars Tapani, brandchef, § 371-374 
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§ 369 

Diarienr: KS-2019/00891 

Information om kommunövergripande risk- och 

sårbarhetsanalys 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Säkerhetsenheten i Umeå kommun har sammanställt en 

kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Vid sammanträdet 

presenterar säkerhetssamordnare Pernilla Lilja Wrenman 

vilka risker/hotbilder som säkerhetsenheten bedömer är aktuella den här 

mandatperioden, samt förslag på åtgärder som ska öka kommunens 

krishanteringsförmåga.  

 

Identifierade risker/hotbilder finns inom följande områden: väder- och 

klimatrelaterade händelser, störningar i teknisk infrastruktur, olyckor vid 

farlig verksamhet, olyckor med farligt gods och antagonistiska handlingar. 
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§ 370 

Diarienr: KS-2019/00242 

Ekonomisk rapportering: Uppföljning av 

nämndernas ekonomi per 2019-10-31 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet  redovisar ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson 

ekonomiuppföljning av nämnderna per 2019-10-31 samt prognos för 

nämndernas fiktiva egna kapital. 
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§ 371 

Diarienr: KS-2019/00427 

Upphandling: Bemanningstjänster IT-tekniker – 

Antagande av leverantör 
 

Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantörer enligt bilaga ”Beslutsprotokoll” gällande 

upphandling 19121 Bemanningstjänster IT-tekniker.  

 

Ärendebeskrivning  
Bemanningstjänster av IT-tekniker; helpdesk och servicetekniker.  

Avtal tecknas med 8 leverantörer, och vid varje avrop så kommer alla 8 

leverantörer att få en inbjudan att skicka in CV på konsulter med adekvat 

kompetens. Beställning kommer sedan att göras av den konsult som 

lämpar sig bäst för beställaren med hänsyn till pris, kompetens, 

inställelsetid, personlig lämplighet etc.  

 
Avtalstid  
2020-01-01 - 2021-12-31 med möjlighet till maximalt två års förlängning.  
 
Beräknad årsvolym  
Ca 4 500 000 SEK  
 
Utvärdering  
100 % kvalitet. Konkurrensutsättning av priset sker vid varje avrop.  
 

Beslutsunderlag  
Bifogade dokument. 
 

Beredningsansvariga  
Martin Deverud  
Pia Wangbergh 
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§ 372 

Diarienr: KS-2019/00653 

Upphandling: Gardiner – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Input Interiör Nord 556504-9060 som leverantör av Gardiner. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet omfattar Umeå Kommun, Umeå Energi och Kvarkenhamnar och  

deras behov av gardiner, sömnad, montering och möbeltyger. 

 

Upphandlingsformen var ett öppet förfarande där två anbud Inkom. 

Samma leverantör lämnade två anbud med lite olika priser baserade på 

procentsats på tyger samt pris för sömnaden. Verksamheten gjorde 

bedömningen att ett av anbuden blir mer ekonomiskt för Umeå Kommun. 

Utvärderingen baserades på bästa pris. 

 

Avtalets värde per år 1,7 miljoner 

Avtalsperiod 2020-01-01 tom 2021-12-31 med möjlighet till två års 

förlängning 1 + 1. Som längst till 2023-12-31. 

 

Upphandlingsbyrån har övervägt social hänsyn och specifika miljökrav med 

verksamheten i denna upphandling 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, anbudssammanställning, utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Cecilia Gabrielsson 

Pia Wangberg 

Beslutet ska skickas till 
Cecilia Gabrielsson   
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§ 373 

Diarienr: KS-2019/00706 

Upphandling: Elarbeten – Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna rangordnade leverantörer i upphandling Elarbeten med 

diarienummer 19195. Rangordning framgår i bilaga 

utvärderingsprotokoll. Leverantörer att godkänna är: 

 

Aktiebolaget Nordströms Elektriska Byrå, 556049-7017 

Assemblin El AB, 556013-4628 

Bravida Sverige AB, 556197-4188 

Midroc Electro Aktiebolag, 556436-3595 

Ärendebeskrivning 

Innevarande ramavtal löper ut 30 november därför har ny upphandling 

genomförts. I denna upphandling har vi delat kommunen i fem olika delar 

där varje del kan ha en egen leverantör. Vi har gjort detta för att mindre 

leverantörer ska ha en möjlighet att vara med och konkurrera. Tyvärr fick vi 

inga anbud från mindre lokala leverantörer denna gång. I alla delar sker en 

rangordning med tre leverantörer för respektive del. Avtal tecknas på 2 år 

med möjlighet att förlänga ytterligare 2 år. Omsättningen i upphandlingen 

varierar, beroende på att behoven inte går att förutse, men statistik bakåt i 

tiden visar på en årlig omsättning av 10-12 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll, utvärderingsprotokoll, områdeskarta 

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, Anders Westman, Cecilia Gabrielsson  

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyrån@umea.se   
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§ 374 

Diarienr: KS-2019/00875 

Upphandling: Säker lagring Begränsat Hemlig – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna antagen leverantör Tutus Data AB, 556527-7687 och FRA 

som leverantör av lagringskapacitet och krypteringsutrustning gällande 

material klassat som begränsat hemligt. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag ska kommuner och kommuners bolag klassa känsliga dokument 

enlig vissa säkerhetsskyddsklasser. I Umeå kommunkoncern finns material 

som klassas upp till nivå begränsat hemligt. För att kunna hantera denna 

säkerhetsskyddsklassificerade information måste krypteringsutrustning och 

säkra lagringsplatser upphandlas. För detta ändamål är en förhandlad 

upphandling utan föregående annonsering genomförd. Projektgruppen 

som arbetat med att ta fram behovet i kommunkoncernen är för Umeå 

kommun Brand och säkerhet, för Vakin IT- avdelning och för Umeå Energi 

IT-avdelning. Utrustningen ska när den är installerad driftas av Umeå 

Energi. Utrustningen är dimensionerad och utbyggnadsbar för att kunna 

täcka kommunkoncernens behov framåt i tiden. Kontraktskostnad för detta 

projekt är 5 898 204 kr som fördelas enligt följande:  

Bidrag från MSB 2:4 anslaget på 2 100 000 kr denna summa bidrar Umeå 

kommun med. Kvarvarande belopp 3 798 204 kr delas mellan Vakin och 

Umeå Energi. 

 

Om ledamöterna efterfrågar ytterligare information ges den i så fall 

muntligt inför beslutet. Den information som hanteras i denna upphandling 

rör säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen, och får därför inte spridas offentligt. 

Beslutsunderlag 

Avtal Tutus, Avtal FRA och Anbud Tutus 
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Beredningsansvariga 
Urban Helmersson, Lars Tapani, Anders Westman 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyrån@umea.se    
 

 

 

 

  

mailto:upphandlingsbyrån@umea.se
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§ 375 

Diarienr: KS-2019/00482 

Upphandling Dnr: 19001 Livsmedel 2020 (Grossist) – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 
 
att anta Martin & Servera AB 559135–5549 som leverantör till 
livsmedelsförsörjningen inom Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ramavtalet avser löpande avrop av livsmedel för Umeå kommuns 

verksamheter. Två anbud har inkommit och utvärdering har genomförts, 

volymerna angivna i utvärderingsprotokoll är beräknad årsvolym. Martin 

och Servera AB har lämnat ett anbud som uppfyller alla ställda krav och 

som får det lägsta priset efter utvärdering. Det vill säga det ekonomiska 

mest fördelaktiga anbudet.  

 

I denna upphandling har det ställts krav på att produkter ska följa svensk 

livsmedelslagstiftning samt följa framtagna krav av UHM 

Upphandlingsmyndigheten. Vidare har upphandlingen även ställt krav på 

svensk djurskyddslagstiftning gällande nöt, svin och fågel. Övervägande del 

av de enkla animaliska produkterna i anbudet är svenska men det finns 

produkter även från EU, Polen, Finland, Danmark och Litauen. 

Angående fiskprodukter har det ställts krav på att de ska fiskats från 

hållbart fiske med MCS märkning. 

 

I vinnande anbud har säljare tagit med produkter som är lokala samt lokalt 

producerade från de fyra nordligaste länen. Andelen ekologiska och 

Fairtrade produkter ligger kvar på samma nivå som innevarande 

avtalsperiod d.v.s. upphandling livsmedel 2016. 

 

Avtalets totala värde är ca 48 500 000 SEK per år. 
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Avtalstiden löper fr.o.m. 2020-03-01 – 2022-02-28 med möjlighet till 2 års 

förlängning.  

 

Övriga avropsberättigade parter till avtalet är Nordmalings kommun, 

Vännäs kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun samt Bjurholms 

kommun. 

 

Social hänsyn är medtaget till avtalet. 

 

Utvärdering 

Utvärderingen har genomförts och bygger på pris och kvalitet. Utvärdering 

kvalitet bygger på hållbarhet, se bifogad fil hållbarhet. Martin & Servera 

fick bedömningen (1 poäng) det vill säga bra och en reducering av anbudet 

med 1 MSEK. Menigo Foodservice AB fick (0 poäng) det vill säga godkänt 

och ingen reducering av sitt anbud. Utvärdering rabattsats på Årstalistans 

prislista avseende frukt & grönt. Martin & Servera AB samt Menigo 

Foodservice lämnade båda 20% rabatt på lista vilket gav dem 200 000 SEK i 

reducering av anbudspriset. 

Beslutsunderlag 

Beslutsprotokoll 

Utvärderingsprotokoll  

Anbudssammanställning 

Hållbarhet 

Beredningsansvariga 

Pia Wangbergh 

Dick Ekström 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 376 

Diarienr: KS-2019/00759 

Upphandling: Färdtjänst med personbil – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Cabonline Region Norr AB i upphandling ”Färdtjänst med 

personbil”. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser transporttjänster för färdtjänstberättigade som är beviljade 

att transporteras i personbil. Avtalstid 4 år. 
 

Inkomna anbud 

Björkstaden beställningscentral AB 

Cabonline Region Norr AB 

Pris vinnande anbud 

Enhetspris 89,14 kr, nuvarande enhetspris 105,27 kr. Förutsättningar är i 

viss mån justerade i avtalet vilket gör att en direkt jämförelse med tidigare 

pris inte kan göras. Bedömningen är dock att nya priset gör att tjänsten blir 

billigare än nuvarande pris. 

Beslutsunderlag 

Se bilaga utvärderingsprotokoll. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 377 

Diarienr: KS-2019/00760 

Upphandling: Färdtjänst med specialfordon – 

Antagande av leverantör 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta Björkstaden Beställningscentral AB som leverantör i upphandling 

Färdtjänst med specialfordon. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet avser transporttjänster för färdtjänstberättigade som är beviljade 

att transporteras i fordon med rullstolsplats. Avtalstiden är 5 år. 
 

Inkomna anbud 

Björkstaden beställningscentral AB 

Cabonline Region Norr AB 

Pris vinnande anbud 

Enhetspris 314,16 kr, nuvarande enhetspris 369,06 kr. Förutsättningar är i 

viss mån justerade i avtalet vilket gör att en direkt jämförelse med tidigare 

pris inte kan göras. Bedömningen är dock att nya priset gör att tjänsten blir 

billigare än nuvarande pris. 

Beslutsunderlag 

Bilaga utvärderingsprotokoll 

Beredningsansvariga 

Anders Blom 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån   
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§ 378 

Diarienr: KS-2019/00915 

Upphandling: Stegbil till brandförsvaret – 

Förfrågningsunderlag 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta förfrågningsunderlag gällande inköp av stegbil till 

Brandförsvaret. 

Ärendebeskrivning 

Inköp stegbil (maskinstege) med korg till Brandförsvaret. Beräknad 

användningstid är 20 år. Beräknad leveranstid c:a 1 år. 

Budgeterad kostnad 

8 000 000 kr 

Utvärdering 

Ekonomiskt mest fördelaktigt, 70% pris 30% serviceorganisation, 

reservdelshållning samt stegens räckviddsdiagram. 

 

Fordonskrav 

Miljökrav Euro VI, motoreffekt minst 400 hk, vridmoment minst 2000nm, 

övrigt se förfrågningsunderlag. 

Beslutsunderlag 

Se bifogat förfrågningsunderlag. 

Beredningsansvariga 

Anders Blom, Upphandlingsbyrån 

Pia Wangbergh, Upphandlingsbyrån 

Rolf Lundin, Brandförsvaret 

Beslutet ska skickas till 
Upphandlingsbyrån 
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§ 379 

Diarienr: KS-2019/00921 

Ansökan om deltagande i projekt: Glokala Sverige 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att Umeå kommun ansöker om deltagande i projekt: Glokala Sverige. 

 

att utse Janet Ågren (S) och Nils Seye Larsen (MP) till talespersoner för 

medverkan i projektet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har sedan 2012 haft ett samarbete med Sida med namnet 

Globala kommuner där kommunen erbjöds medfinansiering för aktiviteter 

om hållbarhet och svenskt bistånd. Satsningen upphör nu i sin nuvarande 

form och medlen går istället till ett nytt projekt ”Glokala Sverige”. Projektet 

är ett samarbete mellan SKL och Svenska FN-förbundet och finansieras av 

Sida. På grund av det tidigare samarbete med Sida uppmuntras Umeå 

kommun nu att ansöka om att delta i projektet. 

 

Projektets erbjudande 

 Utbildningsinsatser (ungefär en halv dag) i Agenda 2030 och de 
globala målen på plats hos oss för olika målgrupper i vår 
organisation. Insatserna planeras utifrån kommunens 
förutsättningar och önskemål.  

 Utöver det erbjuds en kontaktperson som stödjer i medverkan i 
projektet, stöd till kommunikatörer, kommunikationsmaterial, 
regionala träffar och en årlig konferens för erfarenhetsutbyte. 

 

Kommunens åtagande 

 Ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrad i 
organisationen, har relevant chefs godkännande och är förankrad 
politiskt. 

 En politiker utses till talesperson för medverkan i projektet. 

 Målgrupp: Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är målgrupp 
för medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna. 
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 En tjänsteperson fungerar som kontaktperson och har tid avsatt i 
sin tjänst att vara behjälplig med planeringen av 
utbildningsinsatserna. 

 Att avsätta arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare 
och att stå för lokaler i samband med utbildningsinsatser. Att 
bekosta egna eventuella resor och logi i samband med den årliga 
konferensen och regionala träffar. 
 

En ansökan kan motiveras av flera skäl: 

 En bra grund att utgå ifrån är den nulägesbeskrivning av 
implementeringen av Agenda 2030 i Umeå som gavs ut på 
Kommunfullmäktige i december 2018.  

 Utbildningsinsatser kan skräddarsys och skulle kunna passa bra ihop 
med den pågående översynen av kommunens målstyrning och 
styrberedning. 

 Agenda 2030 kan vara ett bra arbetssätt att diskutera utifrån de 
horisontella perspektiven som jämställdhet, folkhälsa, miljö, 
tillgänglighet och våldsförebyggande arbete, m.fl. 

 Kommunstyrelsens hållbarhetsutskotts arbete med att verka för 
implementering av Agenda 2030-målen kan stärkas.  

 Ansökans fokus bör ligga på målstyrning och på frågan hur Agenda 
2030 kan fungera som motor för Umeås hållbara tillväxtarbete. 

Beslutsunderlag 

Information Ansökan Glokala Sverige 2020, 191119 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Janet Ågren (S) med instämmande av Ulrika Edman (V), Tomas 
Wennström (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag samt att till talespersoner för medverkan i projektet utse Janet 
Ågren (S) och Nils Seye Larsen (MP). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen inklusive Ågrens med fleras förslag 

om att till talespersoner utse Janet Ågren (S) och Nils Seye Larsen (MP). 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

https://www.umea.se/download/18.7fe63b51167480329f31ed16/1546503588166/Agenda2030_kartl%C3%A4ggning_2018.pdf
https://www.umea.se/download/18.7fe63b51167480329f31ed16/1546503588166/Agenda2030_kartl%C3%A4ggning_2018.pdf
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tjänsteskrivelsen samt att till talespersoner utse Janet Ågren (S) och Nils 

Seye Larsen (MP). 

 

Beslutet ska skickas till  

Övergripande planering   
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§ 380 

Diarienr: KS-2018/00822 

Framställan om stöd: Café Rekommenderas i Umeå 

Ekonomiska förening 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att bevilja Café Rekommenderas i Umeå Ekonomiska förening 500 000 kr 

för 2020 

 

att medel tas ur kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts anslag 

för oförutsedda behov, Övrigt 

 

att det kommunala ansvaret från och med 2021 åläggs gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Viva kompetenscentrum. 

Reservation 
Elmer Eriksson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

Ärendebeskrivning 

Café Rekommenderas, tidigare SAK ekonomisk förening, har framställt 

fortsatt ekonomiskt stöd till sin verksamhet. Café Rekommenderas har i 

tidigare beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott överlåtits 

befintligt avtal gällande drift av Midgårdsskolans cafeteria. I övrigt bedriver 

föreningen catering, bageri och viss PopUp verksamhet. Verksamheten är 

ett socialt arbetsintegrerat företag vars övergripande mål är att integrera 

människor som har stora svårigheter att få och-/eller behålla ett arbete 

inom traditionell arbetsmarknad. 

Beredningsansvariga 

Margaretha Alfredsson 

Catarina Fahlström 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 
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Elmer Eriksson (M) – Avslag till tjänsteskrivelsens förslag. 
Ulrika Edman (V), Janet Ågren (S), Peder Westerberg (L) och Mattias 
Larsson (C) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Reservation 
Elmer Eriksson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

Beslutet ska skickas till 
Margaretha Alfredsson 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Viva kompetenscentrum
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§ 381 

Diarienr: KS-2019/00904 

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag 

samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att för verksamhetsår 2020 bevilja en kreditlimit på 13 000 600 000 SEK 

totalt för Umeå kommunkoncern varav 3 500 000 000 SEK för Umeå 

kommun (inklusive extern ansvarsförbindelse), 9 400 000 000 SEK för bolag 

inom UKF-koncernen samt 100 600 000 SEK för övriga av kommunen 

direktägda företag och organisationer, allt enligt bifogad bilaga 

 

att ingå borgen såsom för egen skuld för ansvarsförbindelser avseende de 

bolag och upp till de högsta belopp som anges i specifikation bilaga 1, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att styrelsen i Umeå Kommunföretag AB, och i brådskande fall 

verkställande direktören, får omdisponera UKF-företagens limiter inom 

beslutad totallimit för UKF. Av kommunfullmäktige utsedd 

internbanksverksamhet får upplåna medel upp till ovan angivna maximala 

belopp 

 

att bolagens internbankspåslag och borgensavgift för 2020 ska uppgå till 

totalt 0,45%. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med ”Regel och riktlinjer för finansiell verksamhet” gäller att 

styrelsen för Umeå Kommunföretag AB ska besluta om att tillstyrka 

maximala kreditnivåer för vart och ett av de företag som ingår i UKF-

koncernen. Kommunfullmäktige ska enligt samma regelverk slutligen 

besluta om en maximal kreditnivå för kommunkoncernen, dvs för UKF-

företagen, kommunen själv och av kommunen direktägda företag och 

organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av 

koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 

2019 

Beredningsansvariga 

Olof Jansson och Anna-Karin Nilsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Umeå Kommunföretag AB   
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§ 382 

Diarienr: KS-2019/00902 

Granskningsrapport: Kris- och katastrofberedskap i 

Umeå kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa svar på granskningsrapport: Kris- och katastrofberedskap i 

Umeå kommun enligt förvaltningens kommentarer nedan. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har gett EY i uppdrag att 

genomföra en granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap i 

syfte att bedöma om kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, 

som vid en extraordinär händelse kan ha uppdraget som krislednings-

nämnd, har säkerställt en tillräcklig kris- och katastrofberedskap i 

kommunen. 

 

Revisionen önskar kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts 

kommentarer till rapporten. 

 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens kris- och 

katastrofberedskapsarbete uppfyller de krav som ställs i berörda 

lagstiftningar men inte är utformat efter kommunens egna styrdokument 

på området. 

 

I rapporten framförs rekommendationer om vad kommunen behöver vidta 

för förändringar för att följa de styrdokument som är fastställda. 

 

Revisionen föreslår kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att: 

 

Tydliggöra styrningen av de kommunala bolagen (i kommunens 

företagspolicy och i dialog med Umeå kommunföretag) , så att 

instruktioner från kommunfullmäktige når fram till och tas omhand av 

respektive bolagsstyrelse 
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Kommentar: 

Umeå kommun ska i det fortsatta arbetet tydliggöra hur styrning av de 

kommunala bolagen ska ske så att kommunfullmäktiges instruktioner inom 

krisberedskapsplanering når fram till respektive bolagsstyrelse 

Efterfråga förslag till åtgärder för hur kommunen (med utgångspunkt i sin 

risk- och sårbarhetsanalys) kan minska sårbarheter och öka förmågan att 

bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser. 

Kommentar: 

Brandförsvaret har arbetat fram en reviderad risk- och sårbarhetsanalys 

som kommer att tillställas Länsstyrelsen samt redovisas för 

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i vilken det framgår hur 

kommunen ska arbeta med de indentifierade riskerna för att minska 

sårbarheten och öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet. 

Fastställa en övergripande utbildnings- och övningsplan för 

mandatperioden, för att stärka brandförsvarets  mandat att kalla övriga 

verksamheter till utbildning och  övning. 

Kommentar: 

Brandförsvaret har utarbetat utbildnings- och övningsplan som kommer att 

tillställas kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för beslut i 

närtid. 

Säkerställa att samtliga förvaltningar upprättar egna krisplaner och 

tydliggör i gällande styrdokument att dessa ska beslutas av respektive 

nämnd. 

 

Kommentar: 

Brandförsvaret kommer i det fortsatta arbetet följa upp att samtliga 

förvaltningar som bedriver samhällsviktig verksamhet upprättar egna 

krisplaner för beslut i respektive nämnd. 

 

Säkerställa att lämnade instruktioner följs upp och återrapporteras till 

brandförsvaret som en del i att utveckla kommunkoncernens  samlade kris- 

och katastrofberedskap. 
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Kommentar: 

Brandförsvaret kommer i det fortsatta arbetet utarbeta förbättrade rutiner 

för att säkerställa att instruktioner följs och återrapporteras i den 

omfattning som behövs för att utveckla kommunens krisberedskap. 

 

Tydliggöra innebörden av kommunens geografiska områdesansvar och 

säkerställ att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet (inklusive de 

kommunala bolagen) inom ramen för detta områdesansvar ges 

förutsättningar att samverka, för att uppnå samordning av det 

förberedande arbetet. 

 

Kommentar: 

Brandförsvaret har kontaktat länsstyrelsen för att i samråd analysera i 

vilken form Umeå kommun ska samverka med andra aktörer för att uppnå 

samordning av det förberedande arbetet. 

 

Revisorerna vill även lyfta fram följande rekommendationer till 

kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att: 

 

Överväga säkerhetschefens placering, utifrån att denne bör ha en mer 

central position organisatoriskt. 

 

Kommentar: 

I nuvarande organisation är placeringen kopplad till brandförsvaret. 

Viktigaste är att uppdraget når ut i organisationen. 

 

Säkerställa att det finns rutiner inom IT-funktionen för hur kommunen ska 

agera vid extraordinära händelser. 

 

Kommentar: 

Brandförsvaret kommer att följa upp hur IT-funktionen planerar för hur de 

ska agera vid extraordinära händelser för att i möjligaste mån säkerställer 

drift av viktiga funktioner. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport. 
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Beredningsansvariga 

Lars Tapani  

 

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

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

Brandförsvaret   
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§ 383 

Diarienr: KS-2019/00923 

Justering av investeringsprocess 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att genomföra förslag till justering av Umeå kommuns investeringsprocess i 

enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till anvisningar 

för genomförande av justerad investeringsprocess. 

 

att utvärdera den justerade investeringsprocessen under hösten 2020. 

  

att efter utvärdering och eventuell korrigering infoga 

investeringsprocessen i riktlinje för budget och investeringsprocess. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Se 

reservationstext under beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade den 16 april 2019 beslut om att inrätta en styr-

beredning för att omvärldsbevaka/bygga kompetens, genomföra översyn 

och föreslå förändringar av Umeå kommuns styrprocesser.  Styrbered-

ningen har under hösten 2019 fördjupat sig i utformning av Umeå 

kommuns budget- och investeringsprocess och hur denna bör utformas på 

lång sikt, dvs budget- och investeringsprocessens framtida utformning 

2021 och framåt.   

 

Parallellt med styrberedningens arbete har det pågått ett arbete med att 

upparbeta förslag för de justeringar som bör genomföras redan inför 2020 

och det nu framtagna förslaget syftar till att åtgärda några kända problem i 

nuvarande investeringsprocess med hänsyn tagen till kapacitet/förmåga till 
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förändring på kort sikt, (dvs vilka förändringar finns det tid och kapacitet 

att genomföra inför beslut om investeringsbudget i juni 2020). 

 

Beskrivning av nuvarande investeringsprocess 

Förvaltningarna utarbetar förslag till ny investeringsplan med utgångspunkt 

från senast beslutade investeringsplan. Tekniska nämnden för en dialog 

med förvaltningarna om deras behov gällande stödprocesserna och 

uppdaterar lokalförsörjningsplan och förslag till investeringsplan. Förslaget 

till investeringsplan presenteras för KSNAU i samband med 

budgetberedning i början av april. KSNAU anger eventuella direktiv för 

omarbetning vilket sedan presenteras för KSNAU i mitten av april. Partierna 

föreslår eventuella förändringar i sina respektive budgetförslag. Beslut 

fattas i KSNAU, KS och KF i maj respektive juni. 

 

Varför bör nuvarande investeringsprocessen justeras inför 2020? 

I samband med utvärdering av 2019 års budgetprocess (genomförd i 

KSNAU den 20 aug 2019) påtalades behov av att investeringsprocessen 

2020 borde justeras så att: 

 den tydliggör och baseras på kommunens reella investerings-
förutsättningar (ekonomi och genomförbarhet) och därigenom 
skapar realistiska förväntningar 

 processen ger mer tid och bättre underlag för politiska 
prioriteringar 

 ingående underlag bättre visar på samband, ex samband mellan en 
idrottshall och en skola, samt mellan behov av inventarier och en ny 
byggnad.  

 

Förslag till justering av investeringsprocess 

1. Stadsledningskontoret upparbetar förslag till inriktningsramar för 
investeringar totalt och per nämnd samt för eventuella delområden i 
nämnd. Förslag till inriktningsramar tar sin utgångspunkt i nuvarande 
investeringsplan. Detta utifrån att det finns flera pågående projekt i 
den liggande planen och en initial bedömning är att den innehåller viss 
hänsyn till demografi och verksamheters beskaffenhet. I förslaget om 
inriktningsram för kommunen belyses också de ekonomiska 
konsekvenserna av förslaget, tex självfinansieringsgrad. Förslag och 
beräkningar avser 4 år. Eventuella ombudgeteringar hanteras utanför 
förslaget på inriktningsram. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till 
eventuella ombudgeteringar när de upparbetar förslag till 
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investeringsplan, utifrån genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet 
osv.  
 

2. Kommunstyrelsen beslutar om inriktningsramar för investeringar totalt 
och per nämnd/delområde i nämnd. 
 

3. Utifrån av KS beslutat förslag till inriktningsram per nämnd upparbetar 
respektive nämnd tillsammans med tekniska nämnden förslag till 
investeringar för den egna nämnden. 

 

 Nämndens förslag ska innefatta: 

 Förslag om vilka investeringar som bör genomföras inom av 
kommunstyrelsen föreslagen inriktningsram för nämnden 

 Kategorisering/syfte med respektive föreslagen investering 

 D: Demografi, dvs nödvändiga investeringar kopplat till 
demografisk utveckling 

 U: Reinvestering, dvs bibehålla/vårda det vi redan har 

 K: Kostnadsbesparande (ex digitalisering, energiminskning) 

 A: Attraktiv och hållbar kommun 

 För projekt som föreslås ligga på år 1 skall grundläggande 
förutsättningar som tomtmark, färdig definition av projektet samt 
kapacitet hos fastighet finns, dvs de ska vara genomförbara år 1.   

 Samband mellan investeringsprojekt ska beskrivas; exempelvis 
sammanhållna objekt samt inventarier och utrustning kopplat till 
byggande av ny lokal.  

 Behov av utrangeringar som föranleds av förslag till investeringar 
ska framgå. 

 Två investeringsobjekt som är angelägna men som inte ryms inom 
av kommunstyrelsen föreslagen inriktningsram för nämnden 

 Behov av nya större externförhyrningar under 2021–2024, dvs 
kontraktstid överstigande 10 år eller totalsumma överstigande 40 
mnkr över kontraktstiden. 

 Större objekt typ ny gymnasieskola eller större strukturella 
förändringar inom en verksamhet, dvs där ambitionsnivåer har 
avgörande betydelse för projektets omfattning tas i särskild ordning 
och planeras in i ett längre tidsperspektiv  

 Skriftlig motivering till alla föreslagna objekt 
 

4. Respektive nämnd beslutar om förslag till investeringar inom given 
inriktningsram och delger Stadsledningskontoret sitt beslut.  
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5. Respektive nämnd beslutar om förslag till externförhyrningar, där 
kontraktstid överstiger 10 år eller totalsumma överstigande 40 mnkr 
och delger Stadsledningskontoret sitt beslut. 

 

6. Stadsledningskontoret sammanställer förslag till total investeringsplan. 
Kontroll görs av att sammanhållna objekt, exempelvis 
skola/idrottshall/bibliotek, är medtagna på likvärdigt sätt av alla 
inblandade nämnder samt att behov av eventuella utrangeringar tagits 
med. 
 

7. Förslag till total investeringsplan och underlag från nämnderna 
överlämnas till budgetberedning och utgör underlag för de politiska 
partiernas förslag till planeringsförutsättningar och investeringsbudget 
2021 och plan för 2022–2024. 
 

8. Kommunfullmäktige fastställer Planeringsförutsättningar och 
investeringsbudget för 2021 plan för 2022–2024. 

 

Effekter av justeringen 

Den nu föreslagna justeringen av Umeå kommuns investeringsprocess 

bedöms tydliggöra kommunens reella investeringsförutsättningar (ekonomi 

och genomförbarhet) och därmed öka möjligheten till balans mellan 

förväntningar och förutsättningar. 

 

Den justerade processen bedöms ge mer tid och bättre underlag för 

politiska prioriteringar på olika nivåer. Det som i nuvarande process görs i 

slutet görs nu först. Prioriteringar kommer in i ett tidigare skede och 

nämnderna blir tydligare involverade i prioriteringarna. I och med att 

förslag till prioriteringar upparbetas i respektive nämnd bör 

förutsättningarna för att prioriteringar baseras på god kunskap om behov, 

förutsättningar och konsekvenser öka.  

 

Då Stadsledningskontoret kontrollerar och sammanställer ingående 

underlag ökar möjligheten att upptäcka och påvisa samband mellan olika 

investeringsobjekt och behov av utrangeringar som föranleds av föreslagna 

investeringar.  
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Utvärdering 

Den justerade investeringsprocessen bör utvärderas under hösten 2020 av 

kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör beredas möjlighet att delta i 

utvärderingen.  

 

Tidplan i ny process 

Dec 2019:  Beslut om ny investeringsprocess för 2020 i KS 

Dec 2019:   Beslut om inriktningsramar, totalt för Umeå kommun, per 

 nämnd och eventuellt delområde inom nämnd i KS 

Mars 2020:  Nämnderna fattar beslut om förslag till investeringar 

April/Maj 2020:  Sammanträden budgetberedning KSNAU 

Maj/juni:  Beslut om budget och investeringar i KSNAU, KS, KF 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) – Att fastställa en för Umeå kommun övergripande 

investeringsram utifrån en samlad bedömning baserat på kommunens 

reella investeringsförutsättningar, men ej inriktningsramar för respektive 

nämnd.  

 
Janet Ågren (S), Mattias Larsson (C) och Peder Westerberg (L) – Bifall till 
tjänsteskrivelsens förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Avslag mot bifall till Edmans ändringsyrkande. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet avslår Edmans ändringsyrkande. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Från Vänsterpartiets sida har vi haft principiella invändningar mot att i 

redan december ta inriktningsramar för nämnderna, då det riskerar att bli 

en tvångströja för nämnderna. Vi ser att så tidigt anta inriktningsramar för 

nämnderna snarare riskerar att förstärka stuprörstänkandet i strid med den 

samlade kommunnyttan samt var och när initierandet av strategiska 

samverkansprojekt ska ske. Vi menar att det som Umeå behöver mer av är 

samverkansprojekt ur ett kommunnyttoperspektiv så som t ex nya 

Ålidhemsskolan (allmänt bibliotek såväl som skolbibliotek, fritidsgård, skola 

m.m.) än nämndvisa prioriteringar utifrån en begränsad horisont. Vi menar 

att det rimliga vore en övergripande inriktningsram för hela kommunen 

och utifrån det sedan samla nämndernas investeringsbehov samt initiativ. 

Nämnderna behöver också ha ett långsiktigt utvecklingsperspektiv som t ex 

Vänsterpartiets initiativ till att Umeå kommun bör utreda och arbeta för ett 

samlat Socialtjänstens Hus. Vem och var äger man taktpinnen för ett 

sådant initiativ? Om nämnderna redan på förhand har en mycket snäv 

investeringsram så riskerar utvecklingsprojekt kopplat till 

välfärdsuppdraget att hämmas. När Vänsterpartiet i en motion lyfte 

behovet av Socialtjänstens Hus på central strategisk mark som kommunen 

äger så ansåg varken Individ- och familjenämnden eller Tekniska nämnden 

(Fastighet) att de kunde vara initiativtagare till en sådan långsiktig 

investering och vi vill i detta skede lyfta detta som en reell farhåga.   

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 384 

Diarienr: KS-2019/00917 

Inriktningsramar för investeringar 2021-2024  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa förslag till inriktningsramar för investeringar summerat för 

åren 2021–2024 totalt för kommunen, per nämnd samt per delområde i 
enlighet med tjänsteskrivelsen. 

 

Protokollsanteckning 

Ulrika Edman (V) lämnar en protokollsanteckning (se näringslivs- och 

arbetsutskottets beslutsordning) 

Ärendebeskrivning 

 

Allmänt  

I enlighet med det förslag till justering av investeringsprocess som 

behandlas i särskilt ärende, har stadsledningskontoret upparbetat förslag 

till inriktningsramar för investeringar totalt för kommunen, per nämnd 

samt för delområden inom tekniska nämnden. Förslaget till 

inriktningsramar tar sin utgångspunkt i nuvarande investeringsplan. Detta 

utifrån att det finns flera pågående projekt i den liggande planen och en 

initial bedömning är att den innehåller viss hänsyn till demografi och 

verksamheters beskaffenhet. Respektive ram avser hela 4-årsperioden 

2021–2024. Eventuella ombudgeteringar hanteras utanför föreslagna 

ramar. Dock behöver nämnderna ta hänsyn till eventuella 

ombudgeteringar när de upparbetar förslag till investeringsplan, utifrån 

genomförbarhet och kapaciteten hos fastighet.    

 

Förslaget belyser även de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna 

inriktningsramar såsom självfinansieringsgrad och beräknad förändring av 

kommunens låneskuld. 

 

Tillvägagångssätt vid framtagande av inriktningsramar 
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Utgångspunkten är nu gällande investeringsplan samt en matematisk 

beräkning av år 2024 som ett genomsnitt av åren 2021–2023, både totalt 

för kommunen och per nämnd. I beräkningen av genomsnittligt belopp har 

vägpaketet i tekniska nämndens investeringsplan undantagits. 

 

I syfte att minska kommunens investeringar minskas ramarna för perioden 

med 10 % exklusive reinvesteringsmedel för fastigheter, gator/vägar/ 

parker och IT samt vägpaketet. Det innebär en minskning med i genomsnitt 

52 mnkr/år. Reinvesteringar har undantagits för att ge förutsättningar för 

att ta hand om befintliga anläggningar och samtidigt klara en ökad volym.  

Utöver ovanstående har justering skett för 4 nämnder enligt följande: 

 Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: minskning av 
investeringsmedel med 40 mnkr då genomsnittet 2024 bygger på en ny 
brandstation 2021–2023 vilket inte är aktuellt 2024. 

 Kommunstyrelse: tillförs 20 mnkr för digitalisering (uppdrag 5 i 
planeringsförutsättningarna för 2020) då investeringsmedel för detta 
saknas och investeringar inte får bekostas med driftbudgetmedel.  
Ytterligare 5 mnkr tillförs till en investeringsreserv. 

 Kulturnämnd: tillförs 5 mnkr till reinvesteringar i inventarier och 
utrustning i Väven. 

 Teknisk nämnd: tillförs medel för reinvesteringar i fastigheter utifrån 
att fastighetsbeståndet ökar. 

 

Förslaget innebär en investeringsplan för 2021–2024 på i genomsnitt 795 

mnkr/år. 

 

Förslag till inriktningsramar per nämnd 

 

Nämnd Inriktningsram 
2021–2024 

Kommunstyrelse 40 927 

Teknisk nämnd 1 415 257 

Byggnadsnämnd 1 800 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1 080 
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Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 237 000 

Äldrenämnden 40 800 

Individ- och familjenämnden 255 600 

Fritidsnämnden 73 800 

Kulturnämnden 15 300 

För- och grundskolenämnden 1 051 440 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 49 200 

Summa 3 182 204 

 

 

Förslag till inriktningsramar per delområde inom tekniska nämnden 

 

Delområde Inriktningsram 
2021–2024 

Fastigheter 509 200 

Gator/vägar/parker  715 010 

IT 174 247 

Övrigt 16 800 

Summa TN 1 415 257 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen inriktningsram för investeringar i kommunen innebär 

tillsammans med ett överskottsmål på 1% en självfinansieringsgrad på 80 % 

för perioden. 

Kommunens låneskuld bedöms öka med ca 800 mnkr 2021–2024. 

Låneskulden kommer därmed att uppgå till ca 4,2 mdkr 2024. 

 

Ovanstående beräkningar bygger på den skatteunderlagsprognos som 

ingår i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019-06-17 för åren 2021–2023 

samt att nämnder och styrelse håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. 

Ingen hänsyn är taget till eventuella mark- och exploateringsintäkter.  

Beslutsunderlag 

Bilaga: Beräkning av inriktningsramar totalt, per nämnd samt delområden. 

Beredningsansvariga 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Urban Blomdal, budgetchef 
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Anette Sjödin, controller 

 

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

 

Protokollsanteckning 

Ulrika Edman (V) lämnar följande protokollsanteckning 

Från Vänsterpartiets sida har vi haft principiella invändningar mot att i 

redan december ta inriktningsramar för nämnderna, då det riskerar att bli 

en tvångströja för nämnderna. Vi ser att så tidigt anta inriktningsramar för 

nämnderna snarare riskerar att förstärka stuprörstänkandet i strid med den 

samlade kommunnyttan samt var och när initierandet av strategiska 

samverkansprojekt ska ske. Vi menar att det som Umeå behöver mer av är 

samverkansprojekt ur ett kommunnyttoperspektiv så som t ex nya 

Ålidhemsskolan (allmänt bibliotek såväl som skolbibliotek, fritidsgård, skola 

m.m.) än nämndvisa prioriteringar utifrån en begränsad horisont. Vi menar 

att det rimliga vore en övergripande inriktningsram för hela kommunen 

och utifrån det sedan samla nämndernas investeringsbehov samt initiativ. 

Nämnderna behöver också ha ett långsiktigt utvecklingsperspektiv som t ex 

Vänsterpartiets initiativ till att Umeå kommun bör utreda och arbeta för ett 

samlat Socialtjänstens Hus. Vem och var äger man taktpinnen för ett 

sådant initiativ? Om nämnderna redan på förhand har en mycket snäv 

investeringsram så riskerar utvecklingsprojekt kopplat till 

välfärdsuppdraget att hämmas. När Vänsterpartiet i en motion lyfte 

behovet av Socialtjänstens Hus på central strategisk mark som kommunen 

äger så ansåg varken Individ- och familjenämnden eller Tekniska nämnden 

(Fastighet) att de kunde vara initiativtagare till en sådan långsiktig 

investering och vi vill i detta skede lyfta detta som en reell farhåga.   

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 385 

Diarienr: KS-2019/00930 

Anvisning för mål och uppdragsuppföljning 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bifogad anvisning för mål- och uppdragsuppföljning 2019 

att samtliga nämnder får i uppdrag att i enlighet med bifogad anvisning 

tydligt redovisa status i mål och uppdrag från kommunfullmäktige i 

samband med tertialrapport 3 (bokslut). 

Bakgrund 

Förändringar i lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär 

skärpning av kraven på återrapportering från kommunens styrelse och 

nämnd till Kommunfullmäktige avseende mål och uppdrag. 

Kommunrevisionen påtalade brister relaterat till måluppföljning i samband 

med granskning av Umeå kommuns delårsrapport för perioden jan-aug 

2019 och avser särskilt granska detta område i samband med granskning av 

kommunens årsbokslut. 

 

Idag finns det stor variation i hur kommunens nämnder redovisar och 

rapporterar i vilken grad de uppnått mål och verkställt uppdrag från 

kommunfullmäktige. 

 

För att möjliggöra och underlätta sammanställning och bedömning krävs 

att styrelse och nämnder redovisar om och i vilken omfattning de uppnått 

mål samt verkställt uppdrag från kommunfullmäktige på sådant sätt att 

sammanställning är möjlig.   

 

Enklaste sättet att åstadkomma detta är att samtliga nämnder får i uppdrag 

att i bilaga eller inom ramen för tertialrapporten till årsbokslut (T3) 

särredovisa bedömning av måluppfyllelse med motivering samt status i 

uppdrag från kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 

Anvisning för mål- och uppdragsuppföljning 2019 

Beredningsansvariga 

Dan Gideonsson 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna   
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§ 386 

Diarienr: KS-2019/00598 

Remiss angående förslag till föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

överklaga Trafikverkets beslut i enlighet med nedanstående. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket beslutade den 28 oktober 2019 (TRVTFS 2019:21)om nya 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i Västerbottens län enligt 

3 kap. 17§ Trafikförordningen (1998:1276). De nya föreskrifterna för 

sträckorna Sikeå-Bureå samt Djäkneboda – Bygdeå, där hastigheten sänks 

från 90 km/h till 80 km/h, innebär en ökning av den totala restiden med 

totalt ca 6 min.  Umeå kommun har under hösten yttrat sig negativt över 

remiss för de nya föreskrifterna, vilket inte har föranlett någon ändring av 

dessa. Umeå kommun väljer nu att enligt 15 kap. 1§ Trafikförordningen 

(1998:1276) att överklaga Trafikverkets beslut. 

Skäl till överklagan 

Transportsystemet i Västerbottens län karaktäriseras av långa reseavstånd, 

vilket ställer höga krav på framkomlighet för att bibehålla och möjliggöra 

funktionella samband i länet. Den beslutade hastighetssänkningen på väg 

E4 försämrar ytterligare framkomligheten på den inom Sverige svagaste 

länken av denna europaväg. Detta inom ett stråk där det dessutom saknas 

möjligheter för persontransporter via tåg. De beslutade förändringarna 

kommer att innebära ökade samhällsekonomiska kostnader i form av bland 

annat restidsförluster. Detta innebär en negativ påverkan på de boendes 

framkomlighet och kommer att ytterligare försvåra pendlingsmöjligheterna 

längs med väg E4, vilket riskerar att få en hämmande inverkan på 
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näringslivets utveckling i området. Kommunen anser att dessa påföljder 

inte har utretts tillräckligt. 

 

Umeå kommun ser generellt positivt på att Trafikverket verkar för att öka 

trafiksäkerheten i vägsystemet. Mittseparering, trafiksäkerhetskameror 

och justering av hastighetsbegränsningar är välkända åtgärder som syftar 

till att skapa trafiksäkra vägmiljöer längs olycksdrabbade vägar. 

Kommunen anser dock att Trafikverket har valt att använda en alltför 

generell metod för att avgöra vilka vägsträckor som ska 

hastighetsanpassas, där hänsyn enbart tagits till trafikflöden och avsaknad 

av mitträckesseparering. Vägens funktionalitet (regional och lokal), 

topografi och kurvatur har inte beaktats. Någon bedömning av vilka 

vägsträckor som är särskilt olycksdrabbade görs heller inte och utan ett 

godtagbart motiv till en hastighetsanpassning riskeras en låg efterlevnad. 

 

Kommunen anser att beslutet kan leda till att busstrafiken förlorar i 

konkurrenskraft mot biltrafiken. Den ökade restiden som beslutet innebär 

leder till att befintliga tabellägen behöver ändras, vilket kan få 

konsekvenser för såväl enskilda relationer som kollektivtrafiksystemet som 

helhet. 

 

Trafikverket har i remisskedet inte beräknat några samhällsekonomiska 

kostnader till följd av den föreslagna hastighetssänkningen utan endast 

restidsökningar mätt i tid. Att i konsekvensbeskrivningarna konsekvent 

använda sig av standardfrasen: ”Utifrån detta underlag anser Trafikverket 

att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet för 

person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad 

restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.” ger intrycket av att de 

föreslagna hastighetssänkningarna inte har utretts på ett tillfredsställande 

sätt. Beslutet speglar ett starkt fokus mot Trafikverkets hänsynsmål, medan 

funktionsmålet nästan helt förbises.  

 

Sammanfattningsvis anser Umeå kommun att konsekvenserna av de 

beslutade hastighetssänkningarna inte har utretts tillräckligt. Eftersom väg 

E4 är av stor vikt för nationella, regionala och lokala samband och den 

beslutade hastighetssänkningen bedöms medföra negativa konsekvenser 

för såväl de boende som näringslivet längs vägen anser kommunen att den 
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bör undantas från hastighetssänkning till dess att Trafikverket kan åtgärda 

bristande trafiksäkerhet längs vägen med alternativa åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg E4 i 

Västerbottens län 

Beredningsansvariga 

Olle Norqvist 

Malin Lagervall 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) och Mattias Larsson (C) – Avslag till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Janet Ågren (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket 

Övergripande planering 
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§ 387 

Diarienr: KS-2019/00600 

Remiss angående förslag till föreskrifter om 

hastighetsbegränsning på väg 363 i Västerbottens 

län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

överklaga Trafikverkets beslut i enlighet med nedanstående. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket beslutade den 28 oktober 2019 (TRVTFS 2019:31) om nya 

föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 363 i Västerbottens län, 

enligt 3 kap. 17§ Trafikförordningen (1998:1276). De nya föreskrifterna för 

sträckan Umeå - Tavelsjö, där hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h, 

innebär en ökning av den totala restiden med totalt ca 1 minut och 15 

sekunder.  Umeå kommun har under hösten yttrat sig negativt över remiss 

för de nya föreskrifterna, vilket inte har föranlett någon ändring av dessa. 

Umeå kommun väljer nu att enligt 15 kap. 1§ Trafikförordningen 

(1998:1276) att överklaga Trafikverkets beslut. 

Skäl för överklagan 

Transportsystemet i Västerbottens län karaktäriseras av långa reseavstånd, 

vilket ställer höga krav på framkomlighet för att bibehålla och möjliggöra 

funktionella samband i länet. De beslutade förändringarna kommer att 

innebära ökade samhällsekonomiska kostnader i form av bland annat 

restidsförluster. Väg 363 är ett utpekat utvecklingsstråk i kommunens 

översiktsplan där strategierna för hur kommunen ska växa till 200 000 

invånare till år 2050 pekas ut. Vägen har stora pendlingsrelationer, både 

lokala och regionala, i restidsintervallet 20-40 minuter, där forskning visar 

att resefrekvensen påverkas starkt av ökad restid. Den ökade restiden 
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innebär en negativ påverkan på de boendes framkomlighet och kommer 

att ytterligare försvåra pendlingsmöjligheterna längs med väg 363, vilket 

riskerar att få en hämmande inverkan på näringslivets utveckling i området. 

Kommunen anser att följderna av de beslutade hastighetssänkningarna 

inte har utretts tillräckligt. 

 

Umeå kommun ser generellt positivt på att Trafikverket verkar för att öka 

trafiksäkerheten i vägsystemet. Mittseparering, trafiksäkerhetskameror 

och justering av hastighetsbegränsningar är välkända åtgärder som syftar 

till att skapa trafiksäkra vägmiljöer längs olycksdrabbade vägar. 

Kommunen anser dock att Trafikverket har valt att använda en alltför 

generell metod för att avgöra vilka vägsträckor som ska 

hastighetsanpassas, där hänsyn enbart tagits till trafikflöden och avsaknad 

av mitträckesseparering. Vägens funktionalitet (regional och lokal), 

topografi och kurvatur har inte beaktats. Någon bedömning av vilka 

vägsträckor som är särskilt olycksdrabbade görs heller inte och utan ett 

godtagbart motiv till en hastighetsanpassning riskeras en låg efterlevnad. 

 

Kommunen anser att beslutet kan leda till att busstrafiken förlorar i 

konkurrenskraft mot biltrafiken. Den ökade restiden som beslutet innebär 

leder till att befintliga tabellägen behöver ändras, vilket kan få 

konsekvenser för såväl enskilda relationer som kollektivtrafiksystemet som 

helhet. 

 

Trafikverket har i remisskedet inte beräknat några samhällsekonomiska 

kostnader till följd av den föreslagna hastighetssänkningen utan endast 

restidsökningar mätt i tid. Att i konsekvensbeskrivningarna konsekvent 

använda sig av standardfrasen: ”Utifrån detta underlag anser Trafikverket 

att det inte går att beskriva föreskriftens konsekvens på tillgänglighet för 

person- eller godstransporter mer utförligt än ovan redovisad 

restidsförändring samt kvalitativa beskrivning.” ger intrycket av att de 

föreslagna hastighetssänkningarna inte har utretts på ett tillfredsställande 

sätt. Beslutet speglar ett starkt fokus mot Trafikverkets hänsynsmål, medan 

funktionsmålet nästan helt förbises.  

 

Sammanfattningsvis anser Umeå kommun att konsekvenserna av de 

beslutade hastighetssänkningarna inte har utretts tillräckligt. Eftersom väg 
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363 är av stor vikt för regionala och lokala samband och den beslutade 

hastighetssänkningen bedöms medföra negativa konsekvenser för såväl de 

boende som näringslivet längs vägen, anser kommunen att den bör 

undantas från hastighetssänkning till dess att Trafikverket kan åtgärda 

bristande trafiksäkerhet längs vägen med alternativa åtgärder. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Ulrika Edman (V) och Mattias Larsson (C) – Avslag till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Janet Ågren (S) och Peder Westerberg (L) – Bifall till tjänsteskrivelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsen. Ordföranden konstaterar att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Ulrika Edman (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om avslag. 
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§ 388 

Diarienr: KS-2018/00883 

Förslag till kommungripande handlingsplan mot 

våld 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att återremittera förslag till Umeå kommuns handlingsplan mot våld till 

individ- och familjenämnden för ytterligare beredning med syfte att 

harmonisera handlingsplanen till kommunens styrsystem. 

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanens syfte är att med gemensamma insatser arbeta för 

minskat våld i Umeå och att öka kunskapen kring våld. Den har tagits fram 

av Enheten för stöd och utveckling inom Umeå kommuns socialtjänst som 

tillsammans med UmeBrå och den har hanterats av Individ- och 

familjenämnden. 

 

Individ- och familjenämnden beslutade 2018-10-24 att skicka ut den 

kommunövergripande handlingsplanen mot våld på remiss och ge berörda 

möjlighet att komma med synpunkter på skrivelsen.  

 

De remissinstanser som återkommit med svar är; Region Västerbotten, 

Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Jämställdhetsutskottet, Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Äldrenämnden, 

Tillgänglighetsstrateg i samråd med Funktionsrätt Umeå, Kvinno- och 

tjejjouren i Umeå, Umeå brottsofferjour, Barnrättsbyrån, Föreningen män 

för jämställdhet Umeå, Rättsmedicinalverket, samt svenska 

kommunalpensionärernas förbund.  

 

Vid revideringen av den kommunövergripande handlingsplanen har hänsyn 

tagits till de synpunkter som inkommit. 

 

Individ- och familjenämnden fastställde ett reviderat förslag av Umeå 

kommuns gemensamma handlingsplan mot våld 2019-05-22. 
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UmeBrå har sedan 2016 ett samordningsuppdrag kring att förebygga våld i 

Umeå kommun. I handlingsplanen stärks det uppdraget ytterligare med en 

tydlig ledning och uppföljning. Implementeringen av handlingsplanen 

kommer att ske kommunövergripande och samordnas av UmeBrå. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns handlingsplan mot våld 

Kunskapsöversikt till Umeå kommuns gemensamma handlingsplan mot 

våld 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämnden   
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§ 389 

Diarienr: KS-2019/00945 

Övrig fråga: Utebliven driftkalkyl Navet/skolbad 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anteckna informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

På sammanträdet 2019-11-26 lyfter Ulrika Edman (V) följande övriga fråga: 

Utebliven driftkalkyl Navet/skolbad; när, var och hur finansieringen ska 

lösas så att det inte drabbar Umeås barn och unga? 

 

Janet Ågren (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande svarar att frågan 

kommer att lyftas på ett styrelsemöte med Umeå Kommunföretag AB.
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