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utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. Efter presentationen 
finns tid för frågor från ledamöterna.  
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att som svar på revisionsgranskningen anta förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har efter granskning överlämnat revisionsrapport – 
Granskning av kompetensförsörjning. Granskningen avser om nämndernas och 
kommunstyrelsen har ändamålsenliga strategier, processer, styrdokument och 
rutiner för kompetensförsörjning. Vidare har granskningen innefattat 
lönesättning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. 
 
Revisorerna gör bedömningen ” att kommunens verksamheter i huvudsak 
bedriver ett ändamålsenligt arbete för att säkerställa 
kompetensförsörjningen”. För lönebildningen är bedömningen ”att denna 
process i allt väsentligt omfattas av en ändamålsenlig styrning och ledning”. 
 
Ett antal rekommendationer lämnas till nämnderna och kommunstyrelsen vad 
avser kommunikationsplaner, uppföljning, strategier för vikarieanskaffning och 
strategier för att ta tillvara utlandsföddas kompetens samt resurser och 
finansiering för att bedriva ett aktivt kompetensförsörjningsarbete. 
Förvaltningen kommer i hög grad att följa rekommendationerna.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport-  Granskning av kompetensförsörjning 
Förvaltningens yttrande 

Beredningsansvariga 
Birgitta Forsberg, personalfunktionen 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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Kommunrevisionen har efter granskning överlämnat revisionsrapport – 
Granskning av kompetensförsörjning. Granskningen avser om 
nämndernas och kommunstyrelsen har ändamålsenliga strategier, 
processer, styrdokument och rutiner för kompetensförsörjning. Vidare 
har granskningen innefattat lönesättning ur ett kompetensförsörjnings-
perspektiv. Revisorerna gör bedömningen ” att kommunens 
verksamheter i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt arbete för att 
säkerställa kompetensförsörjningen”. För lönebildningen är bedömningen 
”att denna process i allt väsentligt omfattas av en ändamålsenlig styrning 
och ledning”. Ett antal rekommendationer lämnas till nämnderna och 
kommunstyrelsen vad avser kommunikationsplaner, uppföljning, 
strategier för vikarie-anskaffning och strategier för att ta tillvara 
utlandsföddas kompetens samt resurser och finansiering för att bedriva 
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grad att följa rekommendationerna.  
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     2018-11-13 YTTRANDE 

 
 
 
Revisionsrapport – ”Granskning av kompetensförsörjning"  
 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har efter granskning överlämnat revisionsrapport – Granskning av 
kompetensförsörjning. Granskningen avser om nämndernas och kommunstyrelsen har 
ändamålsenliga strategier, processer, styrdokument och rutiner för kompetensförsörjning. 
Vidare har granskningen innefattat lönesättning ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. 
 

Yttrande  
Förvaltningen lämnar följande yttrande utifrån de rekommendationer som granskningen gett. 
Yttrandet avser kommunstyrelsen och personalutskottets ansvar för den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen. Berörda nämnder lämnar vardera sina yttranden.  
 
I sammanfattningen gör revisorerna bedömningen ” att kommunens verksamheter i huvudsak 
bedriver ett ändamålsenligt arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen”. För 
lönebildningen är bedömningen ”att denna process i allt väsentligt omfattas av en ändamålsenlig 
styrning och ledning”. 
Förvaltningen värdesätter granskningsrapporten och den genomgång av det strategiska 
kompetensförsörjningsarbete som nu skett sedan 2015. Rapporten ger en god överblick av både 
styrning och konkreta insatser och kommer vara ett viktigt bidrag inför den revidering som ska 
ske under 2019. 
  
I syfte att utveckla verksamheten lämnar kommunrevisorerna följande rekommendationer till 
berörda nämnde och kommunstyrelsen:  
 

Säkerställ framtagande av kommunikationsplaner och aktivitetsplaner kopplade till 
kompetenförsörjningsplanen. 
Till den övergripande kompetensförsörjningsplanen finns en kommunikationsplan framtagen.    
 
I kompetensförsörjningsplanen för kommunstyrelsens verksamheter står att aktivitetsplan ska 
tas fram. Flera av kommunstyrelsens verksamheter har inga stora problem med att attrahera 
och rekrytera rätt kompetens. För de verksamheter som har bristyrken ska en aktivitetsplan tas 
fram för återstoden av tiden för kompetensförsörjningsplanen.  
 

Säkerställ en tillräcklig uppföljning genom att bryta ner och utveckla 
kompetensförsörjningsstrategierna. 
I och med att kompetensförsörjningsplaner är antagna av nämnderna är strategierna nedbrutna 
och prioriterade för respektive verksamhet och uppföljning av dessa ska ske. Förvaltningen 
kommer att ta fram en gemensam mall/metod för uppföljning av 
kompetensförsörjningsplanerna. Detta för att få en gemensam bild vilket underlättas när flera 
strategier hanteras både av verksamhet och personalfunktion. 
 






 





Förtydliga kompetensförsörjningsplanen med strategier för tillvaratagande av 
kompetens hos utlandsfödda, enhetlighet beträffande vilken tidshorisont som 
kompetensbehovsprognoser omfattar samt finansiering. Detta genomförs lämpligen i 
samband med revidering. 
 
Förvaltningen instämmer att tillvaratagandet av kompetens hos utlandsfödda kan förtydligas och 
konkretiseras vilket kommer att ske i samband med revideringen av 
kompetensförsörjningsplanerna under 2019. 
I den regionala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Umeåregionens kommuner 
avseende 2018–2020 finns åtaganden för kommunerna att bedriva aktivt arbete för att inkludera 
och uppmärksamma den kompetens som utrikesfödda har, så de kan bidra till att kommunerna 
klarar välfärdsuppdraget.  
En insats för att ta tillvara de utlandsfödda är Umeå kommuns beslut om att i samarbete med 
Arbetsförmedlingen ta emot 200 extratjänster varav stor andel är utrikesfödda.  
Antalet boenden för ensamkommande minskar och i den omställning som nu sker ges 
medarbetare möjligheter till annat arbete i Umeåkommun. I personalgruppen är merparten 
utlandsfödda.  
 
När de första kompetensförsörjningsplanerna beslutades följde de den 4:a åriga 

planeringsperioden. Inför budget 2019 fanns behov att visa på en längre tidshorisont för att 

kunna skapa en längre planeringshorisont. Ett 10 årigt perspektiv valdes och därmed belystes 

komptensutmaningen ännu tydligare. För kommunen totalt och de stora yrkesgrupperna 

kommer tidshorisonten blir enhetlig. Finansiering kopplat till planerna är önskvärd och behöver 

inarbetas i nämndernas budgetar. 

 

Tillse att strategier för hantering av korttidsrekrytering och vikarieanskaffning 
utvärderas löpande och anpassas vid behov. Framgångsrika lösningar bör spridas i 
organisationen. 
Revisionen har belyst ett område som behöver förbättras. Ett arbete görs i samband med 
organisationsöversynen 2018–2019 med ambitionen att kommunen antar gemensamma 
processer med tillhörande processtöd. Det blir ett underlag för att hantera, utvärdera och 
justera arbetssätten i förvaltningarna efter ‘best practice’.   
 
Kommunrevisorerna rekommenderar kommunstyrelsen specifikt:  
 
Att personalfunktionens ansvar för att ifrågasätta och bidra till att bryta traditionella 
mönster vid rekrytering och bemanning tydliggörs i konkreta strategier och aktiviteter.  

I Umeå kommuns jämställdhetsplan 2015–2018 finns strategier och åtgärder för att bryta 
traditionella mönster vid rekrytering och bemanning.  Jämställdhetsplanen ska följas upp och 
revideras, kanske som en mångfaldsplan, och i det arbetet kan strategier och aktiviteter för 
att bryta traditionella mönster konkretiseras ytterligare.  
 














 





Säkerställa och följa upp att rekryterings- och bemanningsenheten har tillräckliga 
förutsättningar för utförande av sitt uppdrag.  
Revisionen har gjort en korrekt bedömning gällande resurser hos bemanningscentrum. Enheten 
har fått utökade uppdrag och resurser har inte varit finansierade. Det har under senare tid inte 

funnits förutsättningar för enheten att hantera de volymer som finns med tillräcklig kvalitet. Ett 
arbete pågår i samband med organisationsöversynen 2018–2019 med ambitionen att 
kommunen antar gemensamma processer med tillhörande processtöd och ser över 
finansiering av resurser.  
 

PERSONALFUNKTIONEN 

 

Birgitta Forsberg 

personaldirektör 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunrevisorerna informerar  
 

Granskning av kompetensförsörjning   
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Umeå kommun granskat nämnder och kommunstyrelse i 
syfte att bedöma om de strategier, processer, 
styrdokument och rutiner som används för att säkerställa 
kommunens kompetensförsörjning är ändamålsenliga. 
Granskningen har också syftat till att bedöma om styrning 
och ledning av lönesättning är ändamålsenlig utifrån ett 
kommunövergripande kompetensförsörjningsperspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens 
verksamheter i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt 
arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen. 
Bedömningen grundar sig på att aktuella styrdokument i 
form av kompetensförsörjningsplaner, övergripande och 
lokala, finns antagna som har bäring på kommunens och 
verksamheternas mål. Planerna inbegriper prognoser över 
kompetensbehovet som beaktar förändringar i demografi, 
verksamhetsvolym och kvalitativa bedömningar. Strategier 
för kompetensförsörjning finns beskrivna och kopplas till 
den kommungemensamma 
kompetensförsörjningsprocessen. Kompetensförsörjnings-
arbetet följs upp löpande och rapporteras till 
verksamhetsledning och till nämnder/styrelse.  

När det gäller lönebildning är vår bedömning att även 
denna process i allt väsentligt omfattas av en ändamålsenlig 
styrning och ledning. Bedömningen vilar på att 
lönebildningsprocessen är strukturerad i ett årshjul, 
policydokument är under revidering, lönekartläggningar och 
kompetensbehovsanalyser utmynnar i prioriterade 
yrkesgrupper vid löneöversyn och redovisas i 
budgetprocessen. Vidare pågår ett arbete med att stärka 
systemstödet för utvecklings- och lönesamtal samt att bryta 
ner verksamhetsanpassade lönekriterier. Därtill har 
utbildningsinsatser kopplat till lönebildningsprocessen 
genomförts för alla chefer.  

I det långsiktiga arbete som sker med 
kompetensutvecklingsinsatser bedömer vi det vara 
eftersträvansvärt att verksamheterna fortsätter med 

utformning av nya arbetssätt och modeller för att 
tillskapa och utveckla erforderliga kompetenser.  

Utifrån vår granskning lämnar vi följande 
rekommendationer till berörda nämnder och 
kommunstyrelsen: 

 Säkerställ framtagande av kommunikations-
planer och aktivitetsplaner kopplade till 
kompetensförsörjningsplanerna. 

 Säkerställ en tillräcklig uppföljning genom att 
bryta ner och utveckla 
kompetensförsörjningsstrategier. 

 Förtydliga kompetensförsörjningsplanerna med 
strategier för tillvaratagande av kompetens hos 
utlandsfödda, enhetlighet beträffande vilken 
tidshorisont som kompetensbehovsprognoser 
omfattar samt finansiering. Detta genomförs 
lämpligen i samband med revidering. 

 Tillse att strategier för hantering av 
korttidsrekrytering och vikarieanskaffning 
utvärderas löpande och anpassas vid behov.  
Framgångsrika lösningar bör spridas i 
organisationen. 
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen specifikt: 

 att personalfunktionens ansvar för att 
ifrågasätta och bidra till att bryta traditionella 
mönster vid rekrytering och bemanning 
tydliggörs i konkreta strategier och aktiviteter. 

 Säkerställa och följa upp att Rekryterings- och 
bemanningsenheten har tillräckliga 
förutsättningar för utförande av sitt uppdrag. 

EYs rapport ”Granskning av 

kompetensförsörjning” 2018-08-29. 

 
För ytterligare information, kontakta:   
Revisionens ordförande Johnny Sandström, tel. 
070-677 34 89.  

 

 



 

 

 

 

 

Till      
Brand- och räddningsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Fritidsnämnden 
För- och grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Individ- och familjenämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Tekniska nämnden 
Äldrenämnden 
 
 
 

Granskning av kompetensförsörjning 

På uppdrag av Umeå kommuns revisorer översändes ovannämnda 
rapport för yttrande över granskningen och dess rekommendationer. 
 
 
 
Svar begärs till 7 december 2018 till adress: 
 
Ernst & Young 
Umeå kommuns revisorer 
Box 4017 
904 02 UMEÅ 
 
 
 
 
Umeå den 5 september 2018 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Malin Westerberg Blom 
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun granskat nämnder och
kommunstyrelse i syfte att bedöma om de strategier, processer, styrdokument och rutiner som
används för att säkerställa kommunens kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Granskningen
har också syftat till att bedöma om styrning och ledning av lönesättning är ändamålsenlig utifrån
ett kommunövergripande kompetensförsörjningsperspektiv.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens verksamheter i huvudsak bedriver ett
ändamålsenligt arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen. Bedömningen grundar sig på
att aktuella styrdokument i form av kompetensförsörjningsplaner, övergripande och lokala, finns
antagna som har bäring på kommunens och verksamheternas mål. Planerna inbegriper
prognoser över kompetensbehovet som beaktar förändringar i demografi, verksamhetsvolym
och kvalitativa bedömningar. Strategier för kompetensförsörjning finns beskrivna och kopplas till
den kommungemensamma kompetensförsörjningsprocessen. Kompetensförsörjningsarbetet
följs upp löpande och rapporteras till verksamhetsledning och till nämnder/styrelse.

När det gäller lönebildning är vår bedömning att även denna process i allt väsentligt omfattas av
en ändamålsenlig styrning och ledning. Bedömningen vilar på att lönebildningsprocessen är
strukturerad i ett årshjul, policydokument är under revidering, lönekartläggningar och
kompetensbehovsanalyser utmynnar i prioriterade yrkesgrupper vid löneöversyn och redovisas i
budgetprocessen. Vidare pågår ett arbete med att stärka systemstödet för utvecklings- och
lönesamtal samt att bryta ner verksamhetsanpassade lönekriterier. Därtill har
utbildningsinsatser kopplat till lönebildningsprocessen genomförts för alla chefer.

I det långsiktiga arbete som sker med kompetensutvecklingsinsatser bedömer vi det vara
eftersträvansvärt att verksamheterna fortsätter med utformning av nya arbetssätt och modeller
för att tillskapa och utveckla erforderliga kompetenser.

I granskningen har vi dock noterat ett antal utvecklingsområden. Utifrån granskningsresultatet
rekommenderar vi berörda nämnder och kommunstyrelsen:

Ñ Att säkerställa framtagande av kommunikationsplaner och aktivitetsplaner kopplade till
kompetensförsörjningsplanerna.

Ñ Att säkerställa en tillräcklig uppföljning genom att bryta ner och utveckla
kompetensförsörjningsstrategier.

Ñ Att förtydliga kompetensförsörjningsplanerna med strategier för tillvaratagande av kompetens
hos utlandsfödda, enhetlighet beträffande vilken tidshorisont som kompetensbehovs-
prognoser omfattar samt finansiering. Detta genomförs lämpligen i samband med revidering.

Ñ Att tillse att strategier för hantering av korttidsrekrytering och vikarieanskaffning utvärderas
löpande och anpassas vid behov.  Framgångsrika lösningar bör spridas i organisationen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen specifikt
Ñ Att personalfunktionens ansvar för att ifrågasätta och bidra till att bryta traditionella mönster

vid rekrytering och bemanning tydliggörs i konkreta strategier och aktiviteter.
Ñ Att säkerställa och följa upp att Rekryterings- och bemanningsenheten har tillräckliga

förutsättningar för utförande av sitt uppdrag.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling.
Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för hela kommunsektorn, då den påverkar
möjligheten att klara mål och uppdrag samt krav som ställs enligt lagstiftning.

Umeå kommuns fullmäktige har i budget för 2018 fastställt personalpolitiska mål som bland
annat innefattar att kommunen ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, ett
närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade
medarbetare med rätt kompetens.

Av Umeå kommuns övergripande kompetensförsörjningsplan (2015-12-15, § 70) framgår att
syftet med planen är att klara Umeå kommuns åtagande att leverera välfärdstjänster till
medborgare. Planen beskriver att länet står inför en befolkningsökning och demografiska
utmaningar. Prognoser visar att Umeå kommun fram till 2024 beräknas växa med 1100-1300
personer årligen. Att hantera en utökning av de kommunala verksamheterna, vilket innebär
ökade rekryteringsbehov, medför utmaningar för kommunen.

I den övergripande kompetensförsörjningsplanen anges ett antal åtgärder som kan tillämpas för
att möta kompetensbristen på ett adekvat sätt. Varje verksamhetsområde har i uppdrag att
upprätta egna lokala kompetensförsörjningsplaner som hanterar och kan bidra till att säkerställa
kompetensförsörjningen.

Med anledning av utmaningen att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet har kommunens
revisorer bedömt det som väsentligt att granska arbetet med kommunens strategiska
kompetensförsörjning.

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Syftet med granskningen är att utifrån ett kommunövergripande perspektiv analysera och
bedöma om de strategier, processer och rutiner som används för att säkerställa kommunens
kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Granskningen syftar även till att bedöma om styrning
och ledning av lönesättning är ändamålsenlig utifrån ett kommunövergripande
kompetensförsörjningsperspektiv.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Ñ Vilka underlag och analyser har kommunstyrelsen och nämnderna för att bedöma

behovet av personal/kompetens?
Ñ Är kartläggningar, analyser och kompetensförsörjningsplaner relevanta och

ändamålsenliga?
Ñ Är tillämpade strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare ändamålsenliga?
Ñ Är strategier för att tillvarata kompetens i gruppen utlandsfödda ändamålsenliga?
Ñ Vilka strategier tillämpas för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens på

bästa sätt?
Ñ Tillämpas särskilda strategier för lönesättning i kompetensförsörjningsarbetet?
Ñ Följs utfall av strategier och aktiviteter upp?
Ñ Avsätts ändamålsenliga resurser för att uppnå mål rörande strategiska

kompetensförsörjningen?
Ñ Är kommunens tillämpade strategier och rekryteringsmodeller ändamålsenliga?
Ñ Fungerar kommunens olika former av vikariepooler på ett ändamålsenligt sätt?
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Granskningen är kommunövergripande.

2.3. Revisionskriterier
Ñ Kommunallagen
Ñ Kommunfullmäktiges mål- och direktiv
Ñ Nämndernas uppdragsplaner för 2018
Ñ Övergripande kompetensförsörjningsplan och övriga relevanta styrande dokument

2.4. Genomförande
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. I bilaga 1 framgår
intervjuade funktioner och granskade dokument.

Rapporten har varit föremål för faktakontroll av de intervjuade.
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3. Granskningsresultat

3.1. Styrning, ledning och uppföljning
Kommunfullmäktige i Umeå kommun har fastställt ett antal personalpolitiska mål, enligt
följande1:

· Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.
· Vi ska ha ett närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.
· Vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens.
· Vi ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm.

Den övergripande kompetensförsörjningen syftar bland annat till att bidra till måluppfyllelsen för
dessa mål.

Av den övergripande kompetensförsörjningsplanen framgår att syftet med planen är att skapa
förutsättningar för att klara av Umeå kommuns åtagande att leverera välfärdstjänster till
medborgarna. Av protokoll från kommunstyrelsens personalutskott framgår att planen är
antagen av styrelsens personalutskott år 2015. Giltighetstiden som anges är 2016-2019.
Dokumentet ersätter det tidigare dokumentet Kompetensförsörjningsplanen som gällde 2013-
2015. Personalfunktionen är enligt dokumentet ansvarig för revidering senast 2020.

Vid intervjuer framkom att arbetet med kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan
förankrades politiskt och personalutskottet bjöd in alla nämndspresidium till dialog. Vid
intervjuerna framkom att Umeå kommun var tidiga i sitt arbete med
kompetensförsörjningsplaner och har uppmärksammats av SKL i positiv bemärkelse.

Av den övergripande planen samt dess tillhörande beslutsprotokoll framgår att befintliga
verksamhetsområden/stödfunktioner ska ta fram egna kompetensförsörjningsplaner för sina
specifika verksamhetsområden. Vidare anges att upprättade kompetensförsörjningsplaner ska
redovisas till ansvarig nämnd samt personalutskottet.

I verksamheternas kompetensförsörjningsplaner anges att varje verksamhet kommer att ta fram
en aktivitetsplan kopplad till de politiskt fastställda kompetensförsörjningsplanerna.
Aktivitetsplanen är en operativ plan som anger hur verksamhetsansvariga och
personalfunktionen ska gå tillväga för att rekrytera och behålla den personal som årligen behövs
för verksamheterna.

Som en del i att marknadsföra yrken vid Umeå kommun anges att kommunikationsfunktionen i
samarbete med personalfunktionen ansvarar för att ta fram en kommunövergripande
kommunikationsplan. Därutöver har respektive verksamhetsområde i ansvar att upprätta en
kommunikationsplan för prioriterade yrken, som enligt den övergripande planen bör utarbetas i
samarbete med kommunikations- och personalfunktionerna. I granskningen har framkommit att
det finns en framtagen kommunikationsplan kopplad till den övergripande
kompetensförsörjningsplanen. Kommunikationsplanen omfattar aktiviteter med vad som ska
göras, när, ansvarig och kostnad.

Av granskningen framgår att följande har tagits fram:

1 Kommunfullmäktigemål 2018–2021
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Av protokoll framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens kompetensförsörjningsplan togs upp
som ett anmälningsärende vid nämndens sammanträde i februari 2017. Resterande
kompetensförsörjningsplaner är antagna av respektive nämnd.

Vid intervjuer framkom att Umeå kultur inte har antagit en aktivitetsplan eller en
kommunikationsplan. Enhetscheferna på stadsbiblioteket har brutit ner
kompetensförsörjningsplanen till ett kompetensdokument för stadsbiblioteket. Detta dokument
uppfattas enligt intervjuade vara tillräckligt tydligt för att styra arbetet, åtminstone vad gäller
biblioteksverksamheten.

3.1.1. Personalutskottets och nämndernas uppföljning inom området
i Bilaga 2 framgår vår genomgång av personalutskottets och nämndernas
sammanträdesprotokoll och verksamhetsrapportering.  Vi kan konstatera att frågor relaterade till
kompetensförsörjning behandlas löpande hos nämnderna.

Vi har i granskningen tagit del av personalfunktionens uppföljning, daterad november 2017, av
den övergripande kompetensförsörjningsplanen. För respektive av de nio strategierna finns
aktiviteter, hur det ska följas upp, av vem samt när aktiviteten ska följas upp. Som underlag för
uppföljningen används redan befintliga uppföljningar i största möjliga mån såsom exempelvis
medarbetarenkäten och uppföljningar i beslutsstöd. Vi har noterat att delar av uppföljningen är
under utveckling för ett antal aktiviteter. Exempelvis framgår status ”utvecklas” avseende
respektive verksamhets årliga uppföljning av respektive verksamhets
kompetensförsörjningsplan. I granskningen har vi inte kunnat styrka att personalfunktionens
uppföljning har behandlats av personalutskottet.
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Vård och omsorgs
kompetensförsörjningsplan

(IFN 2016-02-24, ÄN 2016-02-25)
Aktivitetsplan för 2017 Kommunikationsplan (2017-03-30)

För- och grundskolenämndens
verksamheter

(2016-03-17, rev 2018-04-19)
Aktivitetsplan 2016-2019 Kommunikationsplan (2018-01-30)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens

verksamheter
(2016-04-27, rev 2018-04-25)

Aktivitetsplan 2016-2019 Kommunikationsplan (2018-01-30)

Kulturnämndens
kompetensförsörjningsplan

(2016-10-04)

Kommunstyrelsens
kompetensförsörjningsplan

(2017-11-14)

Tekniska nämndens
komptetensförsörjningsplan

(2017-11-23)

Byggnadsnämndens
kompetensförsörjningsplan

(2017-08-23)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens
kompetensförsörjningsplan

Fritidsnämndens
kompetensförsörjningsplan

(2018-01-31)

Överförmyndarnämndens
kompetensförsörjningsplan

(2018-03-21)
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Verksamheternas kompetensförsörjningsplaner innehåller avsnitt om uppföljning. Däri framgår
att formulerade strategier ska kopplas till en aktivitetsplan inom nämndernas
verksamhetsområden. Aktivitetsplanen ska vara grunden för uppföljningen. Vidare framgår att
personalfunktionen i samarbete med verksamhetsföreträdare ansvarar för att
kompetensförsörjningsplaner följs upp årligen.

Vid intervjuerna framkom att verksamheterna främst följer upp kompetensförsörjningsarbetet i
samband med tertialrapporter och årsbokslut. Uppföljningen kopplas till kommunfullmäktiges
mål om inre kvalitet och omfattar också medarbetarenkät och personalrelaterade nyckeltal
såsom antal heltidsanställda och sjukfrånvaro. Inom en del verksamheter såsom Utbildning och
Vård och omsorg får nämnderna enligt intervjuade därtill löpande information om
kompetensförsörjningsrelaterade frågor, mot bakgrund av att ämnesområdet är prioriterat. Inom
Vård och omsorg och Utbildning omfattar uppföljning bland annat aktivitetsplaner och
kommunikationsplaner kopplade till kompetensförsörjningsplanerna. I Vård och
omsorgsverksamhetens kommunikationsplan anges aktiviteters ansvarsfördelning, finansiering
och uppföljning mellan personalfunktionen, kommunikationsenheten och verksamheterna. Vid
intervjuerna framkom att ledningsgruppen inom Vård och omsorg får årlig uppföljning av
kommunikationsplanen. Uppföljningen behandlar hur aktiviteter har genomförts och fungerat
och utgör enligt verksamhetens personalchef ett bra avstamp för fortsatt arbete.

Vid intervjuerna med personalchefer framkom att det inom flera verksamheter ännu inte är
fastlagt hur uppföljningen av kompetensförsörjningsplanerna ska utformas. Enligt
personaldirektören varierar uppföljningen mellan verksamheterna. Det finns en detaljerad
uppföljning av exempelvis sjukskrivningsstatistik men det finns behov av en mer utvecklad
uppföljning av kompetensförsörjningsinsatser.

Enskilda rekryteringar följs upp årligen genom enkät till både rekryterad medarbetare och
rekryterande chef. Se avsnitt 3.6.2. Rekryteringsutfall för det gångna året följs upp av vissa
verksamheter i årsredovisningen2.

3.1.2. Bedömning
Vår bedömning är att nämnderna och kommunstyrelsen i stort har en aktiv styrning av
kompetensförsörjningsområdet. Alla verksamheter vid granskningen har uppfyllt uppgiften i den
övergripande kompetensförsörjningsplanen vad gäller framtagande av kompetensförsörjnings-
planer för sina specifika verksamhetsområden. Däremot kan vi konstatera att alla verksamheter
inte har brutit ner de politiskt antagna kompetensförsörjningsplanerna till kommunikationsplaner
och aktivitetsplaner. Vår bedömning är följaktligen att detta arbete bör prioriteras i syfte att
konkretisera styrning och uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet.

Vår bedömning är att verksamheternas kompetensförsörjningsinsatser följs upp i
tillfredställande utsträckning utifrån behandling på nämndssammanträden och i
verksamhetsrapportering. Uppföljningen är mest utvecklad och aktiv inom verksamheter som
har stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, Utbildning och Vård och omsorg. Vi
bedömer att verksamheterna och personalfunktionen/kommunövergripande kan vidareutveckla
former för uppföljningen exempelvis avseende innehåll, struktur, systematik och mottagare.  I
dagsläget bedömer vi att det inte finns en tydlig måttstock för att avgöra hur
kompetensförsörjningsstrategier fungerar. Därför bedömer vi det viktigt ur uppföljningssynpunkt
att kompetensförsörjningsplanerna bryts ner i aktiviteter och tillhörande mätbara indikatorer.

2 KFP 2018-2022 FoGN s.23.
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3.2. Kompetensförsörjningsbehovet – underlag och analyser

3.2.1. Iakttagelser
I den övergripande kompetensförsörjningsplanen framgår Umeå kommuns prognosticerade
kompetensbehov för femårsperioden 2015-2019. Kompetensbehovsprognosen genomförs
årligen och tar sin utgångspunkt i statistik över befintligt antal tillsvidareanställda. Därpå beaktas
en prognos över pensionsavgångar och antal anställda som slutar av andra skäl. Slutligen
omfattas respektive verksamhetsområdes bedömning av rekryteringsbehoven under de
närmaste fem åren. Det sistnämnda steget innebär att verksamheterna tar ställning till förväntad
utveckling av kompetensbehovet och förväntad tillgång på kompetens.  Analysen inbegriper
beräknade volymökningar i verksamheterna. Personalchefen för utbildningsverksamheten
menar att analysen därtill beaktar kvalitativa bedömningar av hur väl verksamheten lyckas med
rekryteringar av berörda yrkesgrupper. Enligt brandchefen bedöms kompetensbehovet
kontinuerligt baserad på verksamhetens erfarenhet. I de lokala kompetensförsörjningsplanerna
framgår bedömt rekryteringsbehov i verksamheterna nerbrutet på olika yrkeskategorier. Största
rekryteringsbehoven per verksamhet avser följande yrkesgrupper: kockar och måltidspersonal
(TN), handläggare personal/löner (Ks), kultur, turism, och fritidsarbete (FN), planarkitekt (BN),
förskollärare (FoGN), gymnasielärare allmänna ämnen (GoVN), undersköterskor äldreomsorg
(ÄN, IFN), bibliotekarie (KN). Rekryteringsbehoven är inte kvantifierade i Miljö- och hälsoskydds
kompetensförsörjningsplan.

Rekryteringsbehovet för perioden 2015-2019 beräknades i den övergripande
kompetensförsörjningsplanen uppgå till 2 114 årsarbetare varav störst behov bedömdes finnas
inom skol- och barnomsorg (692), vård- och omsorg (675), teknikarbete (275) och
administration (247). De största bristyrkena gällde enligt planen sjuksköterskor,
undersköterskor, förskollärare, deltidsbrandmän, lärare (NO, matematik, teknik, språk, svenska
som andraspråk), tekniker och ingenjörer, samhällsplanerare, byggnadsinspektörer,
bygglovshandläggare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer och arkitekter.

Vid intervjuerna framkom att kommunen under 2018 har vidgat prognoshorisonten för
kompetensbehov till tio år. Enligt personaldirektören uppgick kommunens tillsvidareanställda i
januari 2018 till 9 150. Utifrån bedömda pensionsavgångar behövs 4 466 medarbetare
rekryteras till och med år 2022. Sett över en tioårsperiod bedöms rekryteringsbehovet vara 9
674 medarbetare till och med år 2028. Nämnda prognoser har enligt personaldirektören brutits
ner på nämndsnivå av verksamheterna Utbildning och Vård och omsorg. En gemensam
prognos för tioårsbehovet finns även för verksamheterna samhällsbyggnad, stöd och tillväxt.

Utbildningsverksamheten (inom för- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden) har fastställt uppdaterade lokala kompetensförsörjningsplaner för
perioden 2018-2022 i vilka även redogörs för bedömt rekryteringsbehov under 2018-2028. Den
utvidgade analysen över kompetensbehovet har enligt intervjuade välkomnats från nämndernas
sida. Det är enligt utbildningsdirektören väsentligt med en långsiktighet i
kompetensförsörjningsarbetet. Exempelvis lärarbristen behöver mötas genom tidiga insatser
som främjar att studenter väljer att utbilda sig inom läraryrket och under utbildningen etablerar
en positiv anknytning till kommunen genom praktikplatser och övriga kontakter.

Vård och omsorgsverksamheten har enligt personalchefen vidgat prognoshorisonten till en
tioårsperiod. Från 2018 har en parameter lagts till i verksamhetens kompetensbehovsprognos
som gäller befolkningsutveckling mot bakgrund av att äldre människor ökar och att Umeå växer.

I granskningen har noterats att det varierar mellan verksamheternas
kompetensförsörjningsplaner vilken sikt som de och tillhörande kompetensbehovsanalyser
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omfattar.  Det finns exempel där prognosen inte framgår kvantifierad3 samt omfattar ett par år
upp till tio år.4

Förutom kompetensbehovsprognoser innehåller verksamheternas kompetensförsörjningsplaner
redovisning av statistik såsom andel heltidsanställda och tillsvidareanställda,
sysselsättningsgrad, andel långtidsfriska och sjukfrånvaro. För respektive parameter redovisas
utfall och målvärde. Andra förutsättningar som redovisas i planerna nedbrutet på olika
verksamhetsgrenar gäller exempelvis medarbetares könsfördelning, ålder, personalomsättning
per yrkesgrupp, antal timavlönade och andel medarbetare med utomnordisk bakgrund.
Beskrivningar finns vidare över bland annat utbildningar som svarar mot verksamheternas
behov, tillgång på utexaminerade studenter inom exempelvis lärar- och barnskötarutbildning i
Umeå, andel behöriga lärare och vikarieanskaffning/korttidsrekrytering.

3.2.2. Bedömning
Vår bedömning är att kommunen som helhet respektive varje verksamhet har utarbetat ett
användbart underlag för att analysera och bedöma kompetensförsörjningsbehovet. I
prognoserna beaktas såväl personalstatistik som kvalitativa analyser nerbrutet på
verksamhetsnivå och på underliggande verksamhetsgrenar. Vi finner det positivt att kommunen
har utvidgat prognoshorisonten för kompetensbehovet till en tioårsperiod. Detta stärker enligt
vår bedömning kommunens förutsättningar att utarbeta långsiktigt hållbara och ändamålsenliga
strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Utifrån variationen som har noterats mellan verksamheter avseende vilken sikt som
kompetensförsörjningsplanernas behovsanalyser omfattar, är vår bedömning att
prognosperioden kan bli mer enhetlig.

3.3. Strategier kopplade till kompetensförsörjning
Umeå kommuns kompetensförsörjningsprocess sammanfattas i en modell som omfattar de fem
processtegen Attrahera-Rekrytera-Introducera-Behålla/utveckla-Avsluta.

Processteget Attrahera omfattar de aktiviteter som genomförs för att locka människor att utbilda
sig och söka anställning inom ett visst verksamhetsområde.

Rekrytera är de aktiviteter som genomförs för att rekrytera medarbetare, tillsvidareanställda och
vikarier, till ett visst verksamhetsområde.

3 KFP 2017-2019 MoHN
4 KFP 2018-2019 TN s. 8. KFP 2018-2019 Ks s. 10, KFP 2016-2019 VoO s. 14, KFP 2018-2022 FoGN s.
12, KFP 2018-2022 GoVN s. 9.
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Introducera är de aktiviteter som genomförs för att en nyanställd medarbetare ska känna sig
välkommen och ges goda förutsättningar för att klara sitt uppdrag.

Behålla/utveckla är de aktiviteter som genomförs för att medarbetare ska utvecklas och trivas i
arbetet så att hen stannar kvar med Umeå kommun som arbetsgivare.

Avsluta är de aktiviteter som genomförs då en medarbetare avslutar sin anställning hos Umeå
kommun på grund av pensionering eller av andra skäl, i syfte att skapa goda ambassadörer för
Umeå kommun och sitt yrke.

Till respektive processteg har verksamheterna, i sina lokala kompetensförsörjningsplaner,
kopplat ett antal strategier. Strategierna har utformats med utgångspunkt i de nio strategier som
SKL har arbetat fram inom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb. De är:

1. Använd kompetens rätt
2. Bredda rekryteringen
3. Låt fler jobba mer
4. Förläng arbetslivet
5. Visa på karriärmöjligheter
6. Skapa engagemang
7. Utnyttja tekniken
8. Marknadsför jobben
9. Underlätta lönekarriär

Det varierar mellan verksamhetsområdena/nämnderna hur många strategier som har
formulerats. Verksamhetsområdena Utbildning, Kultur, Fritid, kommunstyrelsens, tekniska
nämndens och byggnadsnämndens verksamheter har totalt 13 strategier, Vård och omsorg har
15 strategier och Miljö- och hälsoskydd har sex utvalda strategier.

Personaldirektörens uppfattning är att SKL:s nio strategier ger en god inriktning på arbetet att
möta kommunens rekryteringsutmaning. Enligt personaldirektören är följande strategier
prioriterade utifrån SKL: Låt fler jobba mer, Förläng arbetslivet, Utnyttja tekniken.

I bilaga 3 finns en sammanställning över exempel på innehållet i de strategier som förekommer i
verksamheternas lokala kompetensförsörjningsplaner. I nedanstående avsnitt kommenteras hur
verksamheterna arbetar med strategier inom respektive steg i kompetensförsörjningsprocessen.

3.3.1. Strategier för att attrahera
Umeå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Varje lokal kompetensförsörjningsplan (utom Miljö- och hälsoskydds) innehåller en uttalad
strategi att Umeå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. I strategin inryms bland
annat att erbjuda anställning där heltid och tillsvidareanställning är norm, meningsfulla och
intressanta arbetsuppgifter, satsning på kompetensutveckling och attraktiva
anställningsförmåner och konkurrenskraftig löneutveckling. Vidare inryms att utforma villkor och
arbetsformer så att de passar alla ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Enligt personalchefen för Vård och omsorg togs beslut under 2016 i kommunstyrelsens
personalutskott om att heltidsanställning ska utgöra norm inom verksamheten, för kommunals
avtalsområde exklusive området personlig assistans.

Marknadsför jobben



11

Strategin omfattar framtagande av årlig kommunikationsplan för prioriterade yrken i samarbete
med kommunikations- och personalfunktionerna5. Vid intervjuerna framkom att arbetet med
framtagande av kommunikationsplaner har kommit olika långt. I dagsläget finns framtagna
kommunikationsplaner inom verksamheterna Utbildning och Vård och omsorg.
Inom byggnadsnämndens verksamhet har enligt personalchefen arbete skett med en
marknadsföringsplan för att attrahera ingenjörer som omfattat besök på mässor och lärosäten
såsom Luleå universitet och Chalmers.

Den kommungemensamma marknadsföringen sköts idag av personalfunktionen6. Umeå
kommun marknadsförs som helhet vid ett antal mässor såsom Uniaden, Nolia Karriär,
Välkomstmässan på Umeå universitet7. Under 2015 pågick ett projektarbete kopplat till att
stärka Umeå kommuns arbetsgivarvarumärke som tog fram marknadsföringsmaterial, t ex en
kommungemensam mässmonter. Kommunens olika yrken synliggörs i sociala medier, t ex
Instagramkontot ”Team Umeå kommun”.

Aktiviteter som kopplas till verksamheternas marknadsföring av yrken är exempelvis deltagande
i mässor och branschdagar t ex Pedagogernas dag på Lärarhögskolan i Umeå. Vård och
omsorg och Landstinget är konkurrenter om vissa yrkeskategorier. Parterna har samarbetat vid
mässor genom att ha en gemensam monter i syfte att verka för att människor ska välja att
utbilda sig inom vårdyrken. Verksamhetsföreträdare anordnar träffar med studerande och elever
vid exempelvis ”Studentmingel” och ”Barnskötarmingel”. Dialog förs med studie- och
yrkesvägledare från hela regionen. Medarbetare utses som ambassadörer för olika yrken.

Annonsering sker i branschtidningar, lokaltidningar och i sociala medier. Umeå kommun har
samordnad annonsering av platsannonser i lokaltidningar på lördagar. Rekryterings- och
bemanningsenheten hanterar samordningen som syftar till att synliggöra och marknadsföra
Umeå kommun som en arbetsgivare. En läsarundersökning beställd av kommunen och
genomförd av en lokaltidning under 2015 visar att samlingsannonsen uppmärksammas av
många läsare och har bra genomslag som informationskanal. Rekryterings- och
bemanningsenheten har märkt av att allt fler enheter vill marknadsföra sig via sociala media
istället för printannonser.  Vid intervjuer framkom att inom Vård och omsorgsverksamheten har
kommunikationsenheten undersökt vilka kanaler som mest effektivt når den sannolika framtida
arbetskraften, varvid strategier omfattar annonsering i sociala medier. Vård och omsorg har tagit
fram en film kopplat till sjuksköterskeyrket i marknadsföringssyfte.

Enligt personaldirektören har kommunen som ett led ett regionprojekt infört ämnet
arbetsmarknadskunskap i skolan. Elever i årskurs åtta får lära sig om arbetsmarknaden och vad
ett arbete innebär.  Syftet är att minska glappet mellan arbetsmarknad och skola samt inspirera
ungdomar till framtidens jobb och skapa större möjligheter i arbetslivet. Tanken är att visa var
jobben finns och vilka kompetensnivåer samt branschinriktningar som efterfrågas. Bakom
satsningen finns såväl offentliga arbetsgivare som näringslivet med.

Låt människor se och prova jobben
Samtliga verksamheter arbetar aktivt med att ta emot olika typer av praktikanter. Inom Vård-
och omsorg och Utbildning finns särskilda praktiksamordnare som håller samman processen.
Det är prioriterat att ge vissa grupper såsom unga, nyanlända och långtidsarbetslösa chansen
att prova arbeten och därmed få erfarenhet och kontakter i arbetslivet. Enligt personaldirektören
har kommunen samverkan med Umeå universitet när det gäller yrkesförlagd utbildning.
Korttidsrekrytering, att låta människor prova yrket i egenskap av vikarie, är ännu en tillämpad
metod för ändamålet.  Umeå kommun erbjuder tre veckors ferieprao för gymnasieelever under

5 KFP Utbildning 2018-2022 FoGN s. 18. KFP 2016-2019 VoO s.31.
6 KFP TN 2018-2019 s. 29. KFP 2018-2019 Ks s. 28.
7 KFP Utbildning 2018-2022 FoGN s.19.
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sommaren och sommarjobb för ensamkommande barn 16-21 år med uppehållstillstånd. Vid
intervjuerna framhåller flera vikten av ett gott omhändertagande av praktikanter för att öka
möjligheten att de senare väljer att söka anställning inom kommunen.

3.3.2. Strategier för att rekrytera
Var tydlig med kompetenskraven
Strategin att vara tydlig med kompetenskraven tillämpas av Vård och omsorg. Genom att ställa
tydliga krav på vilka kompetenser som krävs för olika yrken och lönenivåer kan kvalitet i
verksamheten och statusen för vård- och omsorgsyrken höjas. För legitimationsyrken som
sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut är kompetenskraven givna. För personal som
arbetar inom äldreomsorg och med omsorg till personer med funktionsnedsättning finns
vägledande allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen.

Synliggöra lediga tjänster och korttidsrekrytering
Lediga tjänster utannonseras så att de syns både hos Arbetsförmedlingen och på Umeå
kommuns hemsida och efter behov i andra medier.

Vid rekrytering samarbetar verksamheterna med rekryterings- och bemanningsenheten, RoB,
inom kommunens personalfunktion. Rekryteringsenheten stödjer verksamheterna avseende
rekryteringar överstigande 14 dagar. En del rekrytering sköts av verksamheterna själva,
exempelvis när det gäller lärare och undersköterskor. Rekryteringsenheten hanterar alla
chefsrekryteringar och är ofta involverade när specialistkompetenser och särskilt
svårrekryterade kompetenser ska tillsättas.  Enligt RoB-chefen har en utveckling skett av
chefsrekryteringsprocessen för att urvalet i högre grad ska grundas på kognitiv förmåga och
personlighet.

Processbeskrivning för rekryteringsprocessen finns tillgänglig på kommunens intranät.
Dokumentet uppdateras vid behov, exempelvis vid förändringar i kollektivavtal. Som en del i
verksamhetens kvalitetsledningssystem tillämpas också mallar, checklistor och
kvalitetsdeklarationer kopplade till rekryteringsområdet. I övrigt har RoB att förhålla sig till
personalutskottets beslutade riktlinjer för rekrytering och bilagor till samverkansavtalen med
fackorganisationer kopplade till rekrytering. Ett nytt databaserat rekryteringsverktyg infördes
hösten 2017. Intervjuad chef för RoB uppfattar att verktyget fungerar bra. Personal inom
verksamheterna har tillgång till verktyget och har möjlighet att själva hantera det som stöd vid
olika rekryteringsmoment såsom exempelvis urvalsprocessen. Vägledningar finns framtagna för
handhavande av verktyget.

För att utvärdera RoB-verksamheten har personalfunktionen tidigare använt en enkät riktad till
verksamheterna. Svarsfrekvensen var emellertid låg. I januari 2018 höll RoB-enheten en
workshop med chefer från alla verksamheter och efterfrågade deras synpunkter avseende
erhållet stöd. Denna metod för uppföljning har varit givande enligt RoB-chefen och enheten
ämnar anordna årligt återkommande workshops. Enskilda rekryteringar följs upp årligen genom
enkät till både rekryterad medarbetare och rekryterande chef. Resultaten sammanställs och
redovisas i personalfunktionens ledningsgrupp varvid respektive verksamhets personalchefer
för ut informationen i organisationen.

I kommunstyrelsens kompetensförsörjningsplan framgår att verksamheterna efterfrågar alltmer
stöd när det gäller rekrytering och bemanning. Personalfunktionen menar att det finns behov av
bedömningar av vad som ska vara verksamhetens uppdrag, personalfunktionens uppdrag och
externa aktörers uppdrag.8 RoB-chefens uppfattning är att ansvarsfördelningen är tillräckligt
tydlig. Rekryteringsenheten bistår verksamheterna utifrån det behov de specificerar i varje

8 KFP 2018-2019 Ks s. 22.
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enskilt fall. Vid intervjuerna med verksamheterna framkom att rekryteringsstödet används i
varierande utsträckning. Utifrån intervjuades uppfattning är stödet som ges uppskattat och
funktionellt.

En väl fungerande korttidsrekrytering och vikarieanskaffning
Verksamheterna får stöd av Bemanningscentrum vad gäller korttidsanskaffning, se rapportens
avsnitt om vikariepooler.

En aktivitet kopplad till området är att initiera samarbete med andra kommuner och landstinget i
syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt till bemanningstjänster. Enligt RoB-chefen är det
uttalat att kommunen ska sträva efter att minimera användande av bemanningstjänster.

Ökad grundbemanning är en strategi för att hantera korttidsfrånvaro. I syfte att minska
sårbarheten vid sjukdom och minska medarbetarnas arbetsbelastning har grundbemanningen
ökats i vissa skolområden.9 Verksamheterna arbetar även med att lösa vikariebehov genom att
anlita pensionerade arbetare.

Samarbeta med utbildningsanordnare
Strategin tillämpas inom Vård och omsorg. Även inom Utbildning och Samhällsbyggnad sker
samarbete med utbildningsanordnare. Studerande som gör praktik i kommunen är ett viktigt
underlag för framtida rekrytering och antalet ska därför öka årligen. Vidare deltar
verksamhetsföreträdare i bransch och programråd. Umeå kommuns lokala och regionala
engagemang i vård- och omsorgscollege har utvecklats och idag är bland annat
utvecklingsledaren ordförande för regional vård- och omsorgscollege. För att få tillgång till
eftergymnasiala kompetenser sker samarbete med andra arbetsgivare och
utbildningsanordnare för att initiera, planera, styra och genomföra yrkeshögskoleutbildningar.

Bredda rekryteringen och använd rätt kompetens
När det gäller bredda rekryteringen har personalfunktionen ett särskilt ansvar för att ifrågasätta
och bidra till att bryta traditionella mönster vid rekrytering och bemanning10.

Inom en del verksamheter arbetas med att anställa fler yrkeskategorier för att avlasta
nyckelkompetenser såsom lärare och undersköterskor.

I kompetensförsörjningsplanerna redogörs för att en del i att bredda rekryteringen är att tillvarata
kompetens från inflyttade från andra länder. Se vidare avsnitt om utlandsfödda i rapporten.

3.3.3. Strategier för att introducera
Ge nyanställda en bra introduktion.
Vid flera av intervjuerna har framförts vikten av en god introduktion. Personaldirektören
uppfattar att det finns behov av att kommunen tar större ansvar när det gäller insatser för
medarbetares introduktion och utbildning.

Chefer ansvarar vanligen för introduktionen och har checklistor till stöd från intranätet och
ledningssystemet. Flera verksamheter har utvecklat egna verksamhetsspecifika checklistor för
ändamålet. Vid ett par tillfällen per år anordnar personalfunktionen en kommungemensam
introduktion för nyanställda.11

9 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s.20.
10Övergripande kompetensförsörjningsplan s. 23.
11 KFP Vård och omsorg 2016-2019 s. 35. KFP TN 2018-2019 s. 30. KFP 2018-2019 Ks s. 30.
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Kontaktperson/mentor utses till nyanställda. Inom verksamhetsområdet Utbildning pågår ett
arbete med att utveckla former för att nyutexaminerade lärare ska ha en mentor under sin första
tid på skolan12.

Inom utbildningsområdet vidareutvecklas rutiner och stöd till verksamheterna i arbetet med
korttidsanskaffning13.

Inom Vård och omsorg sker kartläggning av verksamheternas introduktionsutbildningar i syfte
att utveckla en sammanhängande modell.

3.3.4. Strategier för att behålla och utveckla
Skapa en gemensam kunskapsplattform för all personal
Strategin finns inom Vård och omsorg och kopplas till satsningar på att utveckla basutbildningar
i syfte att skapa en gemensam grundläggande kunskap för alla medarbetare.

Skapa engagemang
Varje arbetsplats arbetar med Umeå kommuns värdegrund, MÖTS (medborgarfokus, öppenhet,
tillit, ständiga förbättringar).
Arbetet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart. Ett tydligt och närvarande ledarskap
behövs och att chefer arbetar utifrån kommunens ledarskapspolicy.

Verksamheterna använder resultat- och utvecklingssamtal som fångar upp synpunkter, trivsel
och behov av kompetensutveckling. En skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas efter
resultat- och utvecklingssamtal. Enligt personaldirektören står kommunen inför att upphandla ett
nytt IT-stöd för utvecklingssamtal.

Satsa på kompetensutveckling
Kompetensutvecklingsinsatser såsom kurser och systematisk reflektion sker utifrån individuellt
bedömda behov utifrån utvecklingssamtal. Kompetensutveckling kan också omfatta att ingå i
yrkesnätverk (internt eller externt), ta emot och göra studiebesök samt utbilda och handleda
kollegor och praktikanter. Arbete sker med bemötandefrågor och ökad förståelse för att kunna
bemöta människor med olika bakgrund, förutsättningar och språk14. Se vidare i särskilt avsnitt
om kompetensutveckling i rapporten.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor
Vid intervjuerna med personalchefer framkom att verksamheterna arbetar aktivt med
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har strukturerats och
planerats under de senaste åren15. Ansvarsfördelning har tydliggjorts och en årsplanering för
arbetet har tagits fram. Alla enheter och avdelningar har tagit fram handlingsplaner för sin
verksamhet baserad på en riskbedömning.

Inom fritidsverksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete tillämpas ett arbetssätt benämnt
”PULS” som bland annat omfattar dagliga avstämningar med samtliga enheter, avdelningar och
ledningsgruppen avseende den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Eventuella avvikelser
lyfts till ledningsgruppen med en gång och en åtgärdsplan tas fram.   Fritidschefen uppfattar att
arbetsmetoden är uppskattad av medarbetarna.

12 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s. 16. KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 20.
13 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 20.
14 KFP Umeå Kultur 2016-2019 s.26.
15 KFP Umeå kommun fritid 2017-2020 s. 29. KFP Umeå Kultur 2016-2019 s.27.
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Inom förskolans område bedrivs STAMINA-projektet, kopplat till systematiskt
arbetsmiljöarbete16. Projektarbetet omfattar framtagande av skriftliga handlingsplaner och att
sätta mål för det organisatoriska arbetsmiljöarbetet.

Inom tekniska nämnden är rehabiliteringsprocessen för att verka för en snar återgång till arbetet
en prioriterad arbetsuppgift17.

Personalutskottet har beslutat om en långsiktig strategi för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
varvid verksamheternas rutiner vid sjukfrånvaro har aktualiserats. Ett kommunövergripande
arbete pågår med att utveckla former kommunikation och dialog, frekvens för arbetsplatsträffar
och andra mötesformer.

Enligt personaldirektören har Umeå kommuns förbättrat sin sjukfrånvaro och den är nu 6,9 % att
jämföra med rikets 7 %. Vissa verksamheter som äldreomsorgen har fortfarande hög
sjukfrånvaro. Det finns en framtagen handlingsplan för ökad hälsa. Enligt personaldirektören
behöver kompetensförsörjning och hälsofrämjande insatser följas åt. Bägge områdena omfattar
att främja hållbara strukturer i arbetsinnehåll och organisation.

Utbildningsinsatser genomförs för Umeå kommuns alla ledare t ex utifrån Arbetsmiljöverkets
föreskrifter. Fokus ligger på friskfaktorer; närvarande ledarskap, positiv inställning till
kompetensutveckling, bra kommunikation, möjlighet till byte av arbetsuppgifter, stöd vid
prioriteringar, systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vid intervjuerna med personaldirektör framkom att årlig enkätundersökning genomförs kopplat
till Arbetsmiljöverkets förskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, som ställer krav
på arbetsgivare att förebygga ohälsosam arbetsbelastning. Enkäten har tagits fram av
personalfunktionen. Svaren visar att det finns verksamheter som har hög arbetsbelastning,
exempelvis inom Vård och omsorg.

Nyttja tekniken/ Utveckla användandet av välfärdteknologi
Inom Vård och omsorgsverksamhetens kompetensförsörjningsplan redogörs för att även om
mänskliga möten kommer vara viktigast kan tekniska lösningar effektivisera arbetet så att
resurserna kan användas mer kvalitativt. Oavsett vilka tekniska lösningar som väljs behövs
metodstöd och utbildning. Tekniska satsningar som planeras inom Vård och omsorg de
närmaste åren finns beskrivna i en teknikförsörjningsplan.18 Nämnderna inom Vård och omsorg
arbetar enligt personaldirektören mycket med ny teknik, exempelvis kameraövervakning av
brukare istället för tillsynsbesök under nattetid. I bland annat Utbildnings
kompetensförsörjningsplaner omnämns att genom att kommunen är långt framme i
digitaliseringen kommer det underlätta att attrahera unga människor till verksamhetsområdet.
Väsentligt är att varje enhet har den IT-utrustning som krävs såsom datorer och smartboards
och medarbetare med kompetens att klara av den19.

I övriga verksamheters kompetensförsörjningsplaner framgår inte en uttalad strategi kopplad till
att nyttja tekniken.

Inom kulturverksamheten har delar av tidigare biblioteksassistents göromål ersatts med ny
teknik. Nya och förändrade arbetsuppgifter som inkluderar ny teknik, språkkunskaper eller
pedagogik har tillkommit viket kräver högskolekompetens. Vakanta biblioteksassistenttjänster
ersätts därför av personer med högskolekompetens av olika slag.

16 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 21.
17 KFP TN 2018-2019 s. 31.
18 KFP Vård och omsorg 2016-2019 s.39.
19 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s. 17. KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 21.
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Tydliggöra karriärmöjligheter och underlätta lönekarriär
I granskningen har framkommit att verksamheterna arbetar med att kartlägga, utveckla och
synliggöra möjliga karriärvägar. Förutom att bli chef kan karriärvägar bestå i att bli
processledare, projektledare, utredare, handledare, specialist. Möjligheter kan vidare finnas att
yrkesväxla till en annan verksamhet att få utökad delegation och utökat ansvar. Chefer har
särskilt ansvar för lyfta fram skickliga medarbetare och underlätta intern karriär.

Inom utbildningsområdena är karriärvägar exempelvis rektor eller förstelärare/lektor.

Det pågår ett kommunövergripande arbete med att utveckla stöd för
utvecklings/lönebeskedssamtal och utformning av verksamhetsanpassade lönekriterier.
Ökad lönespridning inom yrkeskategorier eftersträvas för att ge enskilda medarbetares
prestationer genomslag i lönesättning.

Kommunens personalfunktion tillhandahåller utbildningsprogram för alla nya chefer i chefs- och
ledarskap, ger individuellt stöd till chefer samt erbjuder grupputvecklingsinsatser20.

Låt fler jobba mer
Verksamheterna arbetar för att utöka andelen som arbetar heltid. En metod som tillämpas för att
förlänga arbetslivet är att tillvarata medarbetare över 65 år. Flera verksamheter har idag
pensionerade medarbetare som väljer att vid behov arbeta extra och vara vikarie.

Förläng arbetslivet
Denna strategi anges för Vård och omsorgsverksamheten under processteget behålla/utveckla,
övriga verksamheter anger strategin under processteget avsluta.

3.3.5. Strategier för att avsluta
En väl avslutad anställning
När medarbetare slutar sin anställning ska verksamheterna tillse att medarbetaren lämnar
Umeå kommun med en positiv bild. Personalfunktionen skickar ut en enkät till alla som avslutar
sin tillsvidareanställning i kommunen21. Chefer har enligt rutin ett avgångssamtal med den
medarbetare som slutar. Personalfunktionen tillhandahåller en checklista för avgångssamtal. En
del verksamheter har utvecklat egna verksamhetsspecifika checklistor för avslut och längre
ledigheter22. Utbildningsdirektören menar att avslutssamtal är viktiga för att tillvarata synpunkter
som kan bidra till utveckling av verksamheten. Samtalen ger fler nyanser än enkätsvaren.

Förläng arbetslivet
Att förlänga arbetslivet handlar om att medarbetare ska orka arbeta tills de går i pension. Därför
är det viktigt med en god arbetsmiljö som främjar ett hållbart arbetsliv. Chefer i dialog med äldre
medarbetare undersöker individuella lösningar rörande arbetsbelastning, anpassade
arbetsuppgifter och nyttjande som mentor till nyrekryterade kollegor.
Inom förskolan är det viktigt att följa upp arbetsbelastning och ljudnivå utifrån
sjukskrivningsproblematik23. Ett förlängt arbetsliv kan åstadkommas genom att få in yngre
medarbetare tidigare, exempelvis genom att erbjuda månadsanställningar istället för korta
timanställningar24.

20 KFP Umeå kommun fritid 2017-2020 s. 29. KFP TN 2018-2019 s. 32. KFP 2018-2019 Ks s. 23.
21 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
22 KFP Umeå fritid 2017-2020 s. 30.
23 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
24 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.



17

3.3.5.1 Bedömning

Respektive nämnd och kommunstyrelsen har vid tidpunkten för granskningen formulerat ett
antal strategier kopplade till de olika faserna av kommunens kompetensförsörjningsprocess. Vi
bedömer att strategierna har en tydlig förankring i kommunens övergripande
kompetensförsörjningsplan, som bygger på SKL:s  formulerade strategier. Vår bedömning är att
samtliga strategier har en koppling till ändamålet att Umeå kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi bedömer det nödvändigt för förverkligandet såväl som för uppföljningsändamål
att strategierna bryts ner i handlingsplaner med tidsatta aktiviteter och utsedda ansvariga samt
att indikatorer för uppföljning fastställs. I dagsläget finns aktivitets- och kommunikationsplaner
framtagna enbart inom Vård- och omsorg och Utbildning varför vi bedömer detta vara ett
utvecklingsområde inom övriga verksamheter. Utifrån vad som framkommit i granskningen sker
oavsett avsaknaden av aktivitetsplaner ett aktivt arbete utifrån innehållet i de politiskt antagna
kompetensförsörjningsplanerna. I det fortsatta arbetet, när kompetensförsörjningsplaner
revideras, är det enligt vår bedömning värdefullt att särskilt överväga innehållet i SKL:s
prioriterade strategier.  Den av SKL prioriterade strategin Utnyttja tekniken, förekommer i
dagsläget enbart inom Utbildning och Vård och omsorg.

3.4. Iakttagelser avseende utlandsfödda
I flera verksamheters kompetensförsörjningsplaner redogörs för andel medarbetare med
utomnordisk bakgrund inom olika verksamhetsgrenar/enheter25. Inom exempelvis
kommunstyrelsens verksamhet Mark och exploatering finns i dagsläget inga medarbetare med
utomnordisk bakgrund. För att attrahera personer med utomnordisk bakgrund medverkar
verksamheten i projekt med både Arbetsförmedlingen och KTH26.

I kompetensförsörjningsplanerna framgår att en del i att klara kompetensförsörjningen
exempelvis innebär tillvaratagande av kompetens hos inflyttade från andra länder. För att inte
språket ska utgöra ett hinder vid rekrytering av rätt kompetens erfordras ett strategiskt arbete
med språkkunskaper. Medarbetares språkkunskaper är en tillgång i verksamheten och
flerspråkig kompetens kommer att efterfrågas27. Vid intervjuerna bekräftas att flerspråkighet hos
medarbetare är attraktivt, exempelvis hos pedagoger. Inom Vård och omsorg behöver andelen
flerspråkig personal öka. Det ska dokumenteras vilka språk en medarbetare behärskar.
Språkkraven i svenska för olika yrkesroller ska definieras och anställda med behov att förbättra
sina kunskaper ska ges den möjligheten.28 Vid intervjuer framkom att Vård och
omsorgsverksamheten har utbildat ”språkombud” som stödjer medarbetare med behov i
fackspråk (”vårdsvenska”) och dokumentation. Språkombuden finns ute på arbetsplatserna.

Inom utbildningsområdet finns ett statsbidrag att söka avseende kurser i svenska som
andraspråk. Statsbidraget ställer krav på medfinansiering av huvudmannen. Verksamheten ska
utreda behov och förutsättningar för att nyttja bidraget.29

Tillvaratagande av nyanländas kompetens, bland annat genom validering av kunskaper, har
enligt personalchefen för samhällsbyggnad, stöd- och tillväxtverksamheterna bidragit till att klara
kompetensförsörjningen inom Måltidsservice. Inom flera verksamheter är nyanländas
kompetens en tillgång, dock är språkkunskap i svenska en förutsättning och inom
myndighetsutövning även samhällskunskap och kunskap om svensk lagstiftning som styr

25 KFP 2018-2019 Ks s. 14.
26 KFP 2018-2019 Ks s. 17.
27 KFP TN 2018-2019 s. 30.
28 KFP Vård och omsorg 2016-2019 s. 33.
29 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
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handläggning inför beslut. Utomnordiska medarbetare söker ofta arbete inom Städservice och
en internutbildning i svenska vore värdefull enligt kompetensförsörjningsplanen30.

I verksamheternas kompetensförsörjningsplaner omnämns att bland annat gruppen nyanlända
bör få chansen till praktik i verksamheten, få arbetslivserfarenhet och arbetslivskontakter31.
Tekniska nämndens verksamhet deltar enligt personalchef i den nationella satsningen
”Jobbsprånget” som innebär fyra månaders praktik för nyanlända akademiker. Det finns även
planerat att ta emot fler nyanlända praktikanter under hösten 2018 i samarbete med
Arbetsförmedlingen.

Inom Utbildning finns ”Snabbspåret” som ger nyanlända lärare och förskolelärare med
lärarexamen/erfarenhet kompletterande utbildning för att snabbare kunna etablera sig på
arbetsmarknaden32.

Umeå kommun erbjuder ensamkommande ungdomar 16-21 år med uppehållstillstånd tre
veckors sommarjobb med samma villkor som gymnasieungdomar i ferieprao33.
Nya yrkesroller som avlastar andra yrkesgrupper kan vara en väg in på arbetsmarknaden för
exempelvis nyanlända. Av den satsning på 100 extratjänster som har beslutats av
kommunstyrelsens arbetsutskott omfattar ca 60 % utlandsfödda enligt personaldirektören.

Chefen för rekrytering- och bemanningsenheten erfar att är det upp till varje verksamhet att
bedöma vilka kompetenser som är aktuella att tillvaratas bland utlandsfödda. I dagsläget finns
inte uttalade konkreta strategier att beakta i rekryteringsarbetet för att tillvarata utlandsföddas
kompetenser.

3.4.1. Bedömning
Vår bedömning är att verksamheterna i sina kompetensförsörjningsplaner värderar
tillvaratagande av kompetens och flerspråkighet som inflyttade från andra länder besitter. Olika
insatser sker för ändamålet såsom arbete med språkstöd, praktikplatser och validering av
utbildning och erfarenhet. Vår bedömning är dock att det i flera av kompetensförsörjnings-
planerna kan förtydligas vad strategier för tillvaratagande av kompetens hos utlandsfödda
innebär i praktiken.   Då personalfunktionen enligt kompetensförsörjningsplanerna har ett
särskilt ansvar för att ifrågasätta och bidra till att bryta traditionella mönster vid rekrytering och
bemanning bedömer vi det vidare viktigt att konkreta strategier formuleras för
rekryteringsändamål och bryts ner i aktiviteter.

3.5. Iakttagelser avseende utveckling av medarbetares kompetens
I såväl kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan som i verksamheternas lokala
kompetensförsörjningsplaner definieras kompetensutveckling som ”aktiviteter för att bredda/höja
medarbetares och gruppers kompetens. Exempelvis kurs, konferens, seminarium, handledning,
mentorstöd, arbetsbyte, arbete i projektform, uppdrag i annan verksamhet, delta i nätverk och
studiecirkel.”

Enligt intervjuade styrs behovet av kompetensutveckling av verksamheternas behov av
kompetenser för att uppfylla nämndernas uppdragsplaner. Inom Utbildning och Vård och
omsorg finns IT-stöd för att överblicka medarbetares kompetens och utbildning såsom
exempelvis lärarbehörighet. I samband med utvecklingssamtal inventeras och analyseras varje

30 KFP TN 2018-2019 s. 16, 22-23.
31 KFP TN 2018-2019 s. 29. KFP 2018-2019 Ks s. 29.
32 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 19. KFP Utbildning GoVN 2018-2022 s. 16.
33 KFP TN 2018-2019 s. 30.
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medarbetares behov av kompetensutveckling och utmynnar i en planering som dokumenteras.
Verksamheterna planerar kompetensutvecklingsinsatser enhetsvis och genomför
verksamhetsspecifika satsningar. Personalfunktionen anordnar vissa kommungemensamma
utbildningar och stödjer verksamheterna i ledarutveckling, ledarstöd och introduktion av nya
ledare.

Enligt personaldirektören går trenden mot att arbetsgivaren behöver ta ett större ansvar för att
säkra kompetensförsörjningen. Insatser behövs för att fortbilda personal såväl som att utbilda
personalen. Exempelvis föranleder brist på undersköterskor behov av att vidareutbilda
vårdbiträden till undersköterskor. Inom kommunen tillämpas kompetenstrappor för att tydliggöra
karriärvägar, exempelvis för byggnadsingenjörer. Vissa utbildningsinsatser inriktas på
tillskapandet av specialistfunktioner såsom specialistsocionom och förstelärare. Kommunen
deltar i satsningar med Arbetsförmedlingen som innebär att 100 extratjänster har tillskapats och
bemannats med människor långt ifrån arbetsmarknaden. Genom satsningen avlastas ordinarie
personal och kan fokusera på att utföra kvalificerade arbetsuppgifter. Enligt personaldirektören
har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslagit ett pilotprojekt att inrätta servicetjänster
och samverkan har skett med berörda fackliga organisationer.

Till Vård och omsorgsverksamhetens kompetensförsörjningsplan finns kopplat en
utbildningsplan. Denna är fastställd av ledningsgruppen inom Stöd och omsorg samt av
Äldrenämnden. Utbildningsplanen omfattar bland annat kurser i lyftteknik och utbildning för att
skapa specialistfunktioner såsom demenssjuksköterskor. Utbildningsplanen upprättas varje år
och nämnderna avsätter resurser för ändamålet. Inom Vård- och omsorgsverksamheten ger
utbildningsbudgeten enligt intervjuad personalchef tillsvidareanställda fyra timmar betalda
studier per vecka. Finansieringen omfattar även utbildningskopplad litteratur och praktik utanför
den egna arbetsplatsen.

Umeå kultur har enligt intervjuade initierat ett arbete med kompetensutveckling i organiserad
form under året. Arbetet har exempelvis omfattat att synliggöra och delge varandra den
kompetens som finns i personalgruppen.

Inom Måltidsservice är enligt personalchefen kockar en bristande resurs. Det pågår interna
utbildningsinsatser för att utbilda ekonomibiträden till kockar.

3.5.1. Bedömning
Utifrån den rekryteringsutmaning som kommunen står inför är vår bedömning att
kompetensutveckling av befintliga medarbetare är ett nyckelområde för att säkerställa att
verksamheterna har rätt kompetenser.  Kompetensutveckling ingår som en uttalad strategi i
verksamheternas politiskt beslutade kompetensförsörjningsplaner. Vår bedömning är att ett
aktivt och långsiktigt arbete sker med kompetensutvecklingsinsatser i syfte att verksamheterna
ska ha rätt kompetenser för att utföra sina uppdrag och nå måluppfyllelse. Verksamheterna
behöver i vår mening fortsätta med utformning av nya arbetssätt och modeller för att tillskapa
och utveckla erforderliga kompetenser. Vi bedömer det vidare vara väsentligt att satsningar på
kompetensutveckling synliggörs tillräckligt för att bidra till att Umeå kommun uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare.

3.6. Iakttagelser avseende lönebildning
Lönebildning definieras i kompetensförsörjningsplaner som en strategisk process med
långsiktiga tankar och ambitioner kopplat till verksamhetens behov och utveckling34.

34 KFP VoO 2016-2019 s. 39.
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Enligt kommunens förhandlingschef och personaldirektör följer lönebildningsarbetet ett årshjul.
Nyligen har startpunkten för arbetet tidigarelagts vilket borgar för en bättre framförhållning i
processen. Lönebildningsarbetet utgår från en kompetensbehovsanalys som bygger på intern
erfarenhet och på omvärldsgranskning. I arbetet beaktas prognoser från Arbetsförmedlingen
och SKL avseende arbetsmarknadens utveckling. I övrigt uppmärksammas villkoren i centrala
avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund och hur konkurrens från exempelvis
Landstinget ska mötas. Kommunen har i dagsläget sifferlösa avtal med nästan alla fackförbund,
vilket ger större möjligheter att styra den lokala lönebildningen. Övervägandena utmynnar i en
kalkyl över beräknade löneökningar per yrkeskategori och läggs fram vid budgetberedningen.

Ett moment i lönebildningsarbetet omfattar enligt intervjuade personalchefer att kommunens
förhandlingschef och verksamheternas personalchefer tillsammans tar fram prioriterade
yrkesgrupper. Utifrån kommunens prioriterade behov kan löner drivas upp, särskilt om det råder
brist på en viss yrkeskompetens på arbetsmarknaden i övrigt.

Chefer i kommunen har deltagit i utbildning kring lönebildning under hösten 2017. Utbildningen
leddes av kommunens förhandlingschef inom personalfunktionen. Utbildningen syftade till att
fördjupa chefernas kunskaper och förståelse beträffande lönebildning, löneprocessen,
arbetsvärdering, lönekartläggning, individuell lönesättning och lönekriterier som grund. Inom
verksamhetsområdet utbildning genomfördes workshops för att utveckla lönebildningsarbetet i
respektive ledarlag35.

Umeå kommun har en lönepolicy från 1998 som enligt förhandlingschefen håller på att
omarbetas för närvarande. Anställande chefer har på delegation och utifrån kommunens
riktlinjer ansvar för lönesättning. Vid löneöversyn sker en avstämning med personalchefer och
dialog med fackliga organisationer.

Lönekartläggning sker sedan 2017 årligen i enlighet med i diskrimineringslagens bestämmelser.
Processen omfattar bland annat arbetsvärdering över ansvar och befogenheter. Enligt
förhandlingschefen är 2017 års lönekartläggning klar under våren 2018. Tidigare har
lönekartläggning visat på ogrundade skillnader mellan chefslöner varför en satsning har
genomförts för höja lönen för chefer inom Vård och omsorg till att motsvara lönen för chefer
inom Kultur och fritid. Under 2017 övergick samtliga kommuner i Umeregionen till ett
gemensamt lönesystem med en gemensam drift. Umeå fungerar som värdkommun för den
gemensamma nämnden och driften36. Personaldirektörens uppfattning är att det nya
lönesystemet har förbättrat stödet till chefer och möjlighet att ta fram statistik.

Umeå kommun tillämpar i dagsläget lönekriterier indelat i områdena resultat och
professionalitet. I kompetensförsörjningsplaner anges att stöd ska utarbetas för
utvecklings/lönebeskedssamtal och att verksamhetsanpassade lönekriterier ska utformas för en
ökad tydlighet i lönesättningen37. Vid intervjuerna våren 2018 framkom att verksamheterna har
kommit olika långt i arbetet med att bryta ner lönekriterier ifrån mål. Enligt förhandlingschefen
ska alla verksamheter vara färdiga i juni 2018. Ett pilotprojekt har genomförts inom
verksamheterna Måltidsservice och Lantmäteriet i syfte att ta fram verksamhetsanpassade
lönekriterier. Umeå kultur ligger enligt förhandlingschefen väl framme i processen och har under
våren 2018 aktivt arbetat med utformningen av lönekriterier. Enligt kulturchefen har
verksamheten tagit intryck av arbetsmaterial från pilotprojektet och processen har förankrats
hos medarbetarna genom att ämnet har lyfts under arbetsplatsträffar. Genom de nedbrutna
lönekriterierna tydliggörs sambandet mellan medarbetarnas lön, deras yrkesinsatser och
verksamhetens och kommunens mål.

35 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s. 17.
36 KFP 2018-2019 Ks s. 23.
37 KFP Umeå kommun fritid 2017-2020 s.29. KFP VoO 2016-2019 s. 39.
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Inom vissa yrkeskategorier, exempelvis ingenjörer, är det enligt intervjuade problematiskt för
kommunen att konkurrera med lönenivåer hos privata arbetsgivare. För att väga upp en lägre
lönenivå arbetar chefer inom exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen med utformning av
individanpassade utbildnings- och utvecklingsprogram som innebär att personal ska få möjlighet
till erfarenhet av flera olika verksamhetsområden.

Inom utbildningsområdet framgår behovet av strategiska och långsiktiga åtgärder kring aktuellt
löneläge för att lyckas behålla och rekrytera rektorer och lärare. Utveckling pågår av
karriärvägar och en långsiktig lönestrategi. Fokus vid lönekarriär ska ligga i det pedagogiska
arbetet, då detta är den viktigaste faktorn för att eleven ska ges förutsättningar till
måluppfyllelse38.

Inom Vård och omsorg tillämpas en lönetrappa för socialsekreterare39.  Ungdomar som gör sin
ferieprao inom Vård och omsorg får en högre timlön än övriga40.

I granskningen har vi efterfrågat information om aktuell statistik om lönebildningen jämförelsevis
mellan nyanställda och personal som varit anställda länge inom samma yrkeskategori. Vi
konstaterar att denna statistik inte tas fram inom kommunen.

3.6.1. Bedömning
Vi bedömer att kommunen bedriver ett aktivt lönebildningsarbete som har goda förutsättningar
att understödja kompetensförsörjningen. Bedömningen grundar sig på att lönepolitiska
prioriteringar utgår från analys av kompetensförsörjningsbehov, förankras i verksamheterna och
i centrala avtal och synliggörs i budgetarbetet. Ett arbete pågår vidare med att utveckla stöd för
utvecklings- och lönebeskedssamtal och att utforma verksamhetsanpassade lönekriterier.
Dessa åtgärder bedömer vi främjar transparens och begriplighet i hur lönenivå kopplas till
medarbetarens bidrag till verksamhetens behov och mål.

3.7. Iakttagelser avseende resurstilldelning
I kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan framgår att verksamheternas
kompetensförsörjningsplaner utgör en del i budgetprocessen. Vidare framgår att genomförandet
av insatserna kräver både en kommungemensam och en verksamhetsspecifik finansiering. Det
som enligt kompetensförsörjningsplanen finansieras i kommungemensam budget är aktiviteter
som hör ihop med Umeå kommun som en attraktiv arbetsgivare, exempelvis marknadsföring,
annonser, kampanjer, mässor, studiebesök och rekrytering. Vidare står kommungemensam
budget för genomförande av kommungemensamma ledarutbildningar och
medarbetarsatsningar, IT-stöd för att upprätthålla systemet med medarbetarsamtal och
utvecklingsplaner samt införandet av egen e-postadress till varje medarbetare. Respektive
verksamhetsområde finansierar verksamhetsspecifika satsningar såsom kompetensutveckling
och marknadsföring, utbildningar och satsningar till chefer och medarbetare inom
verksamhetsområdet och verksamhetsspecifikt IT-stöd.

Enligt intervjuade personalchefer klarar flera verksamheter av att arbeta med
kompetensförsörjningsinsatser inom sin egen budgetram. Området är prioriterat inom de
verksamheter som har störst utmaningar.

38 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s. 17-18.
39 KFP 2018-2019 Ks s. 23.
40 KFP VoO 2016-2019 s. 32.
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Utbildnings- och Vård och omsorgsverksamheternas lokala kompetensförsörjningsplaner
innehåller ett avsnitt om finansiering. I utbildningsområdets kompetensförsörjningsplaner
framgår att centrala medel kommer att avsättas för marknadsföring av Umeå kommun som
arbetsgivare och nämndens verksamheter41. I berörda nämnders tidigare versioner av
kompetensförsörjningsplaner omnämndes att det saknades en samordnad ekonomi och
finansiering kring exempelvis marknadsföring av kommunens varumärke42. Vid intervjuerna
framkom att det saknas en budget på övergripande nivå för marknadsföring av Umeå kommun
som arbetsgivare, s.k. employer branding.

Vård och omsorgsverksamheterna finansierar de aktiviteter som följer av
kompetensförsörjningsplanen genom anvisade medel i de två berörda nämndernas budget43.
Enligt intervjuade personalchefer klarar flera verksamheter av att arbeta med
kompetensförsörjningsinsatser utifrån målen i utbildningsbudgeten.

Utbildnings- och Vård och omsorgsverksamheterna uppger i kompetensförsörjningsplanerna att
bevakning och ansökning om statsbidrag sker kontinuerligt. Ett flertal statsbidrag finns kopplat
till lärares kompetensutveckling, ofta med krav på viss medfinansiering av kommunen44.  I vissa
fall skjuts centrala medel till för verksamhetsspecifika utbildningssatsningar45.

Vid intervjuerna framkom att personalfunktionen tillhandahåller personalstrateger för Vård och
omsorg och Utbildning som stödjer verksamheternas kompetensförsörjningsarbete. Från juni
2018 tillsätts en personalstrateg även för samhällsbyggnad, stöd och tillväxtverksamheterna.
Denna resurs ska ha ett uttalat fokus på kompetensförsörjning.

3.7.1. Bedömning
Vi bedömer att nämnderna avsätter och tillägnar sig tillfredställande resurser för att bedriva ett
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning. Inget annat har framkommit än att arbetet
inryms i verksamheternas budget. Kompletterande tillskott av resurser sker från kommunens
centrala medel vid särskilda utbildningssatsningar och via statsbidrag. Vidare nyttjas resurser
inom kommunens personalfunktion, där vi finner det positivt att alla verksamhetsområden från
sommaren 2018 erhåller ett likvärdigt centralt stöd i kompetensförsörjningsarbetet i form av
personalstrateger.

Vår bedömning är att det finns behov av en översyn av om stödfunktionen Rekryterings- och
bemanningsenheten har tillräckliga förutsättningar för utförande av sitt uppdrag. Bedömningen
görs mot bakgrund av att deras tjänster har hög efterfrågan från verksamheterna och att
rekryteringsfrågan är ett nyckelområde i kompetensförsörjningen.

Vår bedömning är att ansvaret för finansiering av olika kompetensförsörjningsinsatser är
tydliggjort i den övergripande kompetensförsörjningsplanen. Utifrån befintliga
finansieringsavsnitt i de lokala kompetensförsörjningsplanerna bedömer vi att det finns behov av
att klargöra skiljelinjen av vilka marknadsföringsinsatser som finansieras kommuncentralt och
lokalt av nämnderna. Vi bedömer vidare att enhetligheten i lokala kompetensförsörjningsplaners
innehåll kan utvecklas beträffande avsnitt om finansiering.

41 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s.18. KFP Utbildning FoG 2018-2022 s.22.
42 KFP Utbildning GVN 2016-2019 s. 26. KFP FGN 2016-2019 s. 26.
43 KFP Vård och omsorg 2016-2019 s.41.
44 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
45 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22. KFP Utbildning GVN 2018-2022 s.18.
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3.8. Iakttagelser avseende vikariepooler
Inom kommunens personalfunktion finns rekryterings- och bemanningsenheten, RoB.
Bemanningsenheten är en resurs för att stödja verksamheternas behov av korttidsbemanning,
upp till 14 dagar. Bemanningsenheten har överenskommelser med utbildningsområdet och med
Vård och omsorg avseende korttidsbemanning. Det finns riktlinjer som tydliggör parternas
ansvarsfördelning. Överenskommelserna är i behov av revidering enligt chefen för RoB för att
anpassas till enhetens rådande tillgång på resurser. Vård- och omsorgsverksamheten
efterfrågar emellertid ett utökat stöd från Bemanningsenheten. Enligt chefen för RoB har Vård
och omsorgsverksamheten sedan årsskiftet 2017/2018 tagit tillbaka ansvaret för
korttidsbemanning när det gäller vårdboenden. Orsaken uppges vara att vårdboendena
eftersträvar en mer flexibel och verksamhetsnära bemanningshantering.

Inom Utbildning finns införda personalpooler inom förskolan. Poolerna har på uppdrag av för-
och grundskolenämnden utökats successivt under senaste åren i syfte att möta
rekryteringsutmaningen. Medarbetarna i poolen är tillsvidareanställda och har en chef och
arbetsplatsträffar. Enligt Utbildningsdirektören har satsningen fungerat bra för att hantera
korttidsfrånvaron. Verksamheten överväger att skapa personalpool även inom grundskola.

Enligt personaldirektören tillämpas resurspass inom Vård och omsorg. Denna metod går ut på
att lösa korttidsbemanning med redan inskolad personal.

Vissa verksamheter inom Tekniska nämnden såsom städ- och måltidsservice har ofta behov av
vikarier vid personalens korttidsfrånvaro. Verksamheterna hanterar själva sin
korttidsrekrytering.46 Enligt personalchefen fungerar Måltidsservices vikariepool väl. Städservice
har behov av en tillsvidareanställd överbemanning för att klara korttidsfrånvaron47. Enligt
personalchefen har städservice en grupp anställda som är inriktade på specialinsatser såsom
storstädning. Denna grupp fungerar också som vikariepool. Exempelvis Fastighet och bygg har
använt sig av externa konsulter för att lösa vissa uppgifter. Detta är enligt intervjuade ett
kostsamt tillvägagångssätt.

Enligt kompetensförsörjningsplaner är arbetet med korttidsrekrytering tidskrävande, oavsett om
det utförs av personalfunktionen eller av verksamheterna själva48.

3.8.1. Bedömning
Vår bedömning är att verksamheterna bedriver ett aktivt arbete med att hantera korttidsfrånvaro.
Vi bedömer hanteringen som varierande i och med att verksamhetsinterna vikariepooler och
resursbanker tillämpas inom vissa verksamheter, kommunens Bemanningsenhet anlitas i
varierande utsträckning och bemanningsföretag och konsulter förekommer. Verksamheterna
har i kompetensförsörjningsplaner utformat strategier för hantering av korttidsrekrytering och
vikarieanskaffning. Vi bedömer att det är viktigt att dessa strategier utvärderas löpande och vid
behov anpassas för att borga för en effektiv och hållbar hantering i frågan.

46 KFP TN 2018-2019 s. 10.
47 KFP TN 2018-2019 s. 23.
48 KFP TN 2018-2019 s. 10.
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4. Sammanfattande utvecklingsområden
I granskningen har vi noterat ett antal utvecklingsområden som kan sammanfattas i följande
punkter:

- Alla verksamheter har inte brutit ner de politiskt antagna kompetensförsörjningsplanerna
till kommunikationsplaner och aktivitetsplaner.

- Enligt vår bedömning kan former för uppföljningen av kompetensförsörjningsinsatser
vidareutvecklas exempelvis avseende innehåll, struktur, systematik och mottagare.

- Variation har noterats mellan verksamheter avseende vilken sikt som
kompetensförsörjningsplanernas kompetensbehovsanalyser omfattar.

- Mot bakgrund av att Rekryterings- och bemanningsenhetens tjänster har hög efterfrågan
från verksamheterna och att rekrytering är ett nyckelområde i kompetensförsörjningen,
finns enligt vår bedömning behov av en översyn om enheten har tillräckliga
förutsättningar för utförande av sitt uppdrag.

- Vi bedömer ett behov av att klargöra skiljelinjen mellan vilka marknadsföringsinsatser
kopplat till kommunens arbetsgivarvarumärke som finansieras kommuncentralt och
lokalt av nämnderna. Samtliga kompetensförsörjningsplaner innehåller inte ett avsnitt
om finansiering.

- Vår bedömning är att verksamheternas hantering av korttidsfrånvaro är aktiv men
varierande.

4.1. Svar på revisionsfrågor
Revisionsfråga Svar
Vilka underlag och analyser har
kommunstyrelsen och nämnderna för att
bedöma behovet av personal/kompetens?

Analysunderlaget utgörs av personalstatistik, prognoser
över demografisk utveckling och verksamheternas
kvalitativa bedömningar.

Är kartläggningar, analyser och
kompetensförsörjningsplaner relevanta
och ändamålsenliga?

Ja. En kommungemensam
kompetensförsörjningsprocess tillämpas vari
formulerade strategier har bäring på
kommungemensamma och verksamhetsspecifika mål.

Är tillämpade strategier för att vara en
attraktiv arbetsgivare ändamålsenliga?

Ja. Alla tillämpade strategier har enligt vår bedömning
bäring mot målet att Umeå kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare.

Är strategier för att tillvarata kompetens i
gruppen utlandsfödda ändamålsenliga?

Delvis. Olika insatser sker för ändamålet. Vår
bedömning är dock att det kan förtydligas vad strategier
för tillvaratagande av kompetens hos utlandsfödda
innebär i praktiken.

Vilka strategier tillämpas för att tillvarata
och utveckla medarbetarnas kompetens
på bästa sätt?

Vid utvecklingssamtal fångas medarbetares
kompetensutvecklingsbehov upp. Ett flertal
kompetensutvecklingsinsatser utförs både
verksamhetsspecifikt och kommungemensamt.

Tillämpas särskilda strategier för
lönesättning i
kompetensförsörjningsarbetet?

Ja. Lönepolitiska prioriteringar utgår från analys av
kompetensförsörjningsbehov, förankras i
verksamheterna och synliggörs i budgetarbetet.
Verksamhetsanpassade lönekriterier bryts ner.
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Följs utfall av strategier och aktiviteter
upp?

Ja, utifrån behandling på nämndssammanträden och i
verksamhetsrapportering.

Avsätts ändamålsenliga resurser för att
uppnå mål rörande strategiska
kompetensförsörjningen?

Ja i huvudsak, arbetet inryms i verksamheternas
budget. I vår bedömning behövs en översyn av om
Rekryterings- och bemanningsenheten har tillräckliga
förutsättningar för utförande av sitt uppdrag.

Är kommunens tillämpade strategier och
rekryteringsmodeller ändamålsenliga?

Ja. Rekryteringsarbetet understödjs av
kommungemensam processbeskrivning, riktlinjer, mallar
och databaserat systemstöd. Enskilda rekryteringar följs
upp årligen.

Fungerar kommunens olika former av
vikariepooler på ett ändamålsenligt sätt?

Ja, i huvudsak. Ett antal olika lösningar för att hantera
korttidsbemanning förekommer i verksamheterna.
Arbetet med korttidsrekrytering uppfattas tidskrävande,
oavsett om det utförs av personalfunktionen eller av
verksamheterna själva.

Umeå den 29 augusti 2018

Anna Nordlöf                                                          Petra Nylander
Certifierad kommunal yrkesrevisor                Verksamhetsrevisor
EY                                                           EY



Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

Ñ Personaldirektör
Ñ Personalchefer inom Utbildning, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad, Tillväxt och

stödverksamheter
Ñ Förhandlingschef
Ñ Tf Stadsdirektör
Ñ Samhällsbyggnadsdirektör
Ñ Chef Rekrytering och bemanning
Ñ Kulturchef och biträdande kulturchef
Ñ Fritidschef
Ñ Brandchef
Ñ Utbildningsdirektör

Granskade dokument:
Ñ Övergripande kompetensförsörjningsplan 2016-2019
Ñ Kommunstyrelsens och nämndernas lokala kompetensförsörjningsplaner
Ñ Planeringsförutsättningar, budget och investeringar Kommunfullmäktigemål 2018–2021
Ñ Personalutskottets uppföljning av övergripande kompetensförsörjningsplan 2017
Ñ Personalutskottets, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdesprotokoll 2017-

2018
Ñ Personalutskottets, kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsrapportering 2017
Ñ Invärldsdagen 2018
Ñ Direktiv och tidsplan för löneöversyn 2018
Ñ Umeå kommun lönebildning 2019
Ñ Rekryteringsprocessen
Ñ Kravprofil mall



Bilaga 2 Uppföljning av kompetensförsörjning

4.1.1. Personalutskottets uppföljning
Av protokollsläsning framgår att kommunstyrelsens personalutskott lyft
kompetensförsörjningsrelaterade frågor vid minst 14 tillfällen mellan jan 2017- april 2018:

Ñ Information och slutrapport om införande av heltider inom Vård och omsorg
Ñ Information om avtal för deltidsbrandmän
Ñ Plan för att minska sjukskrivningar
Ñ Plan för heltid inom hela Umeå kommun
Ñ Information om bemanningsföretag i verksamheten
Ñ Information om fullmäktiges uppdrag om att öka andelen praktikanter

Vad gäller lönebildning har området varit aktuellt vid minst tre tillfällen under tidsperioden:
Ñ Lönebildning för lärare, lärarlyftet och förstelärarreformen
Ñ Prioriterade grupper för löneöversyn 2018
Ñ Information om lönebildning, kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Vi har i granskningen tagit del av personalutskottets uppföljning av den övergripande
kompetensförsörjningsplanen. För respektive av de nio strategierna finns aktiviteter, hur det
ska följas upp, av vem samt när aktiviteten ska följas upp.

4.1.2. Nämndernas uppföljning

Nämnd Uppföljning jan 2017- april 2018
Byggnads-
nämnden

Av byggnadsnämndens T1-uppföljning framgår att det finns ett
nämndsmål om att ta fram kompetensförsörjningsplan. Vid
uppföljningen framgår att ett förslag finns framtaget och att
tidplanen är lite efter plan.

I nämndens T2-uppföljning och årsbokslut följs samtliga
personalpolitiska mål upp. Vid T2-framgår att
kompetensförsörjningsplanen är antagen av nämnden och att en
aktivitetsplan ska tas fram för verksamheten.

I årsbokslutet finns en beskrivning av vilka aktiviteter som
genomförts under året, med koppling till personalpolitiska mål.

I årsbokslutet följer nämnden upp kompetensförsörjningen för
sina verksamheter. Enligt uppgift kommer aktiviteter kopplade till
kompetensförsörjningsplanen att arbetas in i
verksamhetsplaneringsarbete och aktivitetsplan för
verksamheterna.

För respektive verksamhet (bostadsanpassning, bygglov,
detaljplan, lantmäteri) redogörs i årsbokslutet för en beskrivning
av vilka insatser (kopplat till kompetensförsörjning) som
genomförts under 2017.



Nämnd Uppföljning jan 2017- april 2018
Tekniska
nämnden

I tekniska nämndens uppföljning för T1 framgår att nämnden har
ett mål om att ta fram en kompetensförsörjningsplan under
2017. Vid april 2017 var status på arbetet mycket efter planerat,
enligt verksamhetsuppföljningen. En beskrivning av inre kvalitet
(med koppling till personalpolitiska mål) finns.

Vid nämndens T2- uppföljning och i årsbokslutet finns en
uppföljning av de personalpolitiska målen. Nämndsmålet
Kompetensförsörjning beskrivs med respektive verksamhets
förutsättningar, samt en beskrivning av ett antal genomförda
rekryteringar. Vissa verksamheter beskriver i sin
verksamhetsuppföljning (T2) inom vilka områden det finns
svårigheter att rekrytera. Vid augusti 2017 var status på
framtagandet av kompetensförsörjningsplanen enligt T2-
uppföljningen fortsatt ”mycket efter plan”.

I nämndens årsbokslut finns en rubrik om kompetensförsörjning,
under vilken det konstateras av nämnden att en
kompetensförsörjningsplan finns antagen av nämnden.

Miljö- och
hälsoskydds-
nämnden

Nämnden har enligt T1-uppöfljningen ett nämndsmål om att ta
fram en kompetensförsörjningsplan. I nämnden T1-uppföljning
framgår att nämnden har tagit fram en
kompetensförsörjningsplan som anmälts till nämnden.

I nämndens delårsrapport (T2) samt årsbokslut följs de
personalpolitiska målen upp. Det framgår även att den
framtagna kompetensförsörjningsplanen beaktas vid rekrytering
av nya tjänster.

I årsbokslutet bedöms målet om att ta fram en
kompetensförsörjningsplan som uppfyllt.

Av protokoll kan vi inte styrka att nämnden behandlat frågor
relaterade till kompetensförsörjning från jan 2017- april 2018

För- och
grundskole-nämnden

I för- och grundskolenämndens T1 vid april 2017 följer nämnden
verksamheternas arbete med kompetensförsörjning. I
beskrivningen framgår att det finns ett pågående arbete som en
del i att konkretisera nämndens kompetensförsörjningsplan. Ett
antal aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsbehovet
beskrivs. Bland annat att ett prioriterat område har varit att
utveckla vikarieanskaffningen.

Även T2 görs en uppföljning av status på nämndens
kompetensförsörjningsarbete. Enligt uppgift har fokus varit
personalplanering och rekryteringsprocesser. Nämnden anger
även att insatser för att attrahera och marknadsföra område
Utbildning har genomfört under tertialet. Detta genom
samverkan verksamheterna, kommunikationsavdelningen och
personalfunktionen.
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Nämnden sammanfattar i sitt årsbokslut för 2017 vilka
aktiviteter/insatser inom kompetensförsörjningsområdet som
genomförts under året. En beskrivning av vilka kompetenser
som råder brist inom olika verksamheter finns också i
årsbokslutet.

Gymnasie- och
vuxenutbildnings-
nämnden

I nämndens T1-uppföljning finns ett särskilt avsnitt som
behandlar kompetensförsörjning. Av uppföljningen framgår att
utvecklingsarbete med koppling till kompetensförsörjningsplanen
genomförs. Utöver detta beskrivs ett antal aktiviteter med bäring
på kompetensförsörjning.

I nämndens T2-uppföljning görs en utökad beskrivning av vilka
kompetensförsörjningsinsatser som genomförts hittills under
året. Ett prioriterat område uppges vara
vikarieanskaffningsprocessen. Ett antal olika
marknadsföringsinsatser beskrivs.

Nämnden sammanfattar i sitt årsbokslut för 2017 vilka
aktiviteter/insatser inom kompetensförsörjningsområdet som
genomförts under året. Bland annat beskrivs att
gymnasieverksamheten klarar sin kompetensförsörjning men att
fortsatta insatser är nödvändiga för att attrahera medarbetare till
kommunen.

Av protokoll framgår att frågor kopplade till kompetensförsörjning
hanteras vid minst två sammanträden från jan 2017- april 2018.

Fritidsnämnden I nämndens verksamhetsuppföljning vid T1 framgår att nämnden
har en aktivitet om att fördjupa arbetet med
kompetensförsörjningsplanen. Enligt uppföljningen är arbetet lite
efter planerat.

I nämndens T2-uppföljning följer nämnden upp de
personalpolitiska målen. Nämnden följer även upp
kompetensförsörjning i ett särskilt avsnitt, med en kort
beskrivning av insatser för respektive verksamhet. Enligt
uppföljningen är fördjupningsarbetet kopplat till
kompetensförsörjningsplanen fortsatt efter plan.

I nämndens årsbokslut följer nämnden upp de personalpolitiska
målen. Av nämndens årsbokslut framgår att en
kompetensförsörjningsplan ska fastställas av nämnden i januari
2018.

Kulturnämnden I nämndens T1-uppföljning för 2017 följs de personalpolitiska
målen upp. Av uppföljningen framgår att nämnden har ett
nämndsmål om kompetensförsörjning. Enligt uppgift används
kompetensförsörjningsplanen alltid vid rekrytering av nya
tjänster.

Av nämndens andra tertialuppföljning (T2) framgår att nämnden
följer upp kompetensförsörjningen inom olika verksamheter
(program, administration, och bibliotek). Bland annat framgår att
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en bibliotekspedagog med utomeuropeiska språkkunskaper
rekryterats, samt att korttidsvikarier upphandlas genom avtal vid
bemanningsföretag.

I nämndens årsbokslut finns en sammanfattning av vilka
aktiviteter med koppling till kompetensförsörjning som gjort
under 2017. Nämndens bedömning är att målet om
kompetensförsörjning är uppfyllt.

Av protokoll framgår inte att nämnden behandlat frågor
relaterade till kompetensförsörjning från jan 2017- april 2018.

Äldrenämnden I nämnden T1- uppföljning för 2017 följer nämnden upp
kompetensförsörjningen genom att beskriva verksamheternas
omställning till heltidsinförandet. Enligt uppgift har verksamheten
redovisat ett stort ekonomiskt underskott mot bakgrund av
heltidsinförandet. Nämnden beskriver även status på
sommarrekryteringen inför sommaren 2017. Bland annat
framgår att brist på sjuksköterskor föranleder inköp av tjänster
från bemanningsföretag.

Nämnden beskriver även att nämnden, i sin uppdragsplan, har
som prioriterade områden att ”Attrahera och rekrytera
medarbetare” samt ”Heltid och rätt kompetens”, för vilka
genomförda insatser beskrivs.

I T2-uppföljningen beskrivs att extratjänster (för
långtidsarbetslösa eller nyanlända) ska utökas med 100 tjänster.
Insatser för kompetensutveckling (utbildning) till medarbetare
beskrivs.

I nämndens årsbokslut finns en beskrivning av genomförda
marknadsföringsinsatser som pågått under året. Insatser utifrån
kompetensförsörjningsplan beskrivs generellt och utifrån
prioriterade områden.

Av protokoll framgår att frågor kopplade till kompetensförsörjning
hanteras vid minst åtta sammanträden från jan 2017- april 2018.

Individ- och
familjenämnden

I årets T1-uppföljning beskrivs att svårigheten att rekrytera
personal med rätt kompetens inför semestertider ökar år efter år.
Nämnden följer även upp området ”Attrahera och rekrytera”, för
vilken en kommunikationsplan har utarbetats. Ett antal insatser
med koppling till området beskrivs.

I T2-uppföljningen beskrivs att extratjänster (för
långtidsarbetslösa eller nyanlända) ska utökas med 100 tjänster.
Insatser för kompetensutveckling (utbildning) till medarbetare
beskrivs, tillsammans med andra genomförda insatser.

I nämndens årsbokslut finns en beskrivning av det ökade
kompetensförsörjningsbehovet (kopplad till inre kvalitet). Vidare
beskrivs även strategier i kompetensförsörjningsplanen samt hur
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arbeten utifrån dessa strategier fortlöper. En sammanfattning av
vilka aktiviteter som genomförts under året finns.

Av protokoll framgår att frågor kopplade till kompetensförsörjning
hanteras vid minst åtta sammanträden från jan 2017- april 2018.

Brand- och
räddningsnämnden

Brand- och räddningsnämnden är aktiv sedan 1 januari 2018.
Den uppföljning som berör brand- och räddningsnämndens
verksamheter har dessförinnan innefattats i tekniska nämndens
verksamhetsuppföljningar.

Kommunstyrelsen I kommunstyrelsen personalredovisning (T1) finns en
redogörelse för insatser som syftar till att klara
kompetensförsörjningen. Bland annat beskrivs
marknadsföringsinsatser, heltidsinförandet inom Vård och
omsorg och Bemanningscentrums uppdrag inom
utbildningsområdet. Utöver detta lyfts frågan om
kompetensförsörjning i olika utsträckning av respektive
verksamhet.

I styrelsens T2-uppföljning finns en personalredovisning för
personalfrågor inom olika verksamhetsområden. En majoritet av
de områden som beskrivs har koppling till kompetensförsörjning.
Exempel är sommarrekrytering inom Vård och omsorg,
gemensam annonsering inom för- och grundskolan samt
insatser för att öka medarbetares hälsa och minska
sjukfrånvaro.

I styrelsens verksamhetsuppföljning för hela 2017 finns en
sammanfattning av vilka insatser inom området som genomförts
under året.

Av protokoll framgår att frågor kopplade till kompetensförsörjning
hanteras vid minst två sammanträden från jan 2017- april 2018.



Bilaga 3: Strategier för kompetensförsörjning

Nedanstående sammanställning visar exempel på innehållet i de strategier som förekommer
i verksamheternas lokala kompetensförsörjningsplaner.

Strategier för att attrahera
Umeå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
Erbjuda anställning där heltid och tillsvidareanställning är norm.
Konkurrenskraftig löneutveckling.
Satsning på kompetensutveckling av både medarbetare och chefer.
Attraktiva anställningsförmåner - friskvårdsbidrag, medlemskap personalföreningen Sporren.
Meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Utforma villkor och arbetsformer så att de passar alla ur ett mångfalds- och
jämställdhetsperspektiv.

Marknadsför jobben
Framtagande av årlig kommunikationsplan med aktiviteter49.
Utse och utbilda medarbetare som ambassadörer för olika yrken.
Annonsering i branschtidningar och sociala medier.
Deltagande i mässor och branschdagar t ex Pedagogernas dag på Lärarhögskolan i Umeå.
Föra dialog med studie- och yrkesvägledare från hela regionen.
Medverka i sociala medier, t ex Instagramkontot ”Team Umeå kommun”.
”Studentmingel” och ”Barnskötarmingel” – stärka relationerna med studenter/elever på
Lärarhögskolan/ Barn- och fritidsprogrammet.

Låt människor se och prova jobben
Erbjuda praktikplatser.
Ferieprao för gymnasieelever under sommaren.
Sommarjobb för ensamkommande barn 16-21 år med uppehållstillstånd.
Använda korttidsrekrytering för ändamålet – förutsätter gott bemötande, introduktion.

Strategier för att rekrytera
Var tydlig med kompetenskraven
För legitimationsyrken som sjuksköterska och arbetsterapeut är kompetenskraven givna. För
personal som arbetar inom äldreomsorg och med omsorg till personer med
funktionsnedsättning har Socialstyrelsen utfärdat allmänna råd som är vägledande.

Synliggöra lediga tjänster och korttidsrekrytering
Utannonsera lediga tjänster så att de syns både hos Arbetsförmedlingen och på Umeå
kommuns hemsida och efter behov i andra medier.
Rekryteringsprocessen ska ge interna och externa sökande samma möjlighet.
Viktigt att det finns stöd för chefer i rekryteringen av korttidsvikarier, exempelvis att
kommunen tecknar avtal med bemanningsföretag50.
Samarbeta med Bemanningscentrum som stöd vid rekrytering.

En väl fungerande korttidsrekrytering och vikarieanskaffning
Umeå kommuns strategi är att vara en så attraktiv arbetsgivare att medarbetare vill vara
anställda i kommunen.

49 KFP Utbildning 2018-2022 FoGN s. 18.
50 KFP Umeå kultur 2016-2019 s. 25. KFP Umeå kommun fritid 2017-2020 s. 27.



Minimera användande av bemanningstjänster51.
Initiera samarbete med andra kommuner och landstinget i syfte att skapa ett gemensamt
förhållningssätt till bemanningstjänster.
Utöka införda vikariepooler inom utbildningsområdet.
Ökad grundbemanning.
Lösa vikariebehov genom att anlita pensionerade arbetare.

Samarbeta med utbildningsanordnare
Årligen öka antalet praktikanter.
Prioritera elever och studenter i för verksamheten relevanta utbildningar.
Verksamhetsföreträdares deltagande i branschråd och programråd.
Utveckling av Umeå kommuns lokala och regionala engagemang i vård- och
omsorgscollege.
Kontinuerligt överväga yrkeshögskola (Yh) som alternativ för att få tillgång till
eftergymnasiala kompetenser inom Vård och omsorg.
I samarbete med andra arbetsgivare och utbildningsanordnare initiera, planera, styra och
genomföra Yh-utbildningar.

Bredda rekryteringen och använd rätt kompetens
Tillvarata kompetens från inflyttade från andra länder – behövs strategiskt arbete med
språkkunskaper.
”Snabbspåret” för nyanlända lärare och förskolelärare.
Anställa fler yrkeskategorier för att avlasta lärare.

Strategier för att introducera

Ge nyanställda en bra introduktion.
Kartlägga verksamheters introduktionsutbildning i syfte att utveckla en sammanhängande
modell.
Använda checklista från intranätet och ledningssystemet som stöd52.
Utse kontaktperson/mentor till nyanställda53.
Vidareutveckla rutiner och stöd till verksamheterna i arbetet med korttidsanskaffning54.

Strategier för att behålla och utveckla

Skapa en gemensam kunskapsplattform för all personal
Tillämpas av Vård och omsorg och är kopplat till basutbildningar för all personal.

Skapa engagemang
Arbetet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart.
Väl strukturerat resultat- och utvecklingssamtal som fångar upp behov av
kompetensutveckling.
Upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan efter resultat- och utvecklingssamtal.
Varje arbetsplats arbetar med Umeå kommuns värdegrund, MÖTS (medborgarfokus,
öppenhet, tillit, ständiga förbättringar).
Medarbetare ges möjlighet till att ha inflytande över sitt arbete.

51 KFP Vård och omsorg s. 34.
52 KFP Umeå Kultur 2016-2019 s. 25.
53 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s. 16.
54 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 20.



Ett tydligt och närvarande ledarskap.
Chefer arbetar utifrån kommunens ledarskapspolicy.

Satsa på kompetensutveckling
Arbeta med bemötandefrågor och ökad förståelse för att kunna bemöta människor med olika
bakgrund, förutsättningar och språk55.
Genom formell utbildning eller kurs.
Möjlighet till systematisk reflektion tillsammans med kollegor eller mentor.
Ingå i yrkesnätverk (internt eller externt).
Ta emot och göra studiebesök.
Utbilda och handleda kollegor och praktikanter.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor
Kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Utbildningsinsatser för Umeå kommuns alla ledare t ex utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Fokus på friskfaktorer; närvarande ledarskap, positiv inställning till kompetensutveckling, bra
kommunikation, möjlighet till byte av arbetsuppgifter, stöd vid prioriteringar, systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Rutiner vid sjukfrånvaro för både chefer och medarbetare har aktualiserats och tillämpas56.

Tydliggöra karriärmöjligheter och underlätta lönekarriär
Synliggöra karriärvägar såsom chef, processledare, projektledare, utredare, handledare,
specialist, yrkesväxla till en annan verksamhet, utökad delegation och utökat ansvar.
Inom utbildningsområdena är karriärvägar exempelvis rektor eller förstelärare/lektor.
Chefer har särskilt ansvar för lyfta fram skickliga medarbetare och underlätta intern karriär.
Uppmuntra möjlighet att söka tjänster vid rekryteringar.
Utveckla dialog mellan chef och medarbetare genom att utarbeta stöd för
utvecklings/lönebeskedssamtal och utformning av verksamhetsanpassade lönekriterier.
Ökad lönespridning inom yrkeskategorier för att ge enskilda medarbetares prestationer
genomslag i lönesättning.
Löneutveckling ska vara möjlig under hela arbetslivet.

Låt fler jobba mer
Utöka andelen som arbetar heltid.
Tillvarata medarbetare över 65 år.

Nyttja tekniken
Att varje enhet har den IT-utrustning som krävs såsom datorer och smartboards och
medarbetare med kompetens att klara av den57.

Strategier för att avsluta

En väl avslutad anställning
Tillse att medarbetaren lämnar Umeå kommun med en positiv bild.
Chefen har enligt rutin ett avgångssamtal med den medarbetare som slutar.
Personalfunktionen skickar ut en enkät till alla som avslutar sin tillsvidareanställning i

55 KFP Umeå Kultur 2016-2019 s.26.
56 KFP TN 2018-2019 s. 31.
57 KFP Utbildning GVN 2018-2022 s. 17. KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 21.



kommunen58.

Förläng arbetslivet
Att chefer i dialog med medarbetare undersöker individuella lösningar rörande
arbetsbelastning, anpassade arbetsuppgifter, nyttjande som mentor till nyrekryterade
kollegor.
Följa upp arbetsbelastning och ljudnivå (utifrån förskolans sjukskrivningsproblematik)59.
Få in yngre medarbetare tidigare – erbjuda månadsanställningar istället för korta
timanställningar60.

58 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
59 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
60 KFP Utbildning FoG 2018-2022 s. 22.
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-12 

Kommunstyrelsens 
personalutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00841 

Instruktion för stadsdirektören 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna instruktion för stadsdirektör 

Ärendebeskrivning 
I sjunde kapitlet kommunallagen (2017:725) finns de regler som rör de 
anställda i kommunen eller landstinget. För direktören regleras följande i 1-
3 §§ KL: 
• Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 

ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen.  

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  
• Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 

direktörens övriga uppgifter.   

• Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, 

landstinget eller kommunalförbund som kommunen eller landstinget är 

medlem i.  

Förvaltningen har upprättat en instruktion för stadsdirektören som utgår 
ifrån kommunallagen, kommunens styrdokument och fullmäktiges beslut 
om ny förvaltningsorganisation. Utformningen av instruktionen 
överensstämmer med andra jämförbara kommuner.   

Beslutsunderlag 
Instruktion för stadsdirektör 

Beredningsansvariga 
Birgitta Forsberg, personalchef 
Kerstin Björkman, förhandlare 
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 Tjänsteskrivelse 
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Beslutet ska skickas till 
Stadsdirektören 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Birgitta Forsberg 
Befattning Personaldirektör 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-11-21 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 54 

Diarienr: KS-2018/00841 

Instruktion för stadsdirektören 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna instruktion för stadsdirektör 

 

Reservation 

Lennart Arvidsson (V) 

Ärendebeskrivning 

I sjunde kapitlet kommunallagen (2017:725) finns de regler som rör de 

anställda i kommunen eller landstinget. För direktören regleras följande i 

1-3 §§ KL: 

• Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande 

ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen.  

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  

• Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 

direktörens övriga uppgifter.   

• Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, 

landstinget eller kommunalförbund som kommunen eller landstinget 

är medlem i.  

Förvaltningen har upprättat en instruktion för stadsdirektören som utgår 

ifrån kommunallagen, kommunens styrdokument och fullmäktiges beslut 

om ny förvaltningsorganisation. Utformningen av instruktionen 

överensstämmer med andra jämförbara kommuner.   

Beslutsunderlag 

Instruktion för stadsdirektör 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg, personalchef och Kerstin Björkman, förhandlare 

Personalutskottets beslutsordning 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-11-21 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) - att följande stycke ersätts under rubriken 

Anställning: ”Stadsdirektören utses av kommunstyrelsen. 

Rekryteringsgruppen består av… Centrala samverkansgruppen”. 

Ersätts av: Stadsdirektören utses av kommunstyrelsen. 

Rekryteringsgruppen ska bestå av personaldirektör och ha en bred politisk 

förankring. Fackliga organisationer utses utifrån kommunens 

samverkansavtal och Centrala samverkansgruppen. 

Christer Lindvall (S) med instämmande av Elmer Eriksson (M) – avslag på 

Lennart Arvidssons ändringsyrkande 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer bifall mot avslag till Lennart Arvidssons 

ändringsyrkande och finner att personalutskottet avslår 

ändringsyrkandet. 

 

Ordförande finner att personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag 

 

Reservation 

Lennart Arvidsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Stadsdirektören 
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Den rättsliga regleringen  

Kommunallagen  

I sjunde kapitlet kommunallagen (2017:725) finns de regler som rör de anställda i kommunen 

eller landstinget. För direktören regleras följande i 1–3 §§ KL.  

• Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de 

anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.  

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  

  

• Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 

styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.   

  

• Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller 

kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.  

Inledande bestämmelser  

Direktörens benämning  

Direktören i Umeå kommun benämns stadsdirektör.  

Direktörens ställning  

Stadsdirektören har den ledande ställningen bland de anställda i Umeå kommun.  

Stadsdirektören är chef för de anställda på kommunstyrelsens kontor, kallat stads-

ledningskontor, samt för nämndernas förvaltningschefer.  

Stadsdirektören kan inte underordnas annan anställd. Tjänsten som stadsdirektör kan inte 

heller delas med annan anställd.  

När stadsdirektören är förhindrad att utföra sitt uppdrag, exempelvis vid semester, ska 

dennes arbetsuppgifter hanteras av en tillförordnad stadsdirektör. Stadsdirektören kan utse 

tillförordnad stadsdirektör upp till 6 månader.  
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Instruktion  

Kommunens ledande tjänsteman  

Stadsdirektören ska verka för att samarbetet mellan kommunanställda och förtroendevalda 

fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa att den kommunala 

verksamheten fungerar på ett rättssäkert och effektivt sätt och att de politiska besluten får 

genomslagskraft.  

Stadsdirektören ska biträda kommunstyrelsen i dess uppgift, enligt kommunallagen, att leda 

och samordna förvaltningen av kommunens uppgifter och ha uppsikt över de övriga 

nämndernas, de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.  Här 

avses att stadsdirektören säkerställer att ett koncernperspektiv genomsyrar Umeå kommuns 

arbete, där såväl förvaltningar som bolag tar ett gemensamt ansvar för att åstadkomma ett 

effektivt resursnyttjande som ger största möjliga nytta för medborgarna.  

Stadsdirektören ansvarar för att det finns en god samordning mellan nämndernas 

förvaltningschefer och att dessa i sina uppdrag beaktar såväl de nämndspecifika som de 

kommunövergripande frågorna och anlägger ett kommunperspektiv i sitt arbete.  

Stadsdirektören ska säkerställa att principer om styrning, ledning, uppföljning, utvärdering 

och kontroll upprättas, tillämpas och beslutas i enlighet med fastställd ordning. 

Stadsdirektören ska verka för att förtroendevalda, chefer och medarbetare har kunskap och 

förståelse för hur en kommun styrs och vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. 

Stadsdirektören ska verka för att förtroendevalda har kunskaper och medvetenhet om sin 

arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. Vidare har stadsdirektören ansvar för att relationen 

mellan förtroendevalda och tjänstemän präglas av respekt och tillit samt förståelse för 

varandras roller.  

Stadsdirektören ska ansvara för ledning och samordning i händelse av kris. Stadsdirektören 

är chef för den centrala krisledningsorganisationen och föredragande för 

krisledningsnämnden när den aktiveras. 

Uppgifter mot kommunstyrelsen och dess utskott  

Stadsdirektören har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag till och verkställa 

kommunstyrelsens beslut. Stadsdirektören ansvarar för att föredragning görs i 

kommunstyrelsen och dess utskott när så önskas. Sådan föredragning görs av 

stadsdirektören eller annan tjänsteman som stadsdirektören utser. 

För ärenden som kommer från annan nämnd eller från ett kommunägt bolag har 

stadsdirektören det yttersta ansvaret för att komplettering sker med yttrande och 

beslutsförslag.  

Stadsdirektören ansvarar för att tillhandahålla sekretariat till kommunstyrelsen.  

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen.  
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Uppgifter mot kommunfullmäktige  

Stadsdirektören ska närvara vid fullmäktiges sammanträden och ansvarar även för att andra 

sakkunniga tjänstemän närvarar, i syfte att lämna sakupplysningar om så erfordras.  

Stadsdirektören ansvarar för att tillhandahålla sekretariat till kommunfullmäktige.  

Uppgifter mot övriga nämnder  

Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i övriga nämnder. Berörd förvaltningschef ska 

informeras i förväg. 

Uppgifter mot de kommunala bolagen  

I Umeå kommuns företagspolicy framgår att stadsdirektören kan vara adjungerad till 

moderbolagets styrelse.  

Stadsledningskontorets organisation  

Stadsdirektören är förvaltningschef för stadsledningskontoret och har därmed verksamhets-, 

budget- och personalansvar. Ansvar utgår från kommunens delegationsordningar i nämnda 

områden.  

Stadsdirektören ansvarar för att det inom given budgetram finns personella resurser för de 

områden och verksamheter som kommunstyrelsen ska hantera enligt kommunallagen och 

fullmäktiges anvisningar. I ansvaret ingår att stadsledningskontoret är ändamålsenligt 

organiserat och stadsdirektören beslutar därmed om indelning i avdelningar och enheter.  

Nämndernas förvaltningschefer  

Stadsdirektören anställer förvaltningschefer efter samråd med berörd nämnds presidium. 

Rekrytering sker enligt rutiner fastställda i kommunens samverkansavtal. 

Stadsdirektören är chef över förvaltningscheferna och fattar beslut i personaladministrativa 

frågor gällande dessa. Stadsdirektören är lönesättande chef och ansvarar för resultat- och 

utvecklingssamtal samt lönebeskedssamtal. Dialog ska ske med nämndernas ordförande.  

Före beslut om avveckling av förvaltningschef ska stadsdirektören samråda med nämndens 

presidium.  

Externa kontakter  

Stadsdirektören ska i förhållande till externa parter följa och driva de frågor som är av 

betydelse för Umeå kommun. Stadsdirektören ska i regionala, nationella och internationella 

organ representera och företräda Umeå kommun i strategiska och övergripande frågor och 

sammanhang. Stadsdirektören ska aktivt arbeta med och vårda externa kontakter i organ 

där tjänstepersoner samverkar, såsom t ex näringsliv, akademi, statliga- och regionala organ 

samt andra kommuner och regioner på nationell och internationell nivå.  

Stadsdirektören kan på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande företräda denne där så 

behövs. 
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Media 

Som kommunens ledande tjänsteman har stadsdirektören det yttersta ansvaret för 

kommunförvaltningens kontakter med media. Stadsdirektören ska därför vara tillgänglig för 

kontakter med och frågor från media.  

Stadsdirektören ska verka för att det i kommunens verksamheter finns en öppenhet i 

bemötande av massmedia och allmänheten som gäller med utgångspunkt från bland annat 

offentlighetsprincipen.  

Anställningen 

Vid rekrytering av stadsdirektör ska anställningsvillkoren beaktas och tryggas för att 

säkerställa en god kompetensförsörjning av stadsdirektör.  

Stadsdirektören utses av kommunstyrelsen. Rekryteringsgruppen består av 

kommunstyrelsens presidium och personaldirektör. Fackliga organisationer utses utifrån 

kommunens samverkansavtal och Centrala samverkansgruppen. 

Anställningsavtal ska tecknas av kommunstyrelsens ordförande. Huvudregeln är att 

anställningen är tillsvidare med tydlig avgångsklausul reglerad. Om behov finns kan 

tidsbegränsat förordnande tillämpas. Stadsdirektörsrollen omfattas inte av Lagen om 

anställningsskydd (LAS) då rollen betraktas som företagsledande. 

Det dagliga arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret över stadsdirektören utövas av 

kommunstyrelsens ordförande.  

Om stadsdirektören ej kan fullgöra sina uppgifter under en längre period (överstigande 6 

månader) ska en överenskommelse göras med kommunstyrelsens ordförande, om vem som 

under tiden ska ha det fulla ansvaret. 
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-13 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00866 

Kommunstyrelsen - Uppdragsplan och 

internkontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  
att fastställa Kommunstyrelsens uppdragsplan för 2019.  
att fastställa riskanalys och internkontrollplan för 2019.  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram förslag till uppdragsplan och 
internkontrollplan för 2019.  
 
Uppdragsplanen innehåller förslag till hur mål och uppdrag från 
Kommunfullmäktige ska verkställas och hur återrapportering av dessa mål och 
uppdrag kommer att ske.  
 
Internkontrollplan för 2019 innehåller riskanalys samt förslag till plan för 
internkontroll åtgärder för 2019.  

Beslutsunderlag 
KS Uppdragsplan 2019  
KS Internkontrollplan 2019  

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 

Beslutet ska skickas till 
 
   
 
 
Margaretha Alfredsson Dan Gideonsson 
Stadsdirektör Ledningskoordinator 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 313 

Diarienr: KS-2018/00866 

Kommunstyrelsen - Uppdragsplan och 

internkontrollplan 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa Kommunstyrelsens uppdragsplan för 2019  

 

att fastställa riskanalys och internkontrollplan för 2019.  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram förslag till uppdragsplan 

och internkontrollplan för 2019.  

 

Uppdragsplanen innehåller förslag till hur mål och uppdrag från 

Kommunfullmäktige ska verkställas och hur återrapportering av dessa mål 

och uppdrag kommer att ske.  

 

Internkontrollplan för 2019 innehåller riskanalys samt förslag till plan för 

internkontrollåtgärder för 2019.  

Beslutsunderlag 

KS Uppdragsplan 2019  

KS Internkontrollplan 2019  

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson 
 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Dan Gideonsson   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 
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Strategisk plan  

Kommunstyrelsen 
 
Nämnd:     Ordförande: 
Kommunstyrelsen    Hans Lindberg(s) 

Sammansättning:  Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Kommunstyrelsens 
presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande 

Utskott 
Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, ett näringslivs- och planeringsutskott samt ett 

hållbarhetsutskott. Utskotten har 7 ledamöter och 7 ersättare. 

1.1  Kommunstyrelsens ansvar och uppdrag1 
 
Ledningsfunktion 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
gemensamma nämnders verksamhet samt av kommunen förvaltade stiftelser och av kommunen 
helägda och delägda bolag. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av medel som under löpande år 
frigörs genom samordningsvinster samt vid behov för över-/underskottshantering mellan 
nämnder. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 
 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal i kommunen. 
 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 

 personalpolitiken 

 den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 

 ansvara för genomförandet av markpolitiken och tillse att kommunen upprätthåller en 
tillfredsställande markberedskap 

 mark- och bostadspolitiken och se till att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 energiplaneringen samt främja energihushållningen 

 utvecklingen av kommunikationer och trafikförsörjning 

 kommunikationsverksamheten 

                                                           

1 För fullständig beskrivning av Kommunstyrelsens ansvar och uppdrag se Reglemente för Umeå 
kommuns styrelse och nämnder.  
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Strategisk plan  

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet 

 utvecklingen av brukarinflytande 

 vara samordningsorgan för det kommunala funktionshinderrådet 

 kommunens arbete med hållbarhetsfrågor 

 det kommunövergripande digitaliseringsarbetet 

 arbetet med minoritetsfrågorna i kommunen 
 
Styrfunktion 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i 
lag är förbehållna annan nämnd 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin 
efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt 

 i enlighet med fullmäktiges direktiv tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga 
nämnder 

 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt 

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 

 en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap 37§ KL 
eller enligt annan lag eller författning 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 
direktiv 

 

Verksamhetsidé 
Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger goda 
förutsättningar för företagande, fritid och kultur. 

Värdegrund 

 Medborgarfokus – Vi skapar värde för dem vi finns till för. 

 Öppenhet – Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke. 

 Tillit – Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar. 

 Ständiga förbättringar – Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse. 

Styrprinciper 

 Kommunnytta/medborgarnytta före enskild verksamhetsnytta. 

 Alla beslut ska vara finansierade. 

 Lika mål och krav för lika verksamheter. 

 Fokus på uppföljning och analys. 
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1.2 Organisation
Nedan finns schematisk beskrivning av Kommunstyrelse n s organisation med utskott,
samverkansorgan och verksamheter .

Figur 1: Schematisk beskrivning av Kommunstyrelsens organisation
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1.3  Mål och uppdrag 

Mål och uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelse 2019–2022 
 

1.3.1  Långsiktiga mål 
 

Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med 
visionen om 200 000 medborgare år 2050.  

 

Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma 
samhället såväl som sina egna liv.  
 

För att klara kompetensförsörjningen skall de möjligheter som den digitala 
transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns 
verksamhetsutveckling. 

De långsiktiga målen bryts ned i nedanstående operationaliseringar och följs upp med 
hjälp av indikatorer (se styrkort) och skriftlig återrapportering i tertialrapporter.   

 

1.3.2  Goda livsvillkor 
 

Mål: Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.  
Under 2019 fortsätter arbetet med att skapa underlag och analyser om folkhälso-
perspektivet i kommunen samt att genom samhällsplanering skapa goda 
förutsättningar för att Umeå kommun har Sveriges bästa folkhälsa år 2020. 
Återrapportering sker dels via indikator i styrkort, dels skriftligt i Kommunstyrelsens 
tertialrapporter.   

Mål: Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020.  
Den Sociala kommissionen för ett hållbart Umeå kommer under 2019 fortsätta belysa, 
adressera och skapa förslag till åtgärder och aktiviteter för att halvera barnfattigdomen 
i Umeå kommun. Återrapportering sker dels via indikator i styrkort, dels skriftligt i 
Kommunstyrelsens tertialrapporter.   

Uppdrag: Att fortsätta arbetet inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå.  
Förslag till hur arbetet med social hållbarhet bör organiseras presenteras innan 2018 
års utgång.  Under 2019 implementeras beslutad organisation, med utgångspunkt i ny 
organisation kommer processgrupper arbeta med utvecklings- och utredningsuppdrag 
kring social hållbarhet, allt med fokus på ökad samverkan och samordning. Uppdraget 
återrapporteras tertial 1 och 3.  

Uppdrag: Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att halvera barnfattigdomen 
till år 2020.  
Uppdraget kommer huvudsakligen hanteras av VIVA, KS vidtalas vid behov av 
kommunövergripande samordning. Återrapportering av uppdraget sker tertialvis till 
GVN, KS och IFN.  

Uppdrag Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld. 
Beredning och remisshantering kommer huvudsakligen hanteras av IFN, KS vidtalas vid 
behov av kommunövergripande samordning. Efter att planen fastställts av kommun-
fullmäktige samordnas verkställande och uppföljning inom ramen för UmeBrå och 
återrapporteras till KS och övriga berörda nämnder. Återrapportering av uppdraget 
sker tertialvis till KS och IFN. 
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Uppdrag Att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården.  
Uppdraget kommer huvudsakligen hanteras av IFN, KS vidtalas vid behov av 
kommunövergripande samordning. Återrapportering av uppdraget sker tertialvis till KS 
och IFN.  

Uppdrag Att fortsätta med trygghetsuppdraget inom ramen för UmeBrå. 
Uppdraget kommer huvudsakligen hanteras inom ramen för UmeBrå, KS vidtalas vid 
behov av kommunövergripande samordning. Återrapportering av uppdraget sker 
tertialvis till KS.  

 

1.3.3  Växande näringsliv och kompetensutveckling 
 

Mål:   Vi ska skapa förutsättningar för fler företag, fler branscher och fler arbetstillfällen i 
Umeå.  
Under 2019 fokuseras arbetet på att verkställa Umeå kommuns Näringslivsstrategi. 
Näringslivsstrategin syftar till att skapa kraft och riktning i det näringslivsutvecklande 
arbetet i Umeå. Den visar hur insatser inom sex målområden tillsammans kan bidra till 
ett innovativt och växande näringsliv. Näringslivsstrategin tar avstamp i ambitioner, 
mål och strategier på flera nivåer. FN:s agenda 2030, den nationella strategin för 
besöksnäringen och den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västerbottens län är 
exempel på sådana. Umeå kommuns strategiska plan (2016-2028) och 
internationaliseringsprogram är tätt sammankopplade med näringslivsstrategin. 

Under 2019 fortsätter arbetet med att skapa hållbara fysiska förutsättningar för 
näringslivets infrastruktur genom att ta fram analyser och planeringsunderlag, 
genomföra strategiska möten med Trafikverket och driva på investeringar i statlig 
infrastruktur.  Under 2019 kommer fokus att vara flygets utveckling och hur Umeå 
Airport kan stärkas. Samtidigt fortsätter arbetet med att genomföra planerade 
aktiviteter i landsbygdsprogrammet för att bidra till hållbar näringslivsutveckling på 
landsbygden 

En förutsättning för ett växande näringsliv är även att kommunen kan tillhandahålla ett 
brett utbud av byggbar mark för nyetableringar och företag som behöver bygga nya 
lokaler för sin utveckling. För att möta behovet pågår under 2019 ett flertal 
exploateringsprojekt på kommunal mark.  

Under 2019 kommer en särskild analys av befintliga och framtida 
verksamhetsområden göras för att identifiera om och i så fall hur områdena bör 
”profileras” med avseende på klusterbildning, bästa användning av infrastruktur m m. 
Ett syfte är också att precisera eventuella behov av åtgärder för bättre 
markanvändning.  

Återrapportering sker dels via indikator i styrkort, dels skriftligt i Kommunstyrelsens 
tertialrapporter.   

Uppdrag: Att öppna upp arbetsplatserna för studenter och personer som står längre från 
arbetsmarknaden genom praktik och arbetsträning.  
Arbetet med praktikplatser och platser för arbetsträning är prioriterat vilket 
framkommit i den redovisning som gjorts till kommunstyrelsen utifrån fullmäktiges 
uppdrag inför budget 2018. Det fortsatta uppdraget kommer att hanteras av 
praktiksamordnarna i förvaltningarna och stöttas och följas upp av personalfunktionen. 
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Uppdrag: Att ta fram en modell för en sammanhållen integrationskedja med en väg in för 
kompetensöversyn, utbildning och praktik. 
Uppdraget kommer huvudsakligen hanteras av VIVA, KS vidtalas vid behov av 
kommunövergripande samordning. Återrapport av uppdraget sker tertialvis till GVN 
och KS.  

Uppdrag: Att fortsätta arbetet med en strategi för ökad självförsörjning av livsmedel i 
samverkan med andra aktörer.  
Arbetet fortskrider i enlighet med tidigare beslut. En arbetsgrupp bildades under våren 
2018 som består av berörda representanter från Miljö och hälsoskydd, 
Näringslivsservice, Upphandlingsbyrån, Måltidsservice, Övergripande planering och 
Forslundagymnasiet/Viva. Samtliga ingår i olika tematiska arbetsgrupper inom den 
regionala livsmedelsstrategin som Region Västerbotten har tillsatt. Syftet med 
arbetsgruppen är att Umeå kommuns berörda verksamheter ska ha kontinuerliga 
avstämningar för att säkerställa att kommunens gemensamma målsättningar kan 
uppfylls inom den regionala livsmedelsstrategin.  Återrapportering av uppdraget sker 
tertialvis. 

Uppdrag: Att fortsätta arbetet med ett regionalt kunskapscentra för gröna näringar och 
livsmedelsproduktion. 
Arbetsgruppen för den regionala livsmedelsstrategin verkar även för att ett regionalt 
kunskapscentra för gröna näringar utvecklas. I enlighet med KS AU:s beslut med 
diarienr: KS-2018/00298 arbetar kommunen för att Region Västerbotten inom den 
regionala livsmedelsstrategin skapar ett kunskapscentra för de gröna näringarna. 
Umeå kommun är förutom det drivande i flera områden såsom forskning och 
innovation samt utbildning. Återrapportering av uppdraget sker tertialvis. 

 

1.3.4 Välutvecklad ideell sektor 
 

Mål:   För att klara framtidens utmaningar ska vi utveckla demokratin och stärka den 
sociala tilliten tillsammans med den ideella sektorn.  
Vi ska vidareutveckla vårt dialogarbete i enlighet med utvecklingsstrategin ”alla ska 
vara med!”. I kommande exploateringar tas stor hänsyn till miljöpåverkan med 
ambitionen att sätta människan i centrum för en långsiktig social utveckling. I detta 
sammanhang är samverkan med den ideella sektorn avgörande när det gäller att lösa 
gemensamma utmaningar som bl.a. integration och folkhälsa. Återrapportering sker 
skriftligt i samband med tertialrapportering till KS. 

Mål:   Att använda jämställdhet som metod i det förebyggande arbetet mot våld och 
kriminalitet i samverkan med den ideella sektorn.  
Arbetet kommer huvudsakligen hanteras inom ramen för UmeBrå och Jusk och sker i 
nära samverkan med berörda aktörer inom ideell sektor. KS vidtalas vid behov av 
kommunövergripande samordning. Återrapportering av kommunens förmåga och 
uppnådda effekter sker tertialvis till KS. 

Uppdrag: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialogen med Umeå Folkets Hus be dem utreda 
möjligheterna till att erbjuda fler kultur- och musikscener i Umeå. 
Stadsdirektör tar fram förslag till underlag inklusive finansiering inför samråd i KSau. 
Efter samråd genomförs dialog med Folkets hus.  
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1.3.5 En god samhällsplanering  
 
Mål:   Vi ska öka bostadsbyggandet till 2000 enheter per år.  

Ett stort antal exploateringsprojekt för bostäder på kommunal mark har initierats 
under de senaste åren för att möta det ökande bostadsbehovet. Huvuddelen av 
projekten kommer att vara i en intensiv planeringsfas under 2019. För att skapa 
förutsättningar för en ökad byggtakt kommer samverkan med bostadsmarknadens 
aktörer att prioriteras högt, exempelvis i projektet Tomtebo strand. Umeås 
tillväxtscenario innebär att en stor del av bostadsbyggandet kommer att ske på privat 
mark.  

Mål:   Att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland 
annat genom att dra nytta av erfarenheterna från kommissionen för social 
hållbarhet.  
Under 2019 kommer arbetet att fokusera på att: 
-  visa på att det i Översiktsplanen finns planområden som möjliggör ett 
bostadsbyggande på 2000 enheter årligen. 
- följa upp och redovisa i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ta fram 
statistik om bostadsbyggandet 
- genomföra projektet Tematiskt tillägg för stadsdelkomplettering som är en viktig 
pusselbit för att säkerställa komplettering och förtätning av bostäder, verksamheter 
(kontor, handel, industri, skolor, äldreomsorg mm) i våra befintliga stadsdelar. Den 
analys som är genomförd inom ramen för kommissionen ligger till grund för 
stadsdelsbeskrivningar och bidrar till de dialoger som kommer att genomföras under 
2019 med medborgarna i Umeå med syfte att minska skillnaderna mellan kön och olika 
inkomstgrupper (motverka segregation) i våra olika kommundelar. 
- genom god samhällsplanering bidra till goda förutsättningar som tillsammans med 
analyser och statistik skapar förutsättningar i planeringen till jämlika uppväxtmiljöer i 
kommunens alla delar. 

Uppdrag: Att utöka mängden byggklar mark.  
Ett stort antal exploateringsprojekt för bostäder på kommunal mark har initierats 
under de senaste åren för att möta det ökande bostadsbehovet. Huvuddelen av 
projekten kommer att vara i en intensiv planeringsfas under 2019. För att skapa 
förutsättningar för en ökad byggtakt kommer samverkan med bostadsmarknadens 
aktörer att prioriteras högt, exempelvis i projektet Tomtebo strand. Uppdraget 
återrapporteras tertialvis. 

Uppdrag: Att utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och 
prioritering.  
Uppdraget hanteras inom ramen för påbörjad översyn av investeringsprocessen 
(översyn av policy, riktlinjer, anvisningar/mallar) och återrapporteras efter att 
reviderad policy och riktlinje för investeringsprocessen fastslagits av 
kommunfullmäktige.  

Uppdrag: Att AB Bostaden är kommunen behjälplig med verksamhetslokaler, boenden med 
särskild service och vård- och omsorgsboenden integrerat i sina fastigheter.  
I och med att tekniska nämndens roll för lokalförsörjning förtydligats kommer detta 
uppdrag att samordnas av tekniska nämnden. KS vidtalas vid behov av 
kommunövergripande samordning. Återrapportering av uppdraget sker tertialvis till KS 
och IFN. 
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Uppdrag: Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bl a utveckla nätet av 
laddinfrastruktur. Inom projektet GreenUmeå genomförs aktiviteter som bidrar till 
målet om ett fossilfritt Umeå. Medel från åtgärdsprogram för luft avsätts för att bidra 
till fastigheters investeringar i laddinfrastruktur samt andra investeringar till gator och 
parker för att bidra till ett mer hållbart resande. Tekniska nämnden och Fastighet 
utvecklar laddinfrastrukturen vid kommunens egna fastighetsbestånd. Umeå Energi 
arbetar med laddinfrastrukturen i övrigt inom kommunen. 

Projektet Ruggediesed ska bidra till att minska energianvändningen och även minska 
behovet av fossila bränslen för transporter och uppvärmning. Uppdraget 
återrapporteras i samband med tertialrapportering till KS. 

Uppdrag: Att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av 
inventarier samt minska användandet av plaster i syfte att minska såväl kostnader 
som klimat-och miljöpåverkan.  
Stadsledningskontoret utarbetar i samråd med berörda aktörer förslag till planering, 
finansiering och ansvarsfördelning. Förslag lyfts till KSau för samråd inför fortsatt 
hantering.    

Uppdrag: Tillsätta en beredningsgrupp för att samordna kommunens arbete med 
digitalisering. I gruppen ska expertis och/eller referenspersoner från de olika 
verksamhetsområdena ingå.  
Under 2018 har kommunens digitaliseringsråd, med representanter från de olika 
verksamhetsområden, kommit på plats och genomfört kompetenshöjande insatser. 
Stadsledningskontoret kommer leda, stötta och koordinera de kommungemensamma 
insatserna för en ökad digitalisering. Återrapportering kommer ske löpande till KSau. 
 

1.3.6 Personalpolitik  
Personalutskottet beslutar om Uppdragsplan för Inre kvalitet vid sitt sista 
sammanträde i november. Därefter överlämnas planen till den nya personalnämnden. 
Personalnämnden hanterar samtliga personalpolitiska mål.  
 

1.3.7 Finansiella mål och uppdrag 
 

Mål:   Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska 
uppgå till lägst 1 procent.  
Målet följs upp månatligen och återrapporteras tertialvis till KS. 

Mål: Kommunens budget ska jämställdhetsanalyseras.  
Jusk följer nämndernas arbete med gender budgeting under 2019. För 
kommunstyrelsens räkning presenteras förslag till analysobjekt under tertial 1.  

Mål: Att tillvarata de samordningsnyttor som den gemensamma förvaltningen innebar, 
genom att det centrala förvaltningsledet inte växer snabbare än de brukarnära 
verksamheterna. Stadsledningskontoret samråder med berörda aktörer och upprättar 
modell för uppföljning som löpande visar utveckling av centralt förvaltningsled och 
brukarnära verksamheter. Uppföljning redovisas tertialvis. 
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Uppdrag: Att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla budgetens 
delar med målet om att hela kommunens budget har en jämställdhetsanalys 2019. 
Jusk följer nämndernas arbete med gender budgeting under 2019. För 
kommunstyrelsens räkning presenteras förslag till analysobjekt under tertial 1. 

Uppdrag: Att omvärldsbevaka andra kommuners styr- och budgetprocesser i syfte att 
vidareutveckla vår egen.  
Stadsledningskontoret genomför analys av kommunens styrsystem och tar fram förslag 
till omvärldsbevakning inom de områden där förbättringsbehov påtalats. Analys och 
förslag till omvärldsbevakning lyfts till KSau för samråd och beslut.    

 

Uppdrag  Kostnader som uppstår i samband med heltidsinförandet ska för berörda nämnder 
särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. 
Stadsledningskontoret samordnar och säkerställer särredovisning av kostnader för 
heltidsinförandet i berörda nämnder. Uppdraget delrapporteras tertial 1 och 
slutrapporteras i samband med årsbokslut.   

Uppdrag Viten som kommunen åläggs på grund av förseningar i uppstart av boenden ska 
särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut. 
Stadsledningskontoret samordnar och säkerställer särredovisning av viteskostnader för 
försenade boende fördelat på berörda nämnder. Uppdraget delrapporteras tertial 1 
och slutrapporteras i samband med årsbokslut.   

Uppdrag Investeringar i välfärdsteknik som på sikt medför effektiviseringar ska genomföras 
och särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut.  
Stadsledningskontorets ekonomifunktion och digitaliseringsenhet kommer koordinera 
detta arbete. Uppdraget delrapporteras tertialvis och slutrapporteras i samband med 
årsbokslut?   

 

1.3.8 Övriga uppdrag 
 

Uppdrag Om bostad enligt särskild service enligt LSS kan uppföras tidigare än planerat, ska 
frågan kunna lyftas till KSAU för prövning av eventuellt igångsättande.  
Frågan hanteras huvudsakligen av Tekniska nämnden, i händelse av att bostad enligt 
särskild service enligt LSS kan uppföras tidigare än planerat kommer frågan att lyftas 
till IFN för samråd och till KSau för prövning av igångsättande. Återrapporteras i 
tertialrapportering för KS, TN och IFN i händelse av att bostad enligt särskild service 
enligt LSS kan uppföras tidigare än planerat. 

 

Uppdrag Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur kommunens 
budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd 
budgetering). 
Stadsledningskontoret utarbetar i samråd med berörda aktörer förslag till modell för 
hur kommunens budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd budgetering). 
Uppdraget avrapporteras tillsammans med uppdraget om omvärldsbevakning av andra 
kommuners styr- och budgetprocesser. 

 
Uppdrag Öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. 

Stadsledningskontoret kommer genomföra analys för att undersöka möjligheter att 
öka andelen lokalproducerat. Uppdraget återrapporteras tertial 2.    
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Uppdrag Att Umeå kommun ska aktivt jobba för en samverkan för att etablera en 
biogasanläggning i Umeå. 

 Frågan hanteras inom pågående dialog mellan berörda aktörer. Återrapportering av 
nuläge och plan för fortsatt samverkan sker till KS under T2.  

 
Uppdrag All kommunal upphandling av varor och tjänster ska genomföras med målet att de 

ska vara klimatneutrala år 2030. 
Stadsledningskontoret kommer under 2019 genomföra analys och 
kunskapsuppbyggnad för att kommande år lämna förslag på revidering av relevanta 
styrdokument inom upphandlingsområdet. Uppdraget återrapporteras tertial 3.    

Uppdrag Det strategiska miljöarbetet ska utvecklas och stärkas inom kommunens alla 
verksamheter och bolag utifrån Agenda 2030. 
Arbetet sker bland annat genom GreenUmeå som är en miljöstrategisk satsning för att 
stärka Umeå kommunkoncerns miljöarbete samt stärka platsen Umeås miljöarbete. 
Arbetet med miljömålen ska vara klart 2019 och då ska implementering av miljömålen 
påbörjas. Uppdraget återrapporteras tertialvis.    

Uppdrag Att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå kommun. 
Det nya hållbarhetsutskottet kommer att skapa goda förutsättningar för ökat fokus på 
hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsfrågor kommer även att hanteras inom ramen för KFs 
uppdrag om att utveckla styr- och budgetprocess och avrapporteras tillsammans med 
uppdraget om omvärldsbevakning av andra kommuners styr- och budgetprocesser. 
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2. Ekonomi & budget 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar en resursförstärkning motsvarande 6,6 mkr för 
Kommunstyrelsen under 2019, varav merparten är riktade till specifika delar som är 
kommungemensamma. Utöver den resursförstärkning som har skett finns behov inom 
Kommunstyrelsens egna verksamheter avseende bland annat digitalisering och lönehantering på 
totalt 12 mkr som behöver hanteras inför 2019.  

Finansieringsbehov som avser förstärkningar inom Personalfunktionens lönehantering som 
motsvarar en årskostnad uppgående till 3,5 mkr beräknas finansieras genom att anslaget för 
internt omställningsstöd inte nyttjas fullt ut under en övergångsperiod på tre år. Resterande 8,5 
mkr avser huvudsakligen kostnader för heltidsinförande inom ÄN/IFN och bemanningscentrum 
inom utbildningsnämnderna och kommer att särredovisas och hanteras i särskild ordning under 
2019. 

Ekonomiska ramar för 2019 redovisas i tabellen nedan. Kommunstyrelsens slutgiltiga budget 
kommer att bli fastställd utifrån de ramjusteringar som ska ske utifrån den nya 
förvaltningsindelningen och organisatorisk förflyttning av resurser. 

Driftbudget verksamhet (tkr)  Budget 2018 Budget 2019 

Kraftverksamhet -60 000 -102 000 
   

Bidrag och kommungemensamma kostnader: 724 378 763 996 

- Avskrivningar 429 000 459 298 

- Kollektivtrafik 112 475 122 475 

- Bostadsförsörjning 12 900 12 900 

- Bildmuseet 0 4 000 

- Drift resecentras och NLC terminal 10 050 10 150 

- EU-val 0 4 100 

- Holmö- och kvarkentrafiken 2 564 2 590 

- Kommungemensamma avgifter 13 038 13 168 

- Kulturväven  -421 -425 

- Förvaltning och försäljning mark -7 636 -7 820 

- Norrbyskärs museum 203 205 

- Norrlandsoperan 27 215 28 653 

- Omställningsfond 6 300 6 300 

- Pensioner 120 267 133 879 

- Postdistribution 231 233 

- Stimulans trygghetsboende 0 2 000 

- Umevatoriet 1 357 1 371 

- Inkubator 1 500 1 500 

- Wisdome 0 5 700 

- Umeå Folkets hus 22 086 26 444 

- Västerbottens museum 15 249 15 676 

- Umeå växer tryggt och säkert 0 1 600 

- Utdelningar från koncernbolag -32 000 -60 000 

- Byggbonus -10 000 -20 000 
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Anslag för oförutsedda behov 44 152 47 652 

- Utvecklingsanslag 23 815 23 815 

- Anslag för övriga oförutsedda behov 20 337 20 337 

- Centrala lönemedel 0 3 500 

   

Stadsledningskontor 212 767 217 565 

- Administration och innovation 40 569 41 478 

- Kommunikation 13 998 14 274 

- Personal 70 065 71 761 

- Ekonomi 50 001 51 221 

- Näringsliv 38 134 38 831 

      

Samhällsbyggnad 31 562 32 259 

- Övergripande planering 18 742 19 091 

- Mark och exploatering 12 820 13 169 

   

Summa Kommunstyrelsen 952 859 959 471 

 

Investeringar verksamhet (tkr)  Budget 2018 Budget 2019 

Kraftverksamhet 25 200 25 000 

Terminal Hillskär (investeringar i hamnen) 37 200 88 700 

Administration 11 665 5 000 

Nettoinvesteringar  74 065 118 700 



 

Styrkort: Kommunstyrelsen 2019 

Mål från kommunfullmäktige Indikatorer 
Mätvärde 

2018 
Mätvärde 

2019 

Yttre kvalitet - Goda livsvillkor 

Vi ska ha Sveriges bästa folkhälsa år 2020.  

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år * - 

Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år * - 

Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) * - 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv * - 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) * - 

Ungas självskattade hälsa * - 

Ohälsodagar per invånare, 20-64 år * - 

Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr * - 

Vi ska halvera barnfattigdomen till år 2020.  
Andelen barn i hushåll med försörjningsstöd (%) * - 

Andelen barn i hushåll med låga inkomster (%) * - 

Yttre kvalitet - Växande näringsliv och kompetensutveckling  

Vi ska skapa förutsättningar för fler företag, 
fler branscher och fler arbetstillfällen i 
Umeå.  

Antal företag i Umeå kommun/Umeåregionen * - 

Antal sysselsatta i Umeå kommun/Umeåregionen * - 

Befolkningsutveckling i Umeå kommun/Umeåregionen * - 

 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) * - 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) * - 

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare Totalt  * - 

Antal etableringskontakter för företagsetableringar * - 

Antal genomförda nätverksträffar mellan studenter och näringsliv * - 

Nöjdkundindex (NKI) * - 

Yttre kvalitet - Välutvecklad ideell sektor  

För att klara framtidens utmaningar ska vi 
utveckla demokratin och stärka den sociala 
tilliten tillsammans med den ideella 
sektorn.  

Nöjd regionindex (NRI) * - 

Nöjd inflytandeindex (NII) * - 

Att använda jämställdhet som metod i det 
förebyggande arbetet mot våld och 
kriminalitet i samverkan med den ideella 
sektorn.  

Andelen initiativ som integrerar jämställdhet som perspektiv * - 
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Yttre kvalitet - En god samhällsplanering 

Vi ska öka bostadsbyggandet till 2000 
enheter per år.  

Antal färdigställda bostäder * - 

Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner * - 

Antal bostäder i pågående byggprojekt * - 

Detaljplaneberedskap på kommunal mark. Målvärde 400 000 kvm * - 

Detaljplaneberedskap på kommunal mark. Målvärde 2000 bostäder * - 

Att samhällsplaneringen syftar till att bygga 
Umeå mer jämlikt och jämställt, bland 
annat genom att dra nytta av 
erfarenheterna från kommissionen för 
social hållbarhet. 

Deltagande i dialogprocessen * - 

Inre kvalitet – Personalpolitik 

Vi ska ha attraktiva och hälsofrämjande 
arbetsplatser.  

Fastställs av KS PU * - 

Vi ska ha ett närvarande ledarskap som 
skapar förutsättningar för goda resultat.  

Fastställs av KS PU * - 

Vi ska ha engagerade medarbetare med 
rätt kompetens.  

Fastställs av KS PU * - 

Vi ska ha heltid och tillsvidare- anställning 
som norm.  

Fastställs av KS PU * - 

Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att 
arbeta heltid.  

Fastställs av KS PU * - 

Riktvärdet för antalet medarbetare per chef 
skall vara 30. 

Fastställs av KS PU * - 

Ekonomi - Finansiella mål 

Resultatet i förhållande till skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning ska 
uppgå till lägst 1 procent. 

 * - 

 

*Mätvärde för 2018 infogas i styrkortet när mätvärde för 2018 är tillgängligt och senast vid tertial 1 2019.



 

Uppdrag från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen 2019-2022 

 
Uppdrag från kommunfullmäktige 

Mål/uppdrag 
från KF till: 

Återrapport 
till KS 

Att fortsätta arbetet inom ramen för Kommissionen för ett socialt hållbart Umeå.  KS, IFN, GVN T1, T3 

Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för att halvera 
barnfattigdomen till år 2020.  

KS, IFN, GVN T1, T2, T3 

Att ta fram en kommunövergripande handlingsplan mot våld.  KS, IFN T1, T2, T3 

Att ta fram en övergripande handlingsplan för den sociala barn och 
ungdomsvården.  

KS, IFN T1, T2, T3 

Att fortsätta med trygghetsuppdraget inom ramen för UmeBrå.  KS T1, T2, T3 

Att öppna upp arbetsplatserna för studenter och personer som står längre från 
arbetsmarknaden genom praktik och arbetsträning.  

KS T1, T2, T3 

Att ta fram en modell för en sammanhållen integrationskedja med en väg in för 
kompetensöversyn, utbildning och praktik.  

KS, GVN T1, T2, T3 

Att fortsätta arbetet med en strategi för ökad självförsörjning av livsmedel i 
samverkan med andra aktörer.  

KS T1, T2, T3 

Att fortsätta arbetet med ett regionalt kunskapscentra för gröna näringar och 
livsmedelsproduktion.  

KS T1, T2, T3 

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialogen med Umeå Folkets Hus be dem 
utreda möjligheterna till att erbjuda fler kultur- och musikscener i Umeå.  

KS T2 

Att utöka mängden byggklar mark.  KS T1,T2, T3 

Att utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och 
prioritering.  

KS, TN T3 

Att AB Bostaden är kommunen behjälplig med verksamhetslokaler, boenden med 
särskild service och vård- och omsorgsboenden integrerat i sina fastigheter.  

KS, ÄN, TN, 
AB Bostaden 

T1, T2, T3 

Att fortsätta arbetet mot ett fossilfritt Umeå genom att bl a utveckla nätet av 
laddinfrastruktur.  

KS T1, T2, T3 

Att inom ramen för cirkulär ekonomi utarbeta ett system för återanvändning av 
inventarier samt minska användandet av plaster i syfte att minska såväl kostnader 
som klimat-och miljöpåverkan. 

KS Vid samråd 

Tillsätta en beredningsgrupp för att samordna kommunens arbete med 
digitalisering. I gruppen ska expertis och/eller referenspersoner från de olika 
verksamhetsområdena ingå.  

KS T1, T2, T3 

Att fortsätta arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser på alla budgetens 
delar med målet om att hela kommunens budget har en jämställdhetsanalys 
2019.  

KS, JUSK T1, T2, T3 

Att omvärldsbevaka andra kommuners styr- och budgetprocesser i syfte att 
vidareutveckla vår egen.  

KS Vid samråd 

Kostnader som uppstår i samband med heltidsinförandet ska för berörda 
nämnder särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut.  

KS T1, T3 

Viten som kommunen åläggs på grund av förseningar i uppstart av boenden ska 
särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut.  

KS, IFN T1, T3 

Investeringar i välfärdsteknik som på sikt medför effektiviseringar ska genomföras 
och särredovisas för att kunna utvärderas vid årets slut.  

KS T1, T2, T3 

Om bostad enligt särskild service enligt LSS kan uppföras tidigare än planerat, ska 
frågan kunna lyftas till KSAU för prövning av eventuellt igångsättande.  

KS, IFN, TN T1, T2, T3 
 (om inträffat) 

Att uppdra åt stadsledningskontoret att ta fram en modell för hur kommunens 
budgetprocess och budget ska genomsyras av gender budgeting (jämställd 
budgetering). 

KS Vid samråd 

Öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Alla T2 

Att Umeå kommun ska aktivt jobba för en samverkan för att etablera en 
biogasanläggning i Umeå. 

KS T2 

All kommunal upphandling av varor och tjänster ska genomföras med målet att de 
ska vara klimatneutrala år 2030. 

KS T3 

Det strategiska miljöarbetet ska utvecklas och stärkas inom kommunens alla 
verksamheter och bolag utifrån Agenda 2030. 

Alla T1, T2, T3 

Att implementera hållbarhetsbokslut inom alla verksamheter i Umeå kommun. Alla Vid samråd 

 



Riskanalys
Nämnd: Kommunstyrelsen 2019
Upprättad: 2018-11-08

Kontrollområde Identifierad risk Nr
Sanno-
likhet

Konse- 
kvens

Risk-
värde

Rekommenderad 
riskhantering

Ny lagstiftning GDPR- Ny lagstiftning där organisation, rutiner, 
rollfördelning ej hunnit sätta sig riskerar leda till 
bristande lagefterlevnad, tillsynskritik och administriv 
sanktionsavgift och skadestånd. 

R1 Sannolik Kännbar 12 Minimera risk

Rev kommunallag - genomförd revidering av 
kommunallagen innebär risk för att ogilitiga avtal 
upprättas och att oriktig information sprids.  

R2 Mindre 
sannolik

Lindrig 4 Reducera risk

Styrning/uppföljning Brister i beredning, verkställande och uppföljning av 
politiskt fattade beslut försämrar den politiska 
styrningen

R3 Mindre 
sannolik

Lindrig 4 Reducera risk

Otydligheter relaterat till målstyrning/uppföljning 
innebär risk för minskad legitimitet/försämrat 
genomslag för politisk styrning

R4 Möjlig Kännbar 9 Reducera risk

Införande av nya IT-
system/arbetsätt

Införande av nya IT-system (personec, Hypergene, 
Visma RoR) riskerar minska förmåga/minska 
tillförlitlighet till ekonomisk uppföljning

R5 Mindre 
sannolik

Allvarlig 8 Reducera risk

Mutor/jäv/korruption Avsaknad av fastställt kommunikationsmaterial 
(sammanfattande dokument) innebär risk för att 
beslutade förhållningsätt och regler avseende mutor, 
jäv och korruption ej kommuniceras på ett likartat och 
tydligt sätt.

R7 Sannolik Lindrig 8 Reducera risk

Nuvarande attestreglemente  är ej fullt ut anpassat 
utifrån det arbetsätt och den rollfördelning som krävs 
vid hantering av fakturor utanför Beställartorget. Detta 
innebär risk för att tvåhandsprincipen inte tillämpas vid 
samtliga ekonomiska transiktationer.  

R8 Mindre 
sannolik

Kännbar 6 Reducera risk

Kontinuitetsplanering Osäkerhet om i vilken omfattning det finns upprättad 
kontinuitetsplanering för KS egna verksamheter. 
Avsaknad av kontinuitetsplanering vid allvarlig störning 
riskerar minska kommunstyrelsens och 
kommunledningskontorets förmåga att verka vid 
allvarlig störning.

R9 Osannolik Allvarlig 4 Reducera risk

Steg 1 - Riskinventering Steg 2 - Riskvärdering



Internkontrollplan
Kommunstyrelsen 2019

Nr.
Inriktning för 
riskhantering från 
nämnd

Åtgärd
Kostnad 
(tkr)

Ansvarig Återrapporteras

R1 Minimera risk Under 2019 byggs en stabil grund för att tillgodose de krav som ställs 
på KS avsende GDPR.  Under 2019 kommer GDPR-utbildningar att 
genomföras för förtroendevalda i nämnder/styrelser, anställda och 
chefer (förebyggande). Kvalitetssäkra innehåll i RegIT (korrigerande). 
Rutiner för att tillgodose registrerades rättigheter kommer att 
upprättas (förebyggande). Under 2019 kommer även 
stickprovskontroller att genomföras (upptäckande) i förteckningar 
och system. 

0 Stadsdirektör T1, T2, T3

R2 Reducera risk Information om genomförda förändringar i kommunallagen 
kommuncieras till berörda aktörer

0 Kommunikations-
direktör

T1

R3 Reducera risk Under 2019 upprättas samlat styrdokument för beredning, 
beslutsuppföljning, diarieföring och arkivering.

0 Kommunikations-
direktör

T1

R4 Reducera risk Analys av styrmodell/styrformer ska genomföras och presenteras för 
KSau under T1 2019, utifrån analys tas förslag till lösningar fram och 
bereds för politisk beslut. 

0 Ekonomidirektör Tertial 1, 3 2019

R5 Reducera risk Rimlighetsbedömning av ekonomisk uppföljning ska ske under hela 
2019 (upptäckande). Vid misstänkta/upptäckta brister ska analys  
och åtgärder vidtas omedelbart (korrigerande).

0 Ekonomidirektör Tertial 1,2,3 2019

R7 Reducera risk Beslut om gemensamt kommunikationsmaterial under tertial 1.Plan 
för implementering upprättas tertial 1 och genomförs tertial 2 och 3. 

0 Stadsdirektör Tertial 1, 3 2019

R8 Reducera risk Översyn av attestreglemente i kombination med övriga 
styrdokument för att säkra  tvåhandsprincipen ska genomföras 
under tertial 1. (Korrigerande åtgärd)

0 Redovisningschef Tertial 1 2019

R9 Reducera risk Under 2019 genomförs kartläggning av huruvida KS verksamheter 
genomfört riskanalys och upprättat kontinuitetsplanering. 

0 Kommunikations-
direktör

Tertial 2 2019

  Steg 3 - Internkontrollplan
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-12 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport oktober 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
Att godkänna Finans- och kraftrapport oktober 2019 

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 oktober 2019 
 
 

Beredningsansvariga 
Anna-Karin Nilsson 
Anna Westerlund 
 

Beslutet ska skickas till 
Madelaine Salomonsson 
 

Beslutet ska skickas till 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna-Karin Nilsson 
Befattning Portföljförvaltare 
 



Sida 1 av 1 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 314 

Diarienr: KS-2018/00027 

Finans- och kraftrapport 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport oktober 2019. 

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 oktober 2019 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Madelaine Salomonsson   
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-27 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00139 

Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen 

december 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 att samtliga beslut som fattas 
med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut 2018-11-07 – 2018-11-28 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
 



     
 

 

 

Uttagen: 2018-11-30 
 

 

    
  

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
 

     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Rubrik Datum Paragraf 

Upphandling, Antagande av leverantör Friskvårdstjänster 2018-11-20 302/18 

Upphandling: Parkunderhåll Holmsund-Beslut förfrågningsunderlag 2018-11-20 303/18 

Upphandling: Parkunderhåll Hörnefors-Beslut förfrågningsunderlag 2018-11-20 304/18 

Upphandling: Tekniska konsulttjänster 2018 Del 1 - Beslut Förfrågningsundelag 2018-11-20 305/18 

Utveckling organisation Stora Birk 2018-11-20 306/18 

Sverige som internationell förebild – cirkulär ekonomi i ledande OECD-städer 2018-11-20 307/18 

Framställan om stöd, SAK Umeå Ekonomiska förening 2018-11-20 308/18 

Ramjustering momskostnader 2019 2018-11-20 309/18 

Tidplan 2019 för budget 2020 och plan till 2023 2018-11-20 310/18 

Hyressättning av kommunens fritidslägenheter i Hemavan 2018-11-20 311/18 
 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott 

Rubrik Datum Paragraf 

Samråd: Detaljplan för del av Stöcke 7:21 inom Stöcke, Umeå kommun 2018-11-20 148/18 

Markanvisning Hörneå 8:874-8:879, Hörnefors 2018-11-20 149/18 

Markanvisningsavtal Baggböle 2:33 m fl del av 2018-11-20 150/18 

European Green Capital Network - Avsiktsförklaring 181123 2018-11-20 151/18 

Inbjudan: Nordic City Networks lab om strategiskt ledarskap för hållbar stadsutveckling 2018-11-20 152/18 
 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Rubrik Datum Paragraf 

Uppdragsplan: Inre kvalitet 2019-2022 2018-11-21 51/18 

Delegationsbeslut november 2018 2018-11-21 52/18 
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-27 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00037 

Anmälningsärenden december 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga anmälningsärendena till handlingarna 
 

Ärendebeskrivning 
Protokoll 
Svenska Kommun Försäkrings AB 2018-10-26 
Umeå kommuns pensionärsråd 2018-10-26 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Anna Holmstedt 
Befattning nämndsekreterare 
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Tjänsteskrivelse 
2018-10-17 

Näringslivs- och 
planeringsutskottet 

 
 
Diarienr: KS000826/2011 

Utökad samordning inom besöksnäringen  

Föredragande: Peter Juneblad (10 min) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att nuvarande kommunala privatturistiska verksamheten inom Visit Umeå 
Turistcenter samordnas med Visit Umeå AB 
 
att överlåta den befintliga verksamheten Visit Umeå Turistcenter till Visit 
Umeå AB  
 
att godkänna bilagt överlåtelseavtal, ändring av aktieägaravtal samt 
bolagsordning. 
 

Ärendebeskrivning 
Besöksnäringen är en prioriterad tillväxtbransch i vilken det skapas nya 
arbetstillfällen och företag. Näringen bidrar även till en ökad attraktivitet 
för kommunmedborgarna genom sitt utbud av aktiviteter, anläggningar 
och upplevelser. Från restauranger och kulturnära utbud till idrotts- och 
fritidsanläggningar. Branschen karakteriseras av ett delat utvecklingsansvar 
mellan näringslivet, de olika branschnära aktörerna och kommunen. 
Vanligen äger en kommun många av de anläggningar, besöksmål samt 
infrastruktur som näringen i sin tur drar nytta av för att skapa 
arbetstillfällen och skatteintäkter.  
 
Umeå har haft en god utveckling där särskilt kulturhuvudstadsåret 2014 
inneburit en kapacitetshöjning av tillgången till hotellbäddar, 
konferensmöjligheter och utbud av mat. Umeå har nu en kapacitet att ta 
emot besökare som kan mäta sig med betydligt större städer. För många 
kommuner är bristen på boendeanläggningar det största hindret mot en 
fortsatt tillväxt. Umeå Kommun och Umeåregionen karakteriseras av att vi 
både har urbana attraktiva miljöer med boenden, shopping, mat och kultur 
men även en omedelbar närhet till natur och naturupplevelser i regionen.  
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Tjänsteskrivelse
Dnr : KS000826/2011

2011 initierades och genomfördes en process avseende att utveckla Umeå
som destination. Arbetet skedde i samverkan mellan Umeå Kommun,
Umeåregionens kommuner och det lokala och regionala näringslivet.
Det delägda bolaget Visit Umeå AB bildades mellan Umeå Kommunföretag,
Umeå C AB samt Destination Umeå Ek förening.

Destinationsbolaget har som uppdrag att utveckla, marknadsföra och sälja
in Umeå och Umeåregionens turistiska innehåll mot prioriterade och
relevanta målgrupper med målsättning att driva fler inresande - , grupp - och
mötesresenärer inom områdena event och möten.

Destinationsbolaget arbetar vidare med att utveckla, marknadsföra och
sälja in Umeås centrum mot prioriterade målgrupper med målsättning att
driva fler besökare för att på så sätt bidra till en attraktiv och levande
centrumkärna.

Umeå utmärker sig genom en hög grad av samverkan och gemensam
finansiering av verksamheten där näringen och kommunen gemensamt
arbetar för att skapa förutsättningar för fler besökare, fler event och ett
attraktivare centrum.

I sam band med bildandet beslöt man att den privatturistiska verksamheten
(traditionell Turistbyrå) skulle kvarstanna i kommunal regi i det som
benämns Visit Umeå Turistcenter. Sedan 2016 är Visit Umeå AB och Visit
Umeå Turistcenter samlokaliserade i lokaler på Rådhusesplanaden. Visit
Umeå turistcenter har även ett uppdrag att fungera som regionturistbyrå
samt har ett samordnande uppdrag för Umeåregionen som regleras genom
ett samverkansavtal. Medel till samtliga beskrivna
b esöksnäringsverksamheter hanteras inom Näringslivsservice budget.

Nuvarande organisation och ägarstruktur
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS000826/2011 
 
 
Verksamheterna har fungerat väl men har samtidigt haft stora utmaningar 
med samordning av utvecklingsinsatser och resursfördelning mellan de 
olika verksamhetsområdena. Det har även varit svårt för externa 
samarbetspartners, kommuner och näringen att se en tydlig 
ansvarsfördelning och gränsdragningen mellan privatturism och Visit 
Umeås tre affärsområden som har varit svåra att definiera.  
 
Under de två senaste åren har digitaliseringen och förändrade beteenden 
avseende beslutsprocessen för resande och hur information inhämtats 
medfört att behovet av en bemannad och resurskrävande turistbyrå 
drastiskt minskat. Istället behöver resurser förflyttas från tillgänglighet för 
fysiska besök till en ökad närvaro i digitala plattformar och 
målgruppsanpassad försäljning och marknadsföring. Dessutom har inom 
det växande affärsområdet möten behovet av ett koordinerat värdskap 
ökat, vilket kräver ett flexibelt resursanvändande.  
 
Redan sedan bildandet av bolaget har diskussioner förts mellan ägarna om 
en samordning av verksamheterna. Av olika skäl har detta inte genomförts. 
Det senaste året har dock behovet av en utökad samordning av ovan skäl 
accelererat.  Till detta kommer en tydligare konkurrens mellan 
destinationer med utökad kapacitet på flera orter.  Besökaren och 
arrangören gör tydliga och medvetna val av destination baserat på 
påverkan i nya kanaler och aktiva försäljningsinsatser. Detta medför en 
tydlig efterfråga av en mer effektiv, marknadsanpassad, digital och inte 
minst agil organisation.   
 
Ägarna är helt överens om att vi nu kommit till ett läge där verksamheterna 
behöver samordnas för att kunna ta nästa steg för att utveckla Umeå som 
destination. Samordningen skapar förutsättning för fortsatt säkerställande 
av att ägarnas insatser nyttjas på bästa sätt men innebär även ett effektivt 
nyttjande av skattemedel. Dessutom är en samordning viktig för att Umeå 
ska kunna fungera som en god partner och tydlig kravställare mot de 
regionala och nationella aktörerna (Region Västerbotten Turism och Visit 
Sweden mfl) 
 
Förslaget är således att den privatturistiska verksamheten som idag bedrivs 
under namnet Visit Umeå Turistcenter överlåts till Visit Umeå AB och att 
Visit Umeå AB därmed även får ansvaret för att utveckla, marknadsföra 
och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska innehåll mot prioriterade 
och relevanta målgrupper även inom privatsegmentet.  
Verksamheten inom Visit Umeå AB kommer då att bedrivas inom tre 
affärsområden: 

 Evenemang och stora möten 

 Privatturism 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS000826/2011 
 
 

 Umeå Centrum 

Metoden för överlåtelsen är att Umeå Kommun överlåter befintlig 
verksamhet till Visit Umeå AB och att verksamhetsövergången skall vara 
genomförd den 1 januari 2019.  Överlåtelsen har godkänts av Umeå 
Kommunföretags styrelse och samverkan samt förhandlingar mellan Umeå 
Kommun, Visit Umeå och de fackliga organisationerna har genomförts 
under hösten. Överlåtelsen innebär ej någon förändring i kommunens 
totala kostnadsbild utan kan fortsätta hanteras inom Näringslivsservice 
budget. 
 
Förhållandet mellan Umeå Kommun och Visit Umeå AB regleras utöver 
aktieägaravtal genom uppdragsavtal mellan Näringslivsservice och Visit 
Umeå AB innehållande uppdragsbeskrivning samt villkoren för finansiering. 
Uppdraget löper på 2 år. På motsvarande sätt regleras uppdraget mellan 
Umeåregionens kommuner och Visit Umeå AB genom uppdragsavtal. 
Förhandlingar med regionen/kranskommunerna pågår. 
Visit Umeå AB/Näringslivsservice skall årligen till Kommunstyrelsen eller 
Kommunstyrelsen näringslivs- och planeringsutskott återrapportera 
utvecklingen med särskild vikt på utförandet av det tillkommande 
uppdraget inom privatturism. 

Beslutsunderlag 

 
1 Överlåtelseavtal 
2 Ändring av aktieägaravtal 
3 Bolagsordning Visit Umeå AB 
4 Missiv Umeå kommunföretag 
 

Beredningsansvariga 
Peter Juneblad 
 
   
 
 
Peter Juneblad Johanna Palmlöf Brus 
Näringslivschef Assistent 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 153 

Diarienr: KS000826/2011 

Bildande av nytt destinationsbolag tillsammans 

med privata näringslivet: Visit Umeå AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nuvarande kommunala privatturistiska verksamheten inom Visit Umeå 

Turistcenter samordnas med Visit Umeå AB 

 

att överlåta den befintliga verksamheten Visit Umeå Turistcenter till Visit 

Umeå AB  

 

att godkänna bilagt överlåtelseavtal, ändring av aktieägaravtal samt 

bolagsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Besöksnäringen är en prioriterad tillväxtbransch i vilken det skapas nya 

arbetstillfällen och företag. Näringen bidrar även till en ökad attraktivitet 

för kommunmedborgarna genom sitt utbud av aktiviteter, anläggningar 

och upplevelser. Från restauranger och kulturnära utbud till idrotts- och 

fritidsanläggningar. Branschen karakteriseras av ett delat 

utvecklingsansvar mellan näringslivet, de olika branschnära aktörerna och 

kommunen. Vanligen äger en kommun många av de anläggningar, 

besöksmål samt infrastruktur som näringen i sin tur drar nytta av för att 

skapa arbetstillfällen och skatteintäkter.  

 

Umeå har haft en god utveckling där särskilt kulturhuvudstadsåret 2014 

inneburit en kapacitetshöjning av tillgången till hotellbäddar, 

konferensmöjligheter och utbud av mat. Umeå har nu en kapacitet att ta 

emot besökare som kan mäta sig med betydligt större städer. För många 

kommuner är bristen på boendeanläggningar det största hindret mot en 

fortsatt tillväxt. Umeå Kommun och Umeåregionen karakteriseras av att 

vi både har urbana attraktiva miljöer med boenden, shopping, mat och 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

kultur men även en omedelbar närhet till natur och naturupplevelser i 

regionen.  

2011 initierades och genomfördes en process avseende att utveckla 

Umeå som destination. Arbetet skedde i samverkan mellan Umeå 

Kommun, Umeåregionens kommuner och det lokala och regionala 

näringslivet. 

Det delägda bolaget Visit Umeå AB bildades mellan Umeå 

Kommunföretag, Umeå C AB samt Destination Umeå Ek förening.  

 

Destinationsbolaget har som uppdrag att utveckla, marknadsföra och 

sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska innehåll mot prioriterade och 

relevanta målgrupper med målsättning att driva fler inresande-, grupp- 

och mötesresenärer inom områdena event och möten. 

 

Destinationsbolaget arbetar vidare med att utveckla, marknadsföra och 

sälja in Umeås centrum mot prioriterade målgrupper med målsättning att 

driva fler besökare för att på så sätt bidra till en attraktiv och levande 

centrumkärna.  

 

Umeå utmärker sig genom en hög grad av samverkan och gemensam 

finansiering av verksamheten där näringen och kommunen gemensamt 

arbetar för att skapa förutsättningar för fler besökare, fler event och ett 

attraktivare centrum.  

 

I samband med bildandet beslöt man att den privatturistiska 

verksamheten (traditionell Turistbyrå) skulle kvarstanna i kommunal regi i 

det som benämns Visit Umeå Turistcenter. Sedan 2016 är Visit Umeå AB 

och Visit Umeå Turistcenter samlokaliserade i lokaler på 

Rådhusesplanaden. Visit Umeå turistcenter har även ett uppdrag att 

fungera som regionturistbyrå samt har ett samordnande uppdrag för 

Umeåregionen som regleras genom ett samverkansavtal. Medel till 

samtliga beskrivna besöksnäringsverksamheter hanteras inom 

Näringslivsservice budget.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag
Näringslivs - och planeringsutskottet 2018 - 11 - 20

Juster ares sign: Utdraget bestyrks:

Nuvarande organisation och ägarstruktur

Verksamheterna har fungerat väl men har samtidigt haft stora
utmaningar med samordning av utvecklingsinsatser och resursfördelning
mellan de olika verksamhetsområdena. Det har även varit svårt för
externa samarbetspartner s, kommuner och näringen att se en tydlig
ansvarsfördelning och gränsdragningen mellan privatturism och Visit
Umeås tre affärsområden som har varit svåra att definiera.

Under de två senaste åren har digitaliseringen och förändrade beteenden
avseende besl utsprocessen för resande och hur information inhämtats
medfört att behovet av en bemannad och resurskrävande turistbyrå
drastiskt minskat. Istället behöver resurser förflyttas från tillgänglighet för
fysiska besök till en ökad närvaro i digitala plattforma r och
målgruppsanpassad försäljning och marknadsföring. Dessutom har inom
det växande affärsområdet möten behovet av ett koordinerat värdskap
ökat, vilket kräver ett flexibelt resursanvändande.

Redan sedan bildandet av bolaget har diskussioner förts mell an ägarna
om en samordning av verksamheterna. Av olika skäl har detta inte
genomförts. Det senaste året har dock behovet av en utökad samordning
av ovan skäl accelererat. Till detta kommer en tydligare konkurrens
mellan destinationer med utökad kapacitet på flera orter. Besökaren och
arrangören gör tydliga och medvetna val av destination baserat på
påverkan i nya kanaler och aktiva försäljningsinsatser. Detta medför en
tydlig efterfråga av en mer effektiv, marknadsanpassad, digital och inte
minst agil org anisation.
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Näringslivs- och planeringsutskottet 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Ägarna är helt överens om att vi nu kommit till ett läge där 

verksamheterna behöver samordnas för att kunna ta nästa steg för att 

utveckla Umeå som destination. Samordningen skapar förutsättning för 

fortsatt säkerställande av att ägarnas insatser nyttjas på bästa sätt men 

innebär även ett effektivt nyttjande av skattemedel. Dessutom är en 

samordning viktig för att Umeå ska kunna fungera som en god partner 

och tydlig kravställare mot de regionala och nationella aktörerna (Region 

Västerbotten Turism och Visit Sweden mfl) 

 

Förslaget är således att den privatturistiska verksamheten som idag 

bedrivs under namnet Visit Umeå Turistcenter överlåts till Visit Umeå AB 

och att Visit Umeå AB därmed även får ansvaret för att utveckla, 

marknadsföra och sälja in Umeå och Umeåregionens turistiska innehåll 

mot prioriterade och relevanta målgrupper även inom privatsegmentet.  

Verksamheten inom Visit Umeå AB kommer då att bedrivas inom tre 

affärsområden: 

 Evenemang och stora möten 

 Privatturism 

 Umeå Centrum 

Metoden för överlåtelsen är att Umeå Kommun överlåter befintlig 

verksamhet till Visit Umeå AB och att verksamhetsövergången skall vara 

genomförd den 1 januari 2019.  Överlåtelsen har godkänts av Umeå 

Kommunföretags styrelse och samverkan samt förhandlingar mellan 

Umeå Kommun, Visit Umeå och de fackliga organisationerna har 

genomförts under hösten. Överlåtelsen innebär ej någon förändring i 

kommunens totala kostnadsbild utan kan fortsätta hanteras inom 

Näringslivsservice budget. 

 

Förhållandet mellan Umeå Kommun och Visit Umeå AB regleras utöver 

aktieägaravtal genom uppdragsavtal mellan Näringslivsservice och Visit 

Umeå AB innehållande uppdragsbeskrivning samt villkoren för 

finansiering. Uppdraget löper på 2 år. På motsvarande sätt regleras 

uppdraget mellan Umeåregionens kommuner och Visit Umeå AB genom 

uppdragsavtal. Förhandlingar med regionen/kranskommunerna pågår. 

Visit Umeå AB/Näringslivsservice skall årligen till Kommunstyrelsen eller 

Kommunstyrelsen näringslivs- och planeringsutskott återrapportera 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

utvecklingen med särskild vikt på utförandet av det tillkommande 

uppdraget inom privatturism. 

Beslutsunderlag 

1 Överlåtelseavtal 

2 Ändring av aktieägaravtal 

3 Bolagsordning Visit Umeå AB 

4 Missiv Umeå kommunföretag 

 

Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag 

Beredningsansvariga 

Peter Juneblad 

 

   
 

 

 

 

 



  

  

ÖVERLÅTELSEAVTAL 
 
 
Säljare:  Umeå kommun  
   Org nr 212000-2627 

    
 Härefter benämnd ”Säljaren” 

 
Köpare:  Visit Umeå AB    
  Org nr 556870-2343 

 
  Härefter benämnd ”Köparen”  
 

Härefter enskilt benämnd ”Part” och tillsammans ”Parterna”.  
 
 
1.  BAKGRUND TILL AVTALET 
 
Under år 2011 skedde en process avseende att utveckla Umeå som destination i 
samverkan mellan Umeås och Umeåregionens besöksnäring och representanter för 
Umeå kommun vilket ledde fram till att ett bolag delägt mellan Umeå 
Kommunföretag AB, Umeå C AB och Destination Umeå Ek Förening bildade ett 
gemensamt bolag Visit Umeå AB. Bolaget har sedan bildandet haft till uppgift att 
samordna och effektivisera utvecklingsinsatser med fokus på paketering, 
marknadsföring och försäljning av Umeå som besöksdestination inom 
affärsområden event, möten och centrum.  
 
Den traditionella turistinformationen riktad framför allt till privatturistiska besökare 
till Umeå och Umeåregionen är en del av Umeå kommuns verksamhet och har 
bedrivits inom verksamheten Visit Umeå Turistcenter, härefter benämnd 
”Verksamheten”.  
 
Sedan år 2016 är Visit Umeå AB och Visit Umeå Turistcenter samlokaliserade i en 
lokal längs Rådhusesplanaden, utnyttjar samma kontorstekniska infrastruktur och 
har även viss gemensam ledningsfunktion.  
 
Parterna har en gemensam önskan om att sammanlägga de båda verksamheter, 
dvs. Visit Umeås affärsområden möten, event och centrum å ena sidan och 
Verksamhetens uppdrag att utveckla privatturismen å andra sidan. Parterna 
kommer därför överens om följande. 
 
 
 
 
 



  

2.  ÖVERLÅTELSE  
 
Säljaren överlåter och försäljer härmed per nedan angiven tillträdesdag på i detta 
avtal angivna villkor i denna punkt Verksamheten jämte i denna punkt angivna 
tillgångar. 

 

2.1  Kontorsinventarier 

Säljaren överlåter till Köparen äganderätten till alla de kontorsinventarier och 
arbetsredskap som finns i den lokal där Umeå kommun bedriver Verksamheten.  
 
2.2 Avtal 
I överlåtelsen ingår samtliga avtal, t.ex. hyresavtal, samt övriga förbindelser med 
leverantörer, kunder och andra samarbetspartners avseende Verksamheten som 
gäller på nedan angiven tillträdesdag, innebärande att Köparen inträder som part i 
Säljarens ställe.  
 
Parterna skall gemensamt verka för att respektive medkontrahent enligt avtalen 
godkänner partsbytet i den mån sådant erfordras.  
 
 
2.3 Tillgångar och skulder  
Köparen övertar övriga tillgångar och skulder som ej angivits ovan enligt en per 
tillträdesdagen upprättad sammanställning gällande Verksamheten. 
  
 
3.  TILLTRÄDESDAG 
 
Tillträdesdag och dag för äganderättens övergång är 2019-01-01.  
 
4.  PERSONAL/PENSIONSSKULD 
 
Personalen har reglerats i särskild överenskommelse.  
 
Säljaren bibehåller upparbetad pensionsskuld för Verksamhetens personal till och 
med Tillträdesdagen. Från Tillträdesdagen svarar Köparen. 
 
5.  KÖPESKILLING, BETALNING 
 
Köpeskillingen för Verksamheten ska utgå med dess bokförda värde per 
tillträdesdagen. 
 
Betalning för den övriga överlåtna egendomen ska ske i samband med att bokslut 
för år 2018 fastställs genom slutlig avräkning.  
 

  



  

6.  GARANTIER m.m.  
 
6.1 Skicket 
Verksamheten och all annan egendom eller avtal av vad slag det vara må som 
omfattas av överlåtelsen enligt detta avtal överlåtas av Säljaren till Köparen i 
befintlig och av Köparen godkänt skick.  
 
6.2  Inga garantier 
Parterna är överens om att Säljaren inte lämnar några som helst garantier eller 
utfästelser avseende vad som överlåtes genom detta avtal.  
 
7.  TVIST 
 
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av 
svensk allmän domstol.  
 
8.  FULLSTÄNDIG REGLERING 

 
Detta avtal utgör den fullständiga regleringen av överlåtelsen av Verksamheten. 
Eventuella tillägg m.m. ska vara upprättande skriftligen och behörigen 
undertecknade av Parterna.  
 
Överlåtelseavtalet ersätter eventuella tidigare överenskommelser som Parterna 
träffat om samma sak.  
 
 
9.  AVTALSEXEMPLAR 

 
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt.  
 
 
 

Umeå den       /       2018   Umeå den       /       2018 
  
 
   
______________________________  ______________________________ 
Umeå kommun    Visit Umeå AB 
     

      

 

 



 

 

Ä N D R I N G  A V  A K T I E Ä G A R A V T A L  

 

 

1. AVTALSPARTER 

1.1 Destination Umeå Ek Förening, (organisationsnummer 769623-4710), nedan

 ”Destination Umeå” 

1.2 Umeå C Aktiebolag, (organisationsnummer 556604-6727), nedan ”Umeå C” 

1.3 Umeå Kommunföretag AB, (organisationsnummer 556051-9562), nedan ”UKF” 

 

Härefter enskilt benämnd ”Part” och tillsammans ”Parterna”.  

 

2. BAKGRUND 

Parterna tecknade 2013-06-17 ett aktieägaravtal (nedan ”Aktieägaravtal/-et”). Parterna har 

genom Aktieägaravtalet kommit överens om att bilda bolaget Visit Umeå AB (556870-2343), 

nedan ”Bolaget”). Bolaget ägs till 36 % av Destination Umeå, 36 % Umeå C och 28 % UKF.  

 

Bolaget har genom denna dag tecknat överlåtelseavtal förvärvat Umeå kommuns 

privatturistiska verksamhet ”Visit Umeå Turistcenter”.   

 

I anledning därav har Parterna, i enlighet med p 18 i Aktieägaravtalet, kommit överens om 

följande ändringar i Aktieägaravtalet (nedan Tilläggsavtalet) att gälla från och med den 1 

januari 2019. I övrigt gäller Aktieägaravtalet.  

 

3. ÄNDRINGAR 

Parterna är ense om följande ändringar i Aktieägaravtalet: 

- att till punkten Bakgrund ska som sista mening läggas följande: 
Bolaget skall även bedriva samordning, utveckling och information riktad mot privatturistiska 
besökare 
 

- att i enlighet med punkten 3. Bolagsordning ska biläggas bolagsordning. Reviderad 

bolagsordning bilägges detta avtal.  

 

 



 

 

4. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

4.1 Aktieägaravtalets punkt 19 tillämpas på denna förbindelse. 

 

--- 

Detta Avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar, ett för envar Part och ett för Bolaget. 

 

Umeå den           2018    Umeå den           2018 

  

 

__________________________                                       ______________________________ 

Destination Umeå Ek Förening   Umeå C Aktiebolag 
    
 

Umeå den           2018    

 

 

_____________________________ 

Umeå Kommunföretag AB  
 
 
Bilaga: Bolagsordning för Visit Umeå AB 



Bolagsordning för Visit Umeå AB  
 
§ 1  
Firma  
Bolagets firma är Visit Umeå AB.  
 
§ 2  
Säte  
Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå.  
 
§ 3  
Verksamhet  
Föremålet för bolagets verksamhet är att verka för utveckling och positionering av 
Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks-, mötes- och evenemangsregion för såväl 
privat som affärsturism. Bolagets uppgift är att samordna och effektivisera 
utvecklingsinsatser med fokus på paketering, marknadsföring och försäljning av 
besöksanledningar till destinationen. Bolaget skall även bedriva samordning, utveckling och 
information riktad mot privatturistiska besökare 
 
Bolaget skall även vara engagerad i frågor som rör handels- och centrumutveckling.  
 
Bolaget skall vara ett sammanhållande bolag för Umeåregionen som destination och därmed 
förenlig verksamhet.  
 
§ 4  
Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 
§ 5  
Antal aktier  
Bolaget skall ha lägst 100 000 och högst 400 000 aktier.  
 
§ 6  
Styrelse  
Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst nio ledamöter.  
 
Styrelsen och ordförande väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har 
hållits.  
 
§ 7  
Revisor  
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses en revisor.  
 
§ 8  
Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten och/eller via e-post.  



 
§ 9  
Ärenden på årsstämma  
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:  
1. Val av ordförande vid stämman  

2. Upprättande av godkännande av röstlängd  

3. Godkännande av förslaget till dagordning  

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  

7. Beslut angående  
a fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,  
b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
och  
c ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör  
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor  
9. Val av styrelse och ordförande och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter 
och revisionssuppleanter  
10 Annat ärende, som ankommer på bolagstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
§ 10  
Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.  
 
§ 11  
Hembud  
Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom 
anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall då styrkas samt, då aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
Ett Erbjudande om hembud skall kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar.  
 
När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. 
Lösningsberättigad skall anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till 
styrelsen om aktiens övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning av aktiebolagets styrelse, eller om någon lösningsberättigad begär det, av 
notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt skall dock aktierna först, så långt det är 
möjligt, i proportion till tidigare innehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.  
Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i fråga om 
inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag 
lösningsanspråk framställdes.  



 
Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt.  
 
Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen 

inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för 

aktien. 



 

Umeå Kommunföretag AB 
Rådhusesplanaden 8, S-903 28  UMEÅ, Sweden 
Tel växel +46 (0)90-16 10 00   
Org.nr: 55 60 51 - 9562 
www.ukf.umea.se 

 

2018-10-09 

 

                                

  

 

Till Umeå Kommunföretags styrelse 

 

 

 

Visit Umeå AB tar över Umeå kommuns turistcenter 

 

Visit Umeå AB och Umeå kommuns turistcenter för privatturism är samlokaliserade sedan 2016. För att 

underlätta styrning och utveckling av verksamheten vill Umeå kommun sammanlägga de båda 

verksamheterna. Utvecklingen av branschen har förändrats och digitala medier spelar en allt större roll 

för verksamheten. 

 

Umeå kommuns ägande av Visit Umeå AB ligger under UKF som har 28% ägande. Finansieringen av 

det kommunala uppdraget har skett via kommunens budget. 

 

Umeå Kommunföretag har inget emot sammanslagningen om det finns ett tydligt uppdrags- och 

finansieringsavtal. 

 

Förslag till beslut:  

 

Umeå Kommunföretag AB godkänner överlåtelsen av Umeå kommuns turistcenter under förutsättning 

att det finns ett tydligt uppdragsavtal innehållande finansiering. 

 

 

 

 

Bilaga: 

 

- Överlåtelseavtal 

- Bolagsordning 

- Ändring aktieägaravtal 

 

 

 

 

Mikael Öhlund 

Umeå Kommunföretag AB    
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-12 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00865 

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag 

samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för verksamhetsår 2019 bevilja en kreditlimit på 12 300 600 000 SEK 
totalt för Umeå kommunkoncern varav 3 000 000 000 SEK för Umeå 
kommun (exkl. borgensram), 9 200 000 000 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 2019 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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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00865 
 
 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 
2019. 

Beredningsansvariga 
Anna-Karin Nilsson 
Mikael Öhlund 

Beslutet ska skickas till 
   
 
 
Margaretha Alfredsson Anna-Karin Nilsson 
stadsdirektör ekonom 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 315 

Diarienr: KS-2018/00865 

Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag 

samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 

2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för verksamhetsår 2019 bevilja en kreditlimit på 12 300 600 000 SEK 

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

kommun (exkl. borgensram), 9 200 000 000 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 2019 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 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

organisationer. I enlighet med dessa regler föreslås beviljande av 

koncernlimiter inklusive ansvarsförbindelser, enligt bifogad bilaga.  

 

Beslutsunderlag  

Bilaga 1: Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå 

kommunkoncern, 2019. 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Mikael Öhlund 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
UKF 
Anna-Karin Nilsson   
 

 

 

 

 



Kreditlimiter inkl. ansvarsförbindelser för Umeå kommunkoncern, 2019 

UKF – koncernen Limit 2018 Limit 2019 

Umeå Parkerings AB 5 000 000 20 000 000 

Umeå Kommunföretag AB* 465 000 000 1 000 000 000 

VB Museum AB 35 000 000 35 000 000 

Nolia AB 10 000 000 5 000 000 

Umeå Vatten och Avfall AB* 1 040 000 000 1 060 000 000 

Infrastruktur i Umeå AB 990 000 000 1 090 000 000 

AB Bostaden i Umeå 3 250 000 000 3 250 000 000 

Umeå Energi AB* 2 445 000 000 2 300 000 000 

Kompetensspridning i Umeå AB 3 000 000 4 000 000 

Kvarkenhamnar AB 30 000 000 30 000 000 

Dova Deponi och avfallscenter* 35 000 000 35 000 000 

Science Park 1 000 000 1 000 000 

Kvarken Link OY* - 370 000 000 

Summa limiter UKF 8 309 000 000  9 200 000 000 
*inkl. ansvarsförbindelser, se spec. nedan 

Övriga företag Limit 2018 Limit 2019 

Umeå Folkets Husförening 80 000 000 100 000 000 

Umeå kommuns pensionsstiftelse 300 000 300 000 

Umeå kommunkoncerns pensionsstiftelse 300 000 300 000 

Summa limiter övriga företag 80 600 000 100 600 000 

 

Umeå kommun Limit 2018 Limit 2019 

Summa limiter Umeå kommun 2 600 000 000 3 000 000 000 

 

TOTALT Umeå kommunkoncern,  
exkl. ansvarsförbindelser 

Limit 2018 Limit 2019 

Summa limiter Umeå kommunkoncern 10 989 600 000  12 300 600 000 

 

Umeå kommuns ansvarsförbindelse, lån utom internbanken Borgensram 2019 

Umeå kommunföretag AB 442 800 000 

Umeå Energi AB 550 000 000 

Umeå vatten och avfall AB, 556492-0287 140 000 

Dova Deponi och avfallscenter 556911-1338 35 000 000 

Umeå Turistbyrå 100 000 

Obbola Idrottshall, 894002-1846 1 112 500 

Kasamark bygdegårdsförening 3 040 000  

HSB´s BRF Kuratorn, 716415-3541 61 100 000 

Egna hem, förlustansvar 575 000 

Norrlands Etanolkraft, 556303-6986 (Umeå Energi) 45 000 000 

Kvarken Link OY 370 000 000 

Summa ansvarsförbindelser Umeå kommun  1 508 867 500 
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-30 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2018/00910 

Finansiering av Umeå Hamns investeringar till 2024 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna investeringsplanen på 850 Mkr för Umeå Hamn för att 
utveckla hamnen samt möta behovet från projekt Aurora 
 
att finansieringen hanteras inom bolagskoncernen. 

Ärendebeskrivning 
Umeå Hamn har under de senaste två åren arbetat med att ta fram en 
långsiktig åtgärdsplan Vision 2029. Kommunfullmäktige har tidigare 
informerats om detta projekt. 
 
Eftersom SCA planerar en utbyggnad i Obbola av sitt pappersbruk så 
påskyndas dessa investeringsplaner. SCA- projektet Aurora skall vara 
genomfört till år 2022. 
 
För att möta upp mot behoven SCA projektet skapar så måste nödvändiga 
investeringar tidigareläggas. Vision 2029 blir Vision 2024. 
 
Vi arbetar redan idag med investeringsprojektet och nuvarande arbete 
handlar främst om att söka miljötillstånd för investeringarna i hamnen. Om 
allt går enligt plan planeras de stora investeringarna i hamnen starta under 
andra halvåret 2020. 
 
Investeringsplanen i Umeå Hamn Vision 2024 omfattar totalt åtgärder på 
ungefär 1,4 miljarder kronor, varav 250 miljoner kronor är finansierade via 
stöd och 300 miljoner kronor via användarnas avtal. Det som UKF nu 
aktualiserar är finansieringen av de återstående 850 miljoner kronorna. 
 
Finansieringen av hamninvesteringarna skall hanteras inom 
bolagskoncernen. 

Beslutsunderlag 
- PM Finansiering av Umeå Hamn AB:s investeringar till 2024 
- Presentation utbyggnad av Umeå hamn 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00910 
 
 
- Protokollsutdrag UKF:s styrelse (20181129) 

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund 

Beslutet ska skickas till 
UKF   
 
 
Margaretha Alfredsson  
stadsdirektör  
 



2018-11-26 
 
 
Till Fullmäktige 
 
 
 

Finansiering av Umeå Hamn AB:s investeringar till 2024 
 
 
Styrelsen för Umeå kommunföretag (UKF) föreslår följande: 
 
 
Umeå kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna investeringsplanen på 850 Mkr för Umeå Hamn för att utveckla hamnen 
samt möta behovet från projekt Aurora, 
 
att finansieringen hanteras inom bolagskoncernen 
 
 
Bakgrund 
 
Umeå Hamn har under de två senaste åren arbetat med att ta fram en långsiktig 
åtgärdsplan, Vision 2029, för att förbättra och utvidga hamnens möjligheter att 
framtidssäkra rollen som strategiskt logistiknav för sjöfarten med kostnadseffektiva 
samordningsfunktioner gentemot andra transportslag i norra Sverige.  
 
Fartygstransporter är det miljövänligaste och effektivaste transportsättet för stora 
godsmängder på långa avstånd. 
  
I den analys som Umeå Hamn AB genomfört konstateras bl.a. det finns eftersatta 
områden eller ”flaskhalsar” både vad gäller container- och RoRo trafiken och järnvägens 
kopplingar till hamnfunktionerna. I bilden ligger också hamnens funktion vad gäller 
färjetrafiken mot Finland.  
 
Umeå Hamn är en fullsortimentshamn vilket ger större möjligheter till utveckling men 
ökar också investeringsbehoven. Det är nu ett unikt läge att ordentligt positionera Umeå 
som den nordligaste fullsortimentshamnen. 
 
Andra investeringsbehov som återfinns i Umeå hamns plan är beroende av de 
miljöregler som kräver både landström och omhändertagande av s.k. gråvatten. Även 
branschens övergång till större fartyg har samband med de nya och skärpta 
utsläppskrav som trätt ikraft för några år sedan. Även Umeå hamns position som en del i 
det av EU utpekade transportnätet, TEN-T; ställer krav på viss kvalitet och kapacitet i 
hamnen samtidigt som det också ger Umeå Hamn en möjlighet att ta del av central EU-
finansiering för kommande investeringar. Det förutsatt att Umeå hamn över tiden 
uppfyller de uppsatta målen för TEN-nätets utveckling och därmed bibehåller sin roll i 
det gemensamma transportsystemet. 



 
Umeå Hamn AB:s investeringsplan omfattar totalt åtgärder för ungefär 1,4 miljarder 
kronor, varav drygt 250 Mkr redan är finansierade genom stöd från regionala 
utvecklingsanslag och länstransportplanen. 300 Mkr är finansierade av användarna via 
avtal. Det som UKF nu aktualiserar är finansieringen av de återstående 850 Mkr. I 
sammanställningen nedan visas hur dessa med fördelar sig på olika insatsområden: 
 

 
 
De faktorer som främst påskyndar fullmäktiges ställningstagande till dessa 
investeringar hänger samman med SCA:s planer, som redovisades i maj i år, för att 
bygga ut anläggningen i Obbola till ett av världens största pappersbruk.  Det är det s.k. 
projektet Aurora som innebär en investering på fullt utbyggd 6-9 miljarder kronor som 
skall vara genomförd till år 2022. 
 
SCA:s koncernstyrelse förväntas ta ställning till investeringen under första kvartalet 
nästa år. Innan dess begärde företagsledningen att Umeå kommun skulle ge besked om 
vilka förändringar kommunen var beredd att genomföra i Umeå Hamn för att möta 
denna stora produktionsökning.  
 
I en gemensam arbetsgrupp med SCA har Umeå Hamn därför utrett konsekvenserna i 
Umeå Hamn av de volym- och verksamhetsförändringar som Obbola-anläggningen står 
inför. Det arbetet har nu slutförts och det finns en gemensam syn på vilka investeringar 
som måste genomföras i hamnen parallellt med SCA:s utbyggnad. För en del av dessa 
finns överenskommelse om en gemensam finansiering: det gäller främst det som berör 
markytor, järnvägsförbättringar och lagerfunktioner.  
 
Med de förändringar som projekt Aurora aktualiserar finns, emellertid enligt UKF:s 
mening, anledning att utifrån en helhetssyn på hamnens roll inte enbart för SCA:s behov 
utan även för andra brukare inom ett större regionalt perspektiv, utveckla Umeå Hamn 
till en konkurrenskraftigare och framtidssäkrad transportnod för många olika slags 
godsflöden och nyttjare. 
 
Det finns även vissa s.k. odelbarheter för vissa hamninvesteringar som gör att de 
svårligen kan delas upp i etapper. Det gäller främst energipir och kajförändringarna för 
att möta en ökad trafik med container- och RoRofartyg. En etappindelning innebär över 
tid en väsentlig fördyring av den totala investeringen. 

Umeå Hamn Vision 2024

Mkr Belopp Stöd Avskrivning år Avskrivning Ränta Summa kapitalkostnad

Norra kajen 122  50 2,44 2,99 5,43

 

Kajen Alternativ A 529 50 10,58 12,96 23,54

 

Energipir 115 60 30 3,83 2,82 6,65

 

Övriga hamninvesteringar 84 40 2,1 2,06 4,16

Summa kostnader 850 18,95 20,83 39,78

Summa kostnader totalt per år 18,95 20,83 39,78

Antag ränta % 2+0,45 2,45%



 
Investeringsplanen kräver parallellt att det med Vasa stad gemensamma driftsbolaget 
Kvarkenhamnar AB förstärker sitt fokus på att utveckla affärsverksamheten för att över 
tid öka intäkterna så att målet om ett nollresultat kan nås inom en rimlig framtid. Det 
årliga underskott som måste täckas fram till dess får bolagskoncernen svara för genom 
koncernbidrag till Umeå Hamn AB. 
 
För att kunna dra nytta av de möjligheter en investering i hamnen ger för Umeå och 
Västerbotten samt öka intäkterna bör ett affärsutvecklingsprojekt startas upp parallellt 
med vision 2024. 
 
 
För Umeå Kommunföretag AB 
 
 
Hans Lindberg  Mikael Öhlund 
Ordförande   VD 
 



Investering i Umeå hamn – vision 2024



Strategiskt placerade i Norra Sverige

• God infrastruktur regionalt, nationellt och internationellt

• Umeå flygplats är landets sjätte största 

• Botniabanan och Norrbotniabanan

• Stora investeringar i hamn- och logistikverksamhet 



95 % av Sveriges utrikeshandel

går via en hamn



En del av Sveriges näringsliv

Hamnföretagen 

– en integrerad del av den 

totala förädlingsskedjan 

från råvara till konsument



En länk i transportkedjan

Mötesplats för tre transportslag: båt, lastbil och järnväg



Hamnen är en ”logistikpunkt”

Hamnen är en ”logistikpunkt” där gods, människor och transportslag 

möts och där effektiva logistiklösningar utvecklas



Olika typer av hamnar

Bulk Container Färjor

Olja Roro



Anpassning till en föränderlig värld

Trender

Globalisering   Tillverkning i lågkostnadsländer

Modularisering   Containerisering   Ökande miljökrav



Stora investeringar för framtiden i Sveriges 

hamnar

Hamnarna investerar stort i både infrastruktur 

och utrustning för att möta marknadens krav



Logistik & Infrastruktur för
ett expanderat pappersbruk
i Obbola projekt Aurora
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SCA i Västerbotten

July 10, 2017 11

Hamnterminal i Umeå Hamn

Massa- & Pappersbruk i Obbola

Sågverk & Hyvleri i Rundvik

Skogsförvaltning vid SLU

Massa och Papper
- Europas största kraftlinermaskin

- Stort massa-bruk

Trävaror
- Ett av Sveriges 10 största sågverk

- Framgångsrikt hyvleri

Logistik
- Hamnterminal

- Sjötrafiker

- Järnvägspendlar

Skog
- Förvaltningen i anslutning till

Lantbruksuniversitetet

- Lokala inköpskontor



Utvecklingsmöjligheter vid investering

July 10, 2017 12

• Ökade intäkter för tusentals skogsägare

• Nya välavlönade arbetstillfällen i råmaterialförsörjning och logistik => bidrar till 
kommunens och Västerbottens välståndsutveckling

• Mer containers? Ökad konkurrenskraft genom större fartyg. Bra för all industri och 
handel i Västerbotten.

• Mer RoRo?

• Möjlighet att attrahera mer externa bulk & projekt? Trävaror? Vindkraft?



Den värdefulla råvaran från skogen

2016-11-09_141

Papper

• Mjukpapper

• Specialpapper

• Blöjor och bindor

• Kartong

Komposit

• Biokompositer

• Hybridkompositer

Textil

• Viskos

• Lyocell

• Nya processer

Bark

• Specialkemikalier

• Livsmedelstillsatser

Ligninprodukter

• Kolfiber

• Fordonsbränslen

• Lim och bindmedel

Hemiprodukter

• Syrgasbarriärer

• Björksocker

• Plaster och kemikalier
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Översikt av Umeå hamn i Holmsund

MIKAEL ÖHLUND | 2018 |  



Investeringsplan Umeå hamn – Vision 2024

MIKAEL ÖHLUND | 2018 |  

2019 2020 2021 2022 2023 20242018

i. Umeå hamn har ett stort behov av investeringar och utveckling

ii. Den investeringsplan som arbetats fram hade slutmål år 2029

iii. Med SCA:s investering i ny pappersmaskin i Obbola så blir

behoven och tidplanen förändrade till år 2024

iv. Investeringsplanen uppgår till totalt ca 1400 miljoner varav 250 mkr 

är stöd och 300 mkr finansierade av användarna via avtal. Det återstår

därefter 850 mkr i mer direkta hamninvesteringar att finansiera

Tillståndsprocess Start investeringar Investeringsplanen slutförd



Kostnad för investering på 850 Mkr 

MIKAEL ÖHLUND |  2018 |  

Umeå Hamn Vision 
2024

Mkr Belopp Stöd Avskrivning år Avskrivning Ränta Summa kapitalkostnad

Norra kajen 122 50 2,44 2,99 5,43

Kajen Alternativ A 529 50 10,58 12,96 23,54

Energipir 115 60 30 3,83 2,82 6,65

Övriga 
hamninvesteringar 84 40 2,1 2,06 4,16

Summa kostnader 850 18,95 20,83 39,78

Summa kostnader totalt per år 18,95 20,83 39,78

Antag ränta % 2+0,45 2,45%



Tänkt finansiering av investering på 850 Mkr

MIKAEL ÖHLUND | 2018 |  

i. Kvarkenport Umeå förbättrar sitt resultat med 10 Mkr ( Från -5 till +5 Mkr)

ii. Övriga kostnader hanteras inom bolagskoncernen

iii. Ett affärsutvecklingsprojekt startar för att arbeta med att på över tid öka 

intäkterna i hamnen för att långsiktigt ha minst nollresultat



Förslag till beslut

MIKAEL ÖHLUND | 2018 |  

Styrelsen för Umeå kommunföretag (UKF) föreslår följande:

Umeå kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna investeringsplanen på 850 Mkr för Umeå Hamn för att utveckla
hamnen samt möta behovet från projekt Aurora,

att finansieringen hanteras inom bolagskoncernen



www.ukf.umea.se



Styrelseprotokoll nr 218 

 

 

 

  PROTOKOLL fört vid sammanträde med 

styrelsen för Umeå Kommunföretag AB  

  den 29 november 2018. 12:00 – 12:30. 

 

 

Beslutande: Hans Lindberg  

 Anders Ågren  

 Margareta Rönngren 

 Nasser Mosleh 

 Peder Westerberg 

 Ulrika Edman 

 Christer Lindvall 

  

 

Ej närvarande:  

  

 

Övriga närvarande: Mikael Öhlund 

 Fredrik Forsell 

  

  

  

    

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Förklarade ordföranden Hans Lindberg sammanträdet öppnat varefter 

föredragningslistan fastställdes. 

 

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

 

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Hans Lindberg och Anders 

Ågren.  

 

 

 

§ 3 Lägesorientering koncernen 

 

3:1 Finansiering av Umeå Hamn AB:s investeringar till år 2024 – Vision 

2024  

 

 Umeå Hamn har under de senaste två åren arbetat med att ta fram en 

långsiktig åtgärdsplan – Vision 2029. För att möta upp behoven i SCA 

projektet så måste nödvändiga investeringar tidigareläggas. Vision 2029 

blir Vision 2024. 



 Investeringsplanen i Umeå Hamn – Vision 2024 – omfattar totalt åtgärder 

på ungefär 1,4 miljarder kronor varav 250 miljoner kronor är finansierade 

via stöd och 300 miljoner kronor via användarnas avtal. Det som UKF 

aktualiserar är finansieringen av återstående 850 miljoner kronor. 

 

 UKF:s styrelse beslutar att föreslå att Umeå kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Att godkänna investeringsplanen på 850 Mkr för Umeå Hamn för att 

utveckla hamnen samt att möta behovet av projekt Aurora. 

 

 Att finansieringen hanteras inom bolagskoncernen. 

 

  

 

3:2 Justeringar av bolagsordningar för Umeå Vagnverkstad AB samt 

Umeå Hamn AB 

  

 I samband med nomineringarna till styrelserna efter valet 2018 så har det 

beslutats att Umeå Hamn AB samt Umeå Vagnsverkstad AB ska vara i 

personalunion med INAB. 

 

 Konsekvenserna av detta är att 9 styrelseledamöter ska kunna utses och en 

justering av bolagsordningen är därmed nödvändig.  

 

 UKF:s styrelse beslutar att föreslå att Umeå kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Att justera Umeå Hamn AB:s bolagsordning så att 9 styrelseledamöter kan 

utses. 

  

 Att justera Umeå Vagnverkstad AB:s bolagsordning så att 9 styrelseleda-

möter kan utses. 

 

 

 

3:3 Förändring av verksamheten i Umeå Hamn AB på grund av 

momsproblematik 

 

 På den tiden Umeå Hamn AB hade hela hamnverksamheten hade de 

obligatorisk momspliktig ersättning för sin egen momspliktiga och 

kvalificerade momsfria ersättning, frivillig skattskyldighet för uthyrning av 

lokaler samt momsfri ersättning för rena markarrenden. När investeringar 

gjordes för den egna momspliktiga och kvalificerade momsfria 

verksamheten behövdes vanligtvis inget beslut om frivillig skattskyldighet 

i uppförandeskede från Skatteverket. 

 

 Det har nu kommit fram att konsekvenserna av denna förändring innebär 

på kort sikt att Umeå Hamn AB inte kan dra av moms. Det innebär också 

en osäkerhet i momsfrågor för planerade investeringar i hamnen som kan 

innebära ett ”momstapp” på stora mycket belopp. 



 För att eliminera denna osäkerhet samt kunna göra momsavdrag så föreslår 

vi vissa förändringar i relationen mellan Umeå Hamn AB och 

Kvarkenports AB. Exakta detaljer kring dessa förändringar återkommer vi 

med efter genomförd konsekvensutredning. 

 

 UKF:s styrelse beslutar: 

 Att tillsätta en utredning där rollen mellan Umeå Hamn AB samt 

Kvarkenports AB förändras för att undvika osäkerhet i momsfrågan. 

 

 

§ 4 Övriga frågor 

 

 

4:1 Övriga frågor 

 

 

4:2 Ökad kreditlimit för Vakin 

 

 Det har uppkommit ett behov för Vakin att utöka kreditlimiten med 30 

Mkr. Utökningen beror på något högre kostnader än prognostiserat. 

Förändringen hanteras inom koncernen. 

 

UKF:s styrelse beslutar: 

 Att under december månad utöka Vakins kreditlimit med 30 Mkr. 

  

 

 

§5 Sammanträdets avslutning 

 

  

 

Vid protokollet 

 

 

Mikael Öhlund 

        Justeras 

    

  

 Hans Lindberg              Anders Ågren 
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NorrlandsOperan AB. Ägardirektiv från och med ordinarie 
årsstämma år 2015 
 
Gemensamma ägardirektiv för Region Västerbotten och Umeå kommun genom 
Umeå Kommunföretag AB (UKF) avseende NorrlandsOperan AB. 
 
Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF har fattat beslut om 
gemensamma ägardirektiv för NorrlandsOperan AB. 
 
Bakgrund, syfte och strategi 
 
NorrlandsOperan AB ägs till 60 procent av Region Västerbotten och till 40 procent av 
Umeå kommun genom UKF. Umeå kommun svarar för att tillhandahålla för 
verksamheten erforderliga lokaler i Umeå. NorrlandsOperan AB består av 
NorrlandsOperan, symfoniorkestern och dotterbolaget Botnia Musik AB som från och 
med den 1 januari 2009 är ett vilande bolag under NorrlandsOperan AB. Separat 
regionalt musikuppdrag från Region Västerbotten finns. Det uppdraget redovisas i en 
särskild resultatenhet inom bolaget. NorrlandsOperan AB innehar också sedan år 
1998 huvudmannaskapet för den regionala danskonsulentverksamheten. Ett 
handlingsprogram för professionell dans finns. Den regionala musikverksamheten 
och danskonsulentverksamheten finansieras av Region Västerbotten. 
 
NorrlandsOperan AB har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och 
utveckla opera, musikteater, musik, dans och annan scenisk verksamhet i regionen. 
NorrlandsOperan AB ska vara en aktiv part i utvecklandet av NMD, Norrlands 
nätverk för Musikteater och Dans. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska 
bolaget aktivt medverka till regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad 
internationalisering av verksamheten ska beaktas. 
 
Verksamheten ska kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet, mångfald, jämställdhet, 
attraktionskraft och tillgänglighet. 
 
Konsortialavtal och bolagsordning 
 
Mellan Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF finns ett konsortialavtal 
som reglerar samverkansformer och ekonomiska relationer mellan parterna.  
 
Utöver konsortialavtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget 
och styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek. 
 
Ägardirektiven 
 
De ägardirektiv som Region Västerbotten och Umeå kommun genom UKF enats om 
gäller från och med årsstämman 2019 och tillsvidare. Årlig översyn av ägardirektiven 
görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra Region 
Västerbotten  och kommunens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på 
bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv. 
 
 
 
 
 
Fullmäktiges ställningstagande 
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Det åligger aktiebolaget att bereda kommun- och regionfullmäktige tillfälle att ta 
ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, bland annat 
 
a) förändring av aktiekapitalets storlek 
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag 
c) förvärv eller försäljning av fast egendom 
d) borgensåtaganden 
e) ändring av bolagsordning 
 
Uppdraget 
 

 NorrlandsOperan AB ska arbeta för att utveckla, förnya och tillgängliggöra 
den professionella operan/musiken/dansen och scenkonsten i regionen 
liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet. 

 NorrlandsOperan AB ska genomföra de regionala uppdragen inom musik- 
respektive dansområdet som regleras i separata uppdragsbeskrivningar 

 NorrlandsOperan AB ska stärka dialog och samverkan mellan de regionala 
kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och folkbildningen samt 
samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, 
nationellt som internationell nivå. 

 
Målgrupp 
 

 Barn och unga är en prioriterad målgrupp. 
 
Särskilda perspektiv 
 

 NorrlandsOperan AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan olika 
kulturer samt återspegla mångfalden i regionen. 

 NorrlandsOperan AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för mångfald, 
jämställdhet och tillgänglighet. 

 
Rapportering och uppföljning 
 
Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas 
och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats.  
Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:  
 

 protokoll från årsstämma  

 protokoll från styrelsesammanträde  

 verksamhetsplan/rambudget/internkontrollplan för påföljande år enligt 
ägarnas anvisningar  

 bolagets årsredovisning  

 revisionsberättelse  

 rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar.  
 
Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- 
och utvecklingsmöten under verksamhetsåret. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Uppföljning av NorrlandsOperan AB:s uppdrag, målgruppsarbete och de särskilda 
perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.  
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Riktlinjer för finansiell verksamhet 
 
Det åligger aktiebolaget att följa de av Umeå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för 
kommunkoncernens finansiella verksamhet. 
 
Ekonomi 
 
NorrlandsOperan AB ska aktivt sträva efter att finna nya finansieringslösningar som 
komplement till ägartillskotten. Kommunalrättsliga principer ska beaktas. 
 
Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belasta bolaget. Uppdrag som läggs i 
samband med revision ska ske efter samråd med bolaget. 
 
Arvoden 
 
Arvoden till styrelsen fastställs på årsstämma. 
 
Arkivskyldighet 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782). 
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Bolagsordning  

§ 1 Bolagets firma  

Bolagets firma är NorrlandsOperan Aktiebolag.  

 

§ 2 Styrelsens Säte  

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.  

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att fullgöra regionala uppgifter inom musikproduktion, 
pedagogisk verksamhet och konsulentinsatser inom musiklivet enligt de uppdrag och direktiv inom 
musik- och musikteaterområdet som ägarna ger samt att vara driftansvarig för Botnia Musik AB samt 
huvudmannaskap för den regionala danskonsulentverksamheten.  

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, 
musik- och dans inom regionen liksom annan därmed förenlig och närstående scenisk och kulturell 
verksamhet.  

 

§ 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande  

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska 
kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta 
ställning.  

 

§ 6 Aktiekapitalet  

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 4 miljoner kronor och högst 8 miljoner kronor.  

 

§ 7 Antal aktier  

I bolaget ska finnas lägst 4 000 aktier och högst 8 000 aktier.  

 

§ 8 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och lika många ersättare.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten 
för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats 
intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.  
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Umeå kommun utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Region Västerbotten utser fem ledamöter och 
fem ersättare. Ordförande utses av regionfullmäktige och vice ordförande av kommunfullmäktige.  

 

§ 9 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.  

 

§ 10 Lekmannarevisorer  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska regionfullmäktige i Region Västerbotten 
som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga 
delägare. 
 
Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig 
yrkesrevisor ska nyttjas.   
 
Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.  
 

§ 11 Kallelse till årsstämman/bolagsstämma  

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska skickas genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman.  

 

§ 12 Årsstämma  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i 
Umeå kommun.  

 

§ 13 Ärenden på årsstämman  

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller flera justerare.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. Godkännande av dagordning  

7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall 
koncernredovisning.  

8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i 
förekommande fall koncernrevisionsberättelse.  



 

NorrlandsOperan AB Bolagsordning  
 2019 

 

 3(4) 

9. Beslut om  

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning  

b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.   

10. Val av revisor och ersättare.  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna med ersättare.  

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  

 

§ 14 Rösträtt  

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom denne ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Förslag NorrlandsOperan AB 

 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens  

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

 Ram för upptagande av krediter  

 Förändring av aktiekapitalets storlek  

 Bildande, förvärv eller försäljning av bolag  

 Förvärv eller försäljning av fast egendom  

 Borgensåtaganden  

 Ändring av bolagsordning  

 Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Umeå kommun och 
regionfullmäktige i Region Västerbotten.  

§ 16 Räkenskapsår  

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.  

§ 17 Firmatecknare  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot, VD eller vVD att teckna bolagets firma.  

§ 18 Hembud  

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan 
till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid 
styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.  

När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare 
med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom 
två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera 
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lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där flera 
aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa.  

För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen:  

a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och  

b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om  

löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt,  

den vid varje tidpunkt, gällande lagen om skiljemän.  

Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska 
lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b).  

Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller 
om priset för lösen av aktie har fastställts men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som 
gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien.  

 

§ 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn  

Kommunstyrelsen i Umeå kommun samt regionstyrelsen i Region Västerbotten äger ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.  

 

§ 20 Likvidation  

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommun och Region Västerbotten 
i proportion till dess ägarandel.  

 

§ 21 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun och 
regionfullmäktige i Region Västerbotten. 
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Konsortialavtal 

 
Mellan Region Västerbotten och Umeå kommun i egenskap av ägare till NorrlandsOperan Aktiebolag 
har följande samarbetsavtal träffats. 
 
Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på 
ägarna. 
 
§ 1 Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget 
 
Parterna ska så snart anledning finns eller annars årligen under april respektive kalenderår efter 
överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess 
ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv. 
 
Vid beslut om ekonomiska tillskott ska fördelningsgrunden mellan ägarna motsvara ägarandelen i 
bolaget (för närvarande 60 procent för Region Västerbotten och 40 procent för kommunen). 
 
§ 2 Likviditet 
 
Umeå kommun svarar för att bolaget för sin likviditet kan disponera eget underkonto i kommunens 
koncernkontosystem. Parterna ska godkänna likviditetsram och eventuella andra krediter bolaget 
avser uppta. Under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas ska borgensåtagande 
motsvara respektive ägares andel i bolaget. 
 
§ 3 Överlåtelse av aktier 
 
Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av den andra parten. 
 
§ 4 Lokaler för bolagets verksamhet 
 
Umeå kommun svarar för att tillhandahålla för verksamheten erforderliga lokaler i Umeå. Det särskilda 
lokalbidrag som Umeå kommun svarar för inräknas ej i överenskommelsen om ekonomiskt tillskott 
enligt § 1, andra stycket. 
 
§ 5 Avveckling 
 
Om avtalet mellan huvudmännen inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske förbinder sig 
aktieägarna att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och 
enligt aktiebolagslagens regler. 
 
§ 6 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller tillsvidare med ett års uppsägning. 
 
 
 
§ 7 Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns i region- respektive kommunfullmäktige. 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
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Umeå den  Umeå den 
 
Region Västerbotten   Umeå kommun  



 
 
 
 

 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 

   

Region Norrbotten 
Lycksele kommun 

Skellefteå kommun 
Umeå kommun 
Piteå kommun 

Robertsfors kommun 
Bodens kommun 
Luleå kommun 
Kalix kommun 

Haparanda kommun 
Umeå Energi AB 

Skellefteå Kraft AB 
Företagarna Västerbotten Service AB 

 

 

Den nya regionkommunen, Region Västerbotten, 

övertar ägandet av regionförbundets bolag 

 
Vad händer nu? 
 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019  om att revidera bolagsdokumenten för 

Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, 

Västerbottensteatern AB, AC‐Net Internservice AB, AC‐Net Externservice AB, ALMI Företagspartner 

Nord AB, Norrbotniabanan AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.  

 

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 

omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den 

nya regionkommunen.  Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 

samt hur revisor utses.  

 

För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas Ni som delägare fatta motsvarande 

beslut före februari månads utgång. Vi bifogar de dokument som berör er.    

 
 
 
 



 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 

Bakgrund 
Från 1 januari 2019 bildas regionkommunen Region Västerbotten. Bildandet av region innebär bland 

annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och vissa uppgifter som 

hanteras av Länsstyrelsen förs samman till en gemensam organisation.  

 

Delar av vad som kommer att bli den nya regionkommunens uppdrag utförs i bolag eller annan 

särskild verksamhetsform. Efter etableringen av Region Västerbotten överfördes flertalet av de 

landstingsägda bolagen till regionförbundet. Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting 

driver idag därmed sammantaget ett tjugotal verksamheter i bolagsform. I och med regionbildningen 

övertar den nya regionkommunen landstingets och regionförbundets ägande i samtliga bolag och 

regionförbundets aktier överlåts därmed till den nya regionkommunen. 

 

Bolagen representerar väsentliga värden för medborgarna och det är viktigt att dessa verksamheter 

samordnas med regionkommunens övergripande målsättningar – den regionala utvecklingsstrategin, 

regionplanen och landstingsplanen – för en långsiktig och livskraftig utveckling i regionen. Aktivt 

ägarskap i bolag är ett uttalat strategiskt verktyg för detta.  

 

Har du frågor kring detta så kontakta gärna  

Mona‐Lisa Fjellström, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐656 37 38 

alternativt mona‐lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se 

 

Frida Hald, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐657 57 56 

alternativt frida.hald@regionvasterbotten.se 
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-13 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00855 

Bolagsformalia Västerbottens museum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna revidering av ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal 
enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019 om att revidera 
bolagsdokumenten för Västerbottens museum AB. 
 
Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och 
konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 
omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen 
ska kunna övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i 
förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 
samt hur revisor utses. För att dokumenten ska bli bindande för parterna 
förväntas respektive delägare fatta motsvarande beslut före februari 
månads utgång.  

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv. 
Bolagsordning. 
Konsortialavtal. 
Följebrev. 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   
 
 
Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
stadsdirektör kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 318 

Diarienr: KS-2018/00855 

Bolagsformalia Västerbottens museum 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna revidering av ägardirektiv, bolagsordning och 

konsortialavtal enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019 om att revidera 

bolagsdokumenten för Västerbottens museum AB. 

 

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och 

konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 

omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen 

ska kunna övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i 

förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 

samt hur revisor utses. För att dokumenten ska bli bindande för parterna 

förväntas respektive delägare fatta motsvarande beslut före februari 

månads utgång.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv. 

Bolagsordning. 

Konsortialavtal. 

Följebrev. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   
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Västerbottens museum AB. Ägardirektiv från och med ordinarie 
årsstämma år 2019 
 
Gemensamma ägardirektiv för Umeå kommun genom Umeå Kommunföretag AB 
(UKF) och Region Västerbotten avseende Västerbottens museum AB. 
 
Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten har fattat beslut om 
gemensamma ägardirektiv för Västerbottens museum AB. 
 
Bakgrund, syfte och strategi 
 
Västerbottens museum AB ägs till 60 procent av Umeå kommun genom UKF och 40 
procent av Region Västerbotten. 
 
Västerbottens museum AB har ansvar för kulturmiljöverksamheten i hela 
Västerbottens län och för att bevara, dokumentera, utforska, vårda och levandegöra 
regionens kulturarv, konst och konsthantverk. Sune Jonsson Centrum för 
Dokumentärfotografi är från och med år 2014 en del av Västerbottens museum AB. 
Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget aktivt medverka till 
regionens marknadsföring och tillväxt. En ökad internationalisering av verksamheten 
ska beaktas. 
 
Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, 
attraktionskraft och tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och 
framtid. Västerbottens museum AB ska verka för att regionens kulturarv brukas av 
en bred allmänhet genom ökad delaktighet. 
 
Konsortialavtal och bolagsordning 
 
Mellan Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten finns ett konsortialavtal 
som reglerar samverkansformer och ekonomiska relationer mellan parterna.  
 
Utöver konsortialavtalet finns en bolagsordning som reglerar verksamheten i bolaget 
och styrelsens sammansättning samt aktiekapitalets storlek. 
 
Ägardirektiven 
 
De ägardirektiv som Umeå kommun genom UKF och Region Västerbotten enats om 
gäller från och med årsstämman 2019 och tillsvidare. Årlig översyn av ägardirektiven 
görs för eventuell revidering. Syftet med ägardirektiven är att tydliggöra kommunens 
och regionens ambitioner med verksamheten. Det ankommer på bolagets styrelse 
och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv. 
 
Fullmäktiges ställningstagande 
Det åligger aktiebolaget att bereda kommun- och regionfullmäktige tillfälle att ta 
ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, bland annat 
 
a) förändring av aktiekapitalets storlek 
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag 
c) förvärv eller försäljning av fast egendom 
d) borgensåtaganden 
e) ändring av bolagsordning 
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Uppdraget 
 

 Västerbottens museum AB ska utveckla, förnya, öka tillgängligheten och 
levandegöra länets kulturarv, konst och konsthantverk. 

 Västerbottens museum AB ska genom Sune Jonsson Centrum för 
Dokumentärfotografi verka för att utvecklas till ett museum av internationellt 
intresse 

 Västerbottens museum AB ska utveckla museet som besöksmål i samarbete 
med andra kulturaktörer och näringsliv. 

 Västerbottens museum AB ska stärka dialog och samverkan mellan de 
regionala kulturkonsulenterna, kommunerna, civilsamhället och 
folkbildningen, utveckla forskningssamarbetet med akademin samt 
samverka med andra organisationer och institutioner på såväl regionalt, 
nationellt som internationellt nivå. 

 
Målgrupp 
 

 Barn och unga är en prioriterad målgrupp. 
 
Särskilda perspektiv 
 

 Västerbottens museum AB ska genom sin verksamhet främja möten mellan 
olika kulturer och världar samt återspegla mångfalden i regionens historia, 
nutid och framtid. 

 Västerbottens museum AB ska i alla delar av sin verksamhet arbeta för 
mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. 

 
Rapportering och uppföljning 
 
Bolaget ska årligen och löpande rapportera till ägarna hur verksamheten utvecklas 
och om ändamålet med verksamheten uppfyllts samt hur internkontrollen säkrats. 
 
Bolaget översänder följande handlingar till ägarna:  
 

 protokoll från årsstämma  

 protokoll från styrelsesammanträde  

 verksamhetsplan/rambudget/internkontrollplan för påföljande år enligt 
ägarnas anvisningar  

 bolagets årsredovisning  

 revisionsberättelse  

 rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar.  
 
Dessutom ges information i samband med ägarsamråd och även vid särskilda dialog- 
och utvecklingsmöten under verksamhetsåret. 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Uppföljning av Västerbottens museum AB:s uppdrag, målgruppsarbete och de 
särskilda perspektiven ska ske i samband med årsrapportering.  
 
Riktlinjer för finansiell verksamhet 
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Det åligger aktiebolaget att följa de av Umeå kommunfullmäktige antagna riktlinjer för 
kommunkoncernens finansiella verksamhet. 
 
Ekonomi 
 
Västerbottens museum AB ska aktivt sträva efter att finna nya finansieringslösningar 
som komplement till ägartillskotten. Kommunalrättsliga principer ska beaktas. 
 
Samtliga kostnader för revision i bolaget ska belasta bolaget. Uppdrag som läggs i 
samband med revision ska ske efter samråd med bolaget. 
 
Arvoden 
 
Arvoden till styrelsen fastställs på årsstämma. 
 
Arkivskyldighet 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsyn över att bolaget fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990:782). 
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Bolagsordning 

 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Västerbottens museum Aktiebolag. 
 
§ 2 Styrelsens säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda bolagets fastigheter, markområden 
och byggnader. Bolaget ska bedriva museiverksamhet bl.a. genom att förvalta och vårda de 
byggnader och samlingar som ägs av Stiftelsen Västerbottens museums samlingar och hålla dem 
tillgängliga för allmänheten. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom driftsansvarig för länsmuseiverksamheten bedriva 
och främja kulturmiljövård och museal verksamhet inom regionen liksom annan därmed förenlig och 
närstående kulturell verksamhet. 
 
§ 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande 
 
Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska 
kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta 
ställning. 
 
§ 6 Aktiekapitalet 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor  
 
§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och lika många ersättare. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten 
för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats 
intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.  
 
Umeå kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Regionförbundet Västerbottens län utser tre 
ledamöter och tre ersättare, varav en ledamot och en ersättare ska vara nominerad av Västerbottens 
läns hembygdsförbund. Ordförande utses av kommunfullmäktige och vice ordförande av 
regionfullmäktige. 
 
 
§ 9 Revisorer 
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För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorsersättare. 
 
§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Umeå kommun, 
som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga 
delägare. 
 
Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig 
yrkesrevisor ska nyttjas.   
 
Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.  
 
§ 11 Kallelse till årsstämma/bolagsstämma 
 
Kallelse till årsstämman/bolagsstämman ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två 
veckor före stämman. 
 
§ 12 Årsstämma 
 
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i 
Umeå kommun. 
 
§ 13 Ärenden på årsstämman 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller flera justerare. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning 
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall 

koncernredovisning. 
8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i 

förekommande fall koncernrevisionsberättelse.  
9. Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
 b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
10.. Val av revisor och ersättare. 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 14 Rösträtt 
 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet. 
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§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Ram för upptagande av krediter 

 Förändring av aktiekapitalets storlek 

 Bildande, förvärv eller försäljning av bolag 

 Förvärv eller försäljning av fast egendom 

 Borgensåtaganden 

 Ändring av bolagsordning 

 Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Umeå kommun och 
regionfullmäktige i Västerbottens län 

 
§ 16 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
§ 17 Firmatecknare 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
 
§ 18 Hembud 
 
Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan 
till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid 
styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. 
 
När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare 
med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom 
två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera 
lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där flera 
aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa. 
 
För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen: 
 
a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och 
 
b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om  
 löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt  
 den vid varje tidpunkt gällande lagen om skiljemän. 
 
Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska 
lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b). 
 
Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller 
om priset för lösen av aktie har fastställts men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som 
gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien. 
 
§ 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn 
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Kommunstyrelsen i Umeå kommun samt regionstyrelsen i Västerbottens län äger ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  
Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet. 
 
§ 20 Likvidation  
 
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommun och Region Västerbotten 
i proportion till dess ägarandel. 
 
§ 21 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun och 
regionfullmäktige i Västerbottens län. 
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Konsortialavtal 

 
Mellan Region Västerbotten och Umeå kommun i egenskap av ägare till Västerbottens museum 
Aktiebolag har följande samarbetsavtal träffats. 
 
Detta avtal grundar inte någon rätt för aktiebolaget att ställa ekonomiska eller andra anspråk på 
ägarna. 
 
§ 1 Överenskommelse om årlig översyn och bedömning av bolaget 
 
Parterna ska så snart anledning finns eller annars årligen under april respektive kalenderår efter 
överläggningar med varandra ha gjort en översyn samt analys och bedömning av bolaget och dess 
ekonomi samt ge erforderliga ägardirektiv. 
 
Vid beslut om ekonomiska tillskott ska fördelningsgrunden mellan ägarna motsvara ägarandelen i 
bolaget (för närvarande 40 procent för Region Västerbotten och 60 procent för kommunen). 
 
§ 2 Likviditet 
 
Umeå kommun svarar för att bolaget för sin likviditet kan disponera eget underkonto i kommunens 
koncernkontosystem. Parterna ska godkänna likviditetsram och eventuella andra krediter bolaget 
avser uppta. Under förutsättning att ingen annan överenskommelse träffas ska borgensåtagande 
motsvara respektive ägares andel i bolaget. 
 
§ 3 Överlåtelse av aktier 
 
Part äger inte rätt att överlåta sina aktier i bolaget utan godkännande av den andra parten. 
 
§ 4 Avveckling 
 
Om avtalet mellan huvudmännen inte förlängs eller avveckling av annat skäl bör ske förbinder sig 
aktieägarna att gemensamt besluta om avveckling av bolagets verksamhet under ordnade former och 
enligt aktiebolagslagens regler. 
 
§ 5 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller tillsvidare med ett års uppsägning. 
 
§ 6 Giltighet 
 
Detta avtal är giltigt under förutsättning att det godkänns i region- respektive kommunfullmäktige. 
 
Avtalet har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Umeå den Umeå den 
 
Region Västerbotten   Umeå kommun 



 
 
 
 

 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 

   

Region Norrbotten 
Lycksele kommun 

Skellefteå kommun 
Umeå kommun 
Piteå kommun 

Robertsfors kommun 
Bodens kommun 
Luleå kommun 
Kalix kommun 

Haparanda kommun 
Umeå Energi AB 

Skellefteå Kraft AB 
Företagarna Västerbotten Service AB 

 

 

Den nya regionkommunen, Region Västerbotten, 

övertar ägandet av regionförbundets bolag 

 
Vad händer nu? 
 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019  om att revidera bolagsdokumenten för 

Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, 

Västerbottensteatern AB, AC‐Net Internservice AB, AC‐Net Externservice AB, ALMI Företagspartner 

Nord AB, Norrbotniabanan AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.  

 

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 

omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den 

nya regionkommunen.  Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 

samt hur revisor utses.  

 

För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas Ni som delägare fatta motsvarande 

beslut före februari månads utgång. Vi bifogar de dokument som berör er.    

 
 
 
 



 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 

Bakgrund 
Från 1 januari 2019 bildas regionkommunen Region Västerbotten. Bildandet av region innebär bland 

annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och vissa uppgifter som 

hanteras av Länsstyrelsen förs samman till en gemensam organisation.  

 

Delar av vad som kommer att bli den nya regionkommunens uppdrag utförs i bolag eller annan 

särskild verksamhetsform. Efter etableringen av Region Västerbotten överfördes flertalet av de 

landstingsägda bolagen till regionförbundet. Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting 

driver idag därmed sammantaget ett tjugotal verksamheter i bolagsform. I och med regionbildningen 

övertar den nya regionkommunen landstingets och regionförbundets ägande i samtliga bolag och 

regionförbundets aktier överlåts därmed till den nya regionkommunen. 

 

Bolagen representerar väsentliga värden för medborgarna och det är viktigt att dessa verksamheter 

samordnas med regionkommunens övergripande målsättningar – den regionala utvecklingsstrategin, 

regionplanen och landstingsplanen – för en långsiktig och livskraftig utveckling i regionen. Aktivt 

ägarskap i bolag är ett uttalat strategiskt verktyg för detta.  

 

Har du frågor kring detta så kontakta gärna  

Mona‐Lisa Fjellström, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐656 37 38 

alternativt mona‐lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se 

 

Frida Hald, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐657 57 56 

alternativt frida.hald@regionvasterbotten.se 
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-14 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00868 

Bolagsformalia Norrbotniabanan 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna revidering av ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal 
enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019 om att revidera 
bolagsdokumenten för Norrbotniabanan. 
 
Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och 
konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 
omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen 
ska kunna övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i 
förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 
samt hur revisor utses. För att dokumenten ska bli bindande för parterna 
förväntas respektive delägare fatta motsvarande beslut före februari 
månads utgång.  

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv 
Bolagsordning 
Aktieägaravtal 
Följebrev 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   
 
 
Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
stadsdirektör kommunsekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 319 

Diarienr: KS-2018/00868 

Bolagsformalia Norrbotniabanan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna revidering av ägardirektiv, bolagsordning och aktieägaravtal 

enligt bilagor. 

Ärendebeskrivning 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019 om att revidera 

bolagsdokumenten för Norrbotniabanan. 

 

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och 

konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 

omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen 

ska kunna övertas av den nya regionkommunen. Det handlar i 

förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 

samt hur revisor utses. För att dokumenten ska bli bindande för parterna 

förväntas respektive delägare fatta motsvarande beslut före februari 

månads utgång.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv 

Bolagsordning 

Aktieägaravtal 

Följebrev 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Region Västerbotten   
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 



 

 

 

 

ÄGARDIREKTIV FÖR NORRBOTNIABANAN AB 

 

 
Allmänt 

 
Ägardirektivet utgör en överenskommelse mellan ägarna till Norrbotniabanan AB och ska 

ligga till grund för bolagets verksamhet, styrelse och ledning. 

 

 

Verksamhetsmål 

 
- Huvuduppgift 
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende Norrbotniabanan samt även därmed 

förenlig verksamhet. 

 
- Verksamhetsinriktning 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att arbeta för att en ny järnväg ( Norrbotniabanan) 

byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda, samt därmed förenlig verksamhet. 

 

 

Ekonomiska grundmål etc  

 
Verksamheten skall bedrivas utifrån kravet på full kostnadstäckning baserat på respektive 

ägares årliga ersättning till bolaget. 

 

De ekonomiska grundmålen etc, fastställs i nedanstående punkter: 

 

- Budget 
Driftbudget, investeringsbudget, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsmål för bolaget 

skall upprättas senast i början av tredje veckan i oktober året före aktuellt budgetår. 

 

- Årsbokslut och delårsbokslut 
Förutom årsbokslut per kalenderår skall delårsbokslut upprättas. Delårsboksluten tas fram 

per tertial (30/4 och 31/8). I årsbokslutet skall VD´s lön och övriga anställningsförmåner 

samt styrelsens arvoden framgå. I övrigt skall bolaget löpande lämna information om viktiga 

händelser etc till ägaren i enlighet med gällande bolagsordning. 

  

- VD-instruktion 
Bolagets styrelse skall upprätta en instruktion för verkställande direktören. Av denna skall 

framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och 

således omfattas av VD´s behörighet enligt aktiebolagslagen. 

 

- Samråd med ägarna 

Bolaget ska samråda med ägarna i frågor som är av särskild vikt för verksamheten. Detta 

sker genom att bolaget 1-2 gånger per år kallar/inbjuder till ägarna till ägarsamråd. 

 
 



 

 

 

Bolagsordning för Norrbotniabanan AB 

Org nr 556755-2517 

 

 

 

1 §  Firman 

Bolagets firma är Norrbotniabanan AB. 

 

2 §  Föremålet för aktiebolagets verksamhet 

Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet 

inom kommunikation och samfärdsel avseende Norrbotniabanan samt att 

bedriva därmed förenlig verksamhet. 

 

3 §  Ändamålet med aktiebolagets verksamhet 

Ändamålet med bolaget är att arbeta för att en ny järnväg (Norrbotniabanan) 

byggs sträckan mellan Umeå och Haparanda samt därmed förenlig verksamhet. 

 

4 § Yttranderätt och medgivande 

Aktiebolaget skall bereda kommunfullmäktige i respektive ägarkommun samt 

Regionfullmäktige i Region Norrbotten och Region Västerbotten möjlighet att ta 

ställning, innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Respektive fullmäktige ska godkänna bolagsordningen. Vidare skall respektive 

fullmäktige fastställa principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut. 

 

5 §  Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

 

6 §  Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

 

7 §  Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och 

högst 5 styrelsesuppleanter.  

Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och regionfullmäktige i Region 

Norrbotten och Region Västerbotten utser gemensamt styrelseledamöter, 

styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen.  

Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige sker, intill slutet av den  

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstings-

fullmäktige. 

 

Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med 

mandattiden för styrelseledamöterna. 

 



 

 

8 §  Firmatecknare 

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller 

av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt 

aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller 

verkställande direktör, att teckna bolagets firma. 

 

9 §  Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län. 

 

10 §  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens- 

och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en 

revisor och minst en suppleant.  

 

11 §  Lekmannarevisorer 

Region Norrbotten och Region Västerbotten ska gemensamt utse en 

lekmannarevisor. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun ska gemensamt 

utse en lekmannarevisorssuppleant. Full insyn ska garanteras övriga delägare. 

 

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal 

förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.   

 

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning. 

 

12 §  Rätt till granskning 

Aktieägarnas revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet 

och räkenskaper. 

 

13 §  Insyn 

Vad gäller större investeringar och affärstransaktioner, väsentliga utvidgningar, 

inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten skall samråd ske med  

respektive ägare. 

 

Vidare skall bolaget samråda med respektive ägare innan planer och åtgärder 

vidtas som ekonomiskt kan påverka ägaren direkt eller indirekt, eller på annat 

sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarens sida. 

 

Respektive ägare skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta 

ändamål skall revisionsberättelse och verksamhetsberättelse årligen översändas 

till respektive ägare.  

 

14 §  Räkenskapsår 

Bolagets räkenskaper skall den 31 december varje år sammanfattas i fullständigt 

bokslut. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

15 §  Årsstämma  

Årsstämma skall hållas i Piteå en gång årligen under april till juni månad. 

 

 

 



 

 

16 §  Kallelse och meddelanden 

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med 

posten. Kallelse till bolagsstämma skall avsändas tidigast fyra och senast två 

veckor före stämman. 

 

17 § Ärenden på årsstämman 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av två justerare. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordning. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport. 

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande 

direktören. 

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor med 

suppleanter. 

11. Fastställande av respektive fullmäktige gemensamt utsedda 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i 

styrelsen (när sådana val skall ske). 

12. Fastställande av Region Norrbotten och Region Västerbotten gemensamt 

utsedd lekmannarevisor samt fastställande av respektive  ägarkommuns 

kommunfullmäktige gemensamt utsedd lekmannarevisorssuppleant (när 

sådana val skall ske). 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter (när sådana val skall ske). 

14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman 

avgörande. 

 

18 §  Hembudsklausul  

 

Hembudsskyldighet 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en som inte är aktieägare i bolaget 

har övriga aktieägare rätt ett lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även 

för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska 

genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också 

visa på vilket sätt han har fått äganderätten till aktien. När anmälan om en akties 

övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången. 

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 



 

 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. 

 

Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget.  

 

 
 



 
 
 
 

 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 

   

Region Norrbotten 
Lycksele kommun 

Skellefteå kommun 
Umeå kommun 
Piteå kommun 

Robertsfors kommun 
Bodens kommun 
Luleå kommun 
Kalix kommun 

Haparanda kommun 
Umeå Energi AB 

Skellefteå Kraft AB 
Företagarna Västerbotten Service AB 

 

 

Den nya regionkommunen, Region Västerbotten, 

övertar ägandet av regionförbundets bolag 

 
Vad händer nu? 
 

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut i februari 2019  om att revidera bolagsdokumenten för 

Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, 

Västerbottensteatern AB, AC‐Net Internservice AB, AC‐Net Externservice AB, ALMI Företagspartner 

Nord AB, Norrbotniabanan AB och Länstrafiken i Västerbotten AB.  

 

Justeringarna i bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal 

omfattar endast den nödvändigaste formalian, vilket krävs för att bolagen ska kunna övertas av den 

nya regionkommunen.  Det handlar i förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer 

samt hur revisor utses.  

 

För att dokumenten ska bli bindande för parterna förväntas Ni som delägare fatta motsvarande 

beslut före februari månads utgång. Vi bifogar de dokument som berör er.    

 
 
 
 



 

FÖRBEREDELSE FÖR BILDANDET AV REGIONKOMMUN 2019 

Bakgrund 
Från 1 januari 2019 bildas regionkommunen Region Västerbotten. Bildandet av region innebär bland 

annat att Västerbottens läns landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och vissa uppgifter som 

hanteras av Länsstyrelsen förs samman till en gemensam organisation.  

 

Delar av vad som kommer att bli den nya regionkommunens uppdrag utförs i bolag eller annan 

särskild verksamhetsform. Efter etableringen av Region Västerbotten överfördes flertalet av de 

landstingsägda bolagen till regionförbundet. Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting 

driver idag därmed sammantaget ett tjugotal verksamheter i bolagsform. I och med regionbildningen 

övertar den nya regionkommunen landstingets och regionförbundets ägande i samtliga bolag och 

regionförbundets aktier överlåts därmed till den nya regionkommunen. 

 

Bolagen representerar väsentliga värden för medborgarna och det är viktigt att dessa verksamheter 

samordnas med regionkommunens övergripande målsättningar – den regionala utvecklingsstrategin, 

regionplanen och landstingsplanen – för en långsiktig och livskraftig utveckling i regionen. Aktivt 

ägarskap i bolag är ett uttalat strategiskt verktyg för detta.  

 

Har du frågor kring detta så kontakta gärna  

Mona‐Lisa Fjellström, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐656 37 38 

alternativt mona‐lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se 

 

Frida Hald, nämndsekreterare och utredare Region Västerbotten, 070‐657 57 56 

alternativt frida.hald@regionvasterbotten.se 

 

 



 

 

Aktieägaravtal 2019 

 

Norrbotniabanan AB, organisationsnummer 556755–2517 

 

Aktieägaravtal har ingåtts mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Umeå kommun, 

Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix 

kommun och Haparanda kommun. 

 

Avtalet reglerar Parternas samarbete i rollen som aktieägare i det gemensamt ägda bolaget 

Norrbotniabanan AB, organisationsnummer 556755–2517. 

 

§1 Fördelning av aktier och aktiekapital 

Bolaget ska ha ett aktiekapital på lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kronor. Antal aktier ska vara 

lägst 5 000 aktier och högst 20 000 stycken med ett belopp på 100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst. 

Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i 

gällande bolagsordning. 

 

§ 2 Finansieringsprinciper 

Eventuella ägartillskott skall vara i proportion till ägarandelarna. 

 

§ 3 Nominering till styrelsen 

Styrelsen utses av bolagsstämman. Samråd mellan ägarna beträffande styrelsens sammansättning 

skall ske i ett ägarsamråd i god tid före bolagsstämman. 

 

§ 4 Ägarsamråd 

Parterna ska genomföra regelbundna ägarsamråd 1-2 gånger per år. Målsättningen är att ordinarie 

ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. 

Ägarsamrådet ska vara parternas forum för diskussioner, samråd och beslut avseende bolagets 

policy, verksamhetsinriktning, finansiering och satsningar. 

 

§ 5 Bolagsstämma 

Delägare ska utse ett ombud som utövar delägarens rösträtt vid bolagsstämman. 

 

§ 6 Lekmannarevisorer 



 

 

En lekmannarevisor utses gemensamt av Region Norrbotten och Region Västerbotten. Övriga 

delägare utser gemensamt en revisorssuppleant. Full insyn ska garanteras övriga delägare. 

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig 

yrkesrevisor ska nyttjas.   

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.  
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-30 

Kommunstyrelsen 
 
 
Diarienr: KS-2016/00014 

Revidering av bolagsordningar i Umeå Hamn AB 

samt Umeå Vagnverkstad AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att revidera Umeå Hamn AB:s bolagsordning så att nio styrelseledamöter 
kan utses 
 
att revidera Umeå Vagnverkstads AB:s bolagsordning så att nio 
styrelseledamöter kan utses. 

Ärendebeskrivning 
I samband med nomineringarna till styrelserna efter valet 2018 så har det 
beslutats att Umeå Hamn AB samt Umeå Vagnverkstad AB ska vara i 
personalunion med INAB.  
 
Konsekvensen av detta är att nio styrelseledamöter ska kunna utses och en 
revidering av bolagsordningarna är nödvändig. 
 
Umeå Kommunföretag AB godkände på sitt styrelsemöte 2018-11-29 
förslaget till förändring av bolagsordningarna. 

Beslutsunderlag 
UKF Protokoll 2018-11-29 
Reviderad bolagsordning Umeå Hamn AB 
Reviderad bolagsordning Umeå Vagnverkstad AB 

Beredningsansvariga 
Mikael Öhlund 

Beslutet ska skickas till 
UKF   
 
 
Margaretha Alfredsson  
stadsdirektör  
 



Styrelseprotokoll nr 218 

 

 

 

  PROTOKOLL fört vid sammanträde med 

styrelsen för Umeå Kommunföretag AB  

  den 29 november 2018. 12:00 – 12:30. 

 

 

Beslutande: Hans Lindberg  

 Anders Ågren  

 Margareta Rönngren 

 Nasser Mosleh 

 Peder Westerberg 

 Ulrika Edman 

 Christer Lindvall 

  

 

Ej närvarande:  

  

 

Övriga närvarande: Mikael Öhlund 

 Fredrik Forsell 

  

  

  

    

§ 1 Sammanträdets öppnande 

 

Förklarade ordföranden Hans Lindberg sammanträdet öppnat varefter 

föredragningslistan fastställdes. 

 

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

 

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Hans Lindberg och Anders 

Ågren.  

 

 

 

§ 3 Lägesorientering koncernen 

 

3:1 Finansiering av Umeå Hamn AB:s investeringar till år 2024 – Vision 

2024  

 

 Umeå Hamn har under de senaste två åren arbetat med att ta fram en 

långsiktig åtgärdsplan – Vision 2029. För att möta upp behoven i SCA 

projektet så måste nödvändiga investeringar tidigareläggas. Vision 2029 

blir Vision 2024. 



 Investeringsplanen i Umeå Hamn – Vision 2024 – omfattar totalt åtgärder 

på ungefär 1,4 miljarder kronor varav 250 miljoner kronor är finansierade 

via stöd och 300 miljoner kronor via användarnas avtal. Det som UKF 

aktualiserar är finansieringen av återstående 850 miljoner kronor. 

 

 UKF:s styrelse beslutar att föreslå att Umeå kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Att godkänna investeringsplanen på 850 Mkr för Umeå Hamn för att 

utveckla hamnen samt att möta behovet av projekt Aurora. 

 

 Att finansieringen hanteras inom bolagskoncernen. 

 

  

 

3:2 Justeringar av bolagsordningar för Umeå Vagnverkstad AB samt 

Umeå Hamn AB 

  

 I samband med nomineringarna till styrelserna efter valet 2018 så har det 

beslutats att Umeå Hamn AB samt Umeå Vagnsverkstad AB ska vara i 

personalunion med INAB. 

 

 Konsekvenserna av detta är att 9 styrelseledamöter ska kunna utses och en 

justering av bolagsordningen är därmed nödvändig.  

 

 UKF:s styrelse beslutar att föreslå att Umeå kommunfullmäktige beslutar: 

 

 Att justera Umeå Hamn AB:s bolagsordning så att 9 styrelseledamöter kan 

utses. 

  

 Att justera Umeå Vagnverkstad AB:s bolagsordning så att 9 styrelseleda-

möter kan utses. 

 

 

 

3:3 Förändring av verksamheten i Umeå Hamn AB på grund av 

momsproblematik 

 

 På den tiden Umeå Hamn AB hade hela hamnverksamheten hade de 

obligatorisk momspliktig ersättning för sin egen momspliktiga och 

kvalificerade momsfria ersättning, frivillig skattskyldighet för uthyrning av 

lokaler samt momsfri ersättning för rena markarrenden. När investeringar 

gjordes för den egna momspliktiga och kvalificerade momsfria 

verksamheten behövdes vanligtvis inget beslut om frivillig skattskyldighet 

i uppförandeskede från Skatteverket. 

 

 Det har nu kommit fram att konsekvenserna av denna förändring innebär 

på kort sikt att Umeå Hamn AB inte kan dra av moms. Det innebär också 

en osäkerhet i momsfrågor för planerade investeringar i hamnen som kan 

innebära ett ”momstapp” på stora mycket belopp. 



 För att eliminera denna osäkerhet samt kunna göra momsavdrag så föreslår 

vi vissa förändringar i relationen mellan Umeå Hamn AB och 

Kvarkenports AB. Exakta detaljer kring dessa förändringar återkommer vi 

med efter genomförd konsekvensutredning. 

 

 UKF:s styrelse beslutar: 

 Att tillsätta en utredning där rollen mellan Umeå Hamn AB samt 

Kvarkenports AB förändras för att undvika osäkerhet i momsfrågan. 

 

 

§ 4 Övriga frågor 

 

 

4:1 Övriga frågor 

 

 

4:2 Ökad kreditlimit för Vakin 

 

 Det har uppkommit ett behov för Vakin att utöka kreditlimiten med 30 

Mkr. Utökningen beror på något högre kostnader än prognostiserat. 

Förändringen hanteras inom koncernen. 

 

UKF:s styrelse beslutar: 

 Att under december månad utöka Vakins kreditlimit med 30 Mkr. 

  

 

 

§5 Sammanträdets avslutning 

 

  

 

Vid protokollet 

 

 

Mikael Öhlund 

        Justeras 

    

  

 Hans Lindberg              Anders Ågren 
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 Bolagsordning för Umeå Hamn Aktiebolag  
Org. nr 556366-0355 
 

§ 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Umeå Hamn Aktiebolag. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för verksamheten att äga hamninfrastruktur och annan 

därmed samhörande verksamhet. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som 

bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren / i ägarens 

ställe 

 

§ 4 ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip tillhandahålla infrastruktur för Kvarkenhamnar och övriga 

verksamma i hamnområdet. Verksamheten ska drivas på affärsmässig grund. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Infrastruktur i Umeå AB  

 

§ 5 Fullmäktiges  rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 

 

§ 6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tiomiljoner (10 000 000) och högst 

fyrtiomiljoner (40 000 000) kronor. 

 

§ 7 Aktie 

Aktie ska kunna utges till ett lägst antal av ettusen (1 000) och ett högst antal av 

fyratusen (4 000). 

 

§ 8 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och revisorer äger rätt att när som helst 

granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

§ 9 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter, inga ersättare. Ledamöter utses av 

kommunfullmäktige i Umeå kommun. Kommunfullmäktige bestämmer i samband 

med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska 

vara vice ordförande. 
 

Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom 

kommunfullmäktiges försorg 
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§ 10 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt 

huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. 

 

§ 11 Lekmannarevisorer 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av 

kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma 

som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med 

den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till 

kommunfullmäktige.   

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till 

aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman. 

 

§ 13 Ärenden på årsstämma 

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets 

utgång. 

Följande ärenden skall förekomma till behandling: 

1.  Stämmans öppnande. 

2.  Val av ordförande vid stämman. 

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4.  Val av en eller två justeringsmän. 

5.  Godkännande av  dagordningen. 

6.  Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall,   

        koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse. 

8.  Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är  

        moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  

 9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda    

        balansräkningen. 

10.  Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den 

 verkställande direktören. 

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna. 

12.  Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall 

revisor/er och revisorssuppleant/er. 

13.  Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

14. Eventuell vinstutdelning. 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta om  
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de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock  

underställas kommunfullmäktige.  

Exempelvis:  

-fastställande av bolagordning 

-bildande av bolag 

-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt  

samt 

-övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem. 

 

§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 16 Firmatecknare 

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör 

att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 

förening. 

 

§ 17 Hembud 

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska 

aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till 

bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått 

genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej 

kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest 

känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av 

lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt 

flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till 

tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under 

tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för 

aktien.  

 

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. 

Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för 

hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den 

ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.  

 

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet 

blev bestämt. 
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Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, 

får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk 

framställdes hos bolaget. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 

eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli 

registrerad för aktien. 

  

 

 

 

§ 18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 

Umeå kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är 

av redaktionell karaktär. 
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BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ VAGNVERKSTAD AB  

Org.nr 556834-0813 

 

§ 1    Bolagets firma 

Bolagets firma är Umeå Vagnverkstad AB 

 

§ 2    Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län 

 

§ 3   Föremålet med bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål att projektera, uppföra, äga och förvalta en vagnverkstad i Umeå. 

 

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten 

ska bedrivas åt ägaren / i ägarens ställe 

 

§ 4    Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den 

kommunallagenslokaliseringsprincip projektera, uppföra äga och på affärsmässiga villkor 

förvalta en vagnverkstad i Umeå. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Infrastruktur i Umeå AB. 

 

 

§ 5    Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. 

 

§ 6    Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst hundra tusen (100 000) och högst fyrahundra tusen 

(400 000) kronor. 

 

§ 7    Aktie 

Aktier ska kunna utges till ett antal av lägst ettusen (1 000) och  högst antal av fyra tusen 

(4 000). 

 

§ 8    Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och lekmannarevisionen äger rätt att när som helst 

granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 

sekretess. 

 

§ 9    Styrelse 

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Ledamöterna utses av kommunfullmäktige i Umeå. 

Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som 
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ska vara ordförande och vem som ska vara vice ordförande. Avgår styrelseledamot under 

mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg. 

 

§ 10   Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt 

huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor. 

 

§ 11   Lekmannarevisorer 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i 

Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter 

det val till kommunfullmäktige äg rum till och med den bolagsstämma som inträffar 

närmast efter följande val till kommunfullmäktige. 

 

§ 12   Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra och senast två veckor för stämman. 

 

§ 13   Ärenden på årsstämma 

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Följande ärenden skall förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Godkännande av  dagordningen. 

6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad. 

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall,  

    koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse. 

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är  

    moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  

 9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  

     balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den         

      verkställande direktören. 

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna. 

12.  Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er 

    och revisorssuppleant/er. 

13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen 

 eller bolagsordningen. 

14. Eventuell vinstutdelning. 

 

 

§ 14   Bolagsstämmans kompetens 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta om  

de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock  

underställas kommunfullmäktige. 
Exempelvis:  
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-fastställande av bolagordning 

-bildande av bolag 

-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt  

Samt 

-övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem.  

 

§ 15  Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 16   Firmatecknare 

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att 

teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 17   Hembud 

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien 

genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre 

antal aktier än erbjudandet omfattar. 

 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta 

till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång. 

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav, 

fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår 

äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien. 

 

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om 

parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna 

aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 

Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande stadgar. 

 

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den 

som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos 

bolaget. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för 

aktien. 
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  § 18  Ändring av bolagsordning 

 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i  

   Umeå kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av    

       redaktionell karaktär. 
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-27 

Kommunstyrelsens 
näringslivs- och arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00903 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning 

för förtroendevalda (PBF) 

Förslag till beslut 
Efter förslag från arvodeskommittén  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna följande förändring i bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF): 
 
Förtroendevald som intjänat full pensionsrätt med tolv års heltidsuppdrag 
får hel pension om omfattningen av förtroendeuppdrag minskar åren 
närmast före pensionstidpunkt. Detta gäller tidigast fr.o.m. 61 års ålder 
fram till avgång med ålderspension, tidigast 65 år. Förutsättningen är att 
förtroendeuppdrag fullgörs på deltid fram till avgång med ålderspension.  

 
Vid beräkning av egenpension, ålderspension eller efterlevandepension 
används medeltalet av de två högsta Årsmedelpoängen under 
beräkningsåren. 

Ärendebeskrivning 
Enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda (PBF) § 1 mom 2 kan kommunfullmäktige efter förslag från 
arvodeskommittén för särskilt fall besluta att PBF skall gälla och därvid 
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverad. 
 
Förtroendevald har intjänat full pensionsrätt med tolv års 
förtroendeuppdrag på heltid. Vid uttag av ålderspension erhålls full 
pension om uppdraget pågår på heltid till pensionstidpunkt, tidigast 65 år. 
Om förtroendevald har minskad omfattning i förtroendeuppdrag de sista 
åren före pensionsuttag innebär det en väsentlig pensionsminskning. Detta 
får stora konsekvenser för individen.  
 
Utifrån detta föreslås att förtroendevald som intjänat full pensionsrätt med 
tolv års heltidsuppdrag får hel pension om omfattningen av 
förtroendeuppdrag minskar åren närmast före pensionstidpunkt. Detta 
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 Tjänsteskrivelse 
 Dnr: KS-2018/00903 
 
 
föreslås gälla from 61 års ålder fram till avgång med pension, tidigast 65 år. 
Förutsättningen är att förtroendeuppdrag fullgörs fram till 
pensionstidpunkt. 

Beslutsunderlag 
PBF 
Bildspel från Skandia 

Beredningsansvariga 
Stefan Larsson 

Beslutet ska skickas till 
Personal   
 
 
Margaretha Alfredsson Stefan Larsson 
stadsdirektör förhandlingschef 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2018-12-04 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 321 

Diarienr: KS-2018/00903 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning 

för förtroendevalda (PBF) 

Beslut 

Efter förslag från arvodeskommittén  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna följande förändring i bestämmelser om pension och 

avgångsersättning för förtroendevalda (PBF): 

 

Förtroendevald som intjänat full pensionsrätt med tolv års heltidsuppdrag 

får hel pension om omfattningen av förtroendeuppdrag minskar åren 

närmast före pensionstidpunkt. Detta gäller tidigast fr.o.m. 61 års ålder 

fram till avgång med ålderspension, tidigast 65 år. Förutsättningen är att 

förtroendeuppdrag fullgörs på deltid fram till avgång med ålderspension.  

 

Vid beräkning av egenpension, ålderspension eller efterlevandepension 

används medeltalet av de två högsta Årsmedelpoängen under 

beräkningsåren. 

Ärendebeskrivning 

Enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda (PBF) § 1 mom 2 kan kommunfullmäktige efter förslag 

från arvodeskommittén för särskilt fall besluta att PBF skall gälla och 

därvid fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. 

som kan finnas motiverad. 

 

Förtroendevald har intjänat full pensionsrätt med tolv års 

förtroendeuppdrag på heltid. Vid uttag av ålderspension erhålls full 

pension om uppdraget pågår på heltid till pensionstidpunkt, tidigast 65 år. 

Om förtroendevald har minskad omfattning i förtroendeuppdrag de sista 

åren före pensionsuttag innebär det en väsentlig pensionsminskning. 

Detta får stora konsekvenser för individen.  
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2018-12-04 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

Utifrån detta föreslås att förtroendevald som intjänat full pensionsrätt 

med tolv års heltidsuppdrag får hel pension om omfattningen av 

förtroendeuppdrag minskar åren närmast före pensionstidpunkt. Detta 

föreslås gälla from 61 års ålder fram till avgång med pension, tidigast 65 

år. Förutsättningen är att förtroendeuppdrag fullgörs fram till 

pensionstidpunkt. 

Beslutsunderlag 

PBF 

Bildspel från Skandia 

Beredningsansvariga 

Stefan Larsson 

Beslutet ska skickas till 
Personal   
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

Umeå

2018-02-14 – 2018-02-15

PBF

Bestämmelser om pension 
och avgångsersättning för 
förtroendevalda i Umeå kommun 

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

FÖR VILKA GÄLLER BESTÄMMELSERNA?

2

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 
Kommunallagen kap4, §1 som fullgör uppdrag hos kommunen 

– på heltid eller

– på betydande del av heltid 

Avser alla förtroendevalda enligt ovan som inte har avgått 
före 2003-01-01

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid 
tillträdandet av uppdraget har rätt till egenpension p.g.a. 
anställning eller annat uppdrag eller har fyllt 65 år
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

PENSIONSFÖRMÅNERNAS OMFATTNING

3

• Egenpension

– Ålderspension

– Sjukpension

– Visstidspension

• Efterlevandepension

– Efterlevandepension till vuxen

– Kompletterande änkepension

– Barnpension

• Livränta

– ålderslivränta

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

EFTERSKYDD

4

Efterskydd införs i bestämmelserna

Om avgång sker utan rätt till egenpension enligt PBF har den 
förtroendevalde rätt till efterskydd i 270 dagar fr.o.m. 
avgången

Efterskyddet innebär att den förtroendevalde resp. 
förmånstagaren blir berättigad till sjukpension resp. 
efterlevandepension om rätten till förmån skulle ha inträffat 
vid fortsatt förordnande
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

PENSIONSGRUNDANDE TID OCH 
TIDSFAKTOR

5

Uppdragstid i kommunen som tillgodoräknats enligt PBF och 
PRF-KL tillgodoräknas i den pensionsgrundande tiden 

Medförd pensionsrätt tillgodoräknas inte

Tidsfaktorn är kvoten mellan pensionsgrundande tid och 12 år, 
dock max 1,000

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

PENSIONSGRUNDANDE INKOMST OCH 
ÅRSPOÄNG

6

Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår 
och är den förtroendevaldes årsarvode samt 
utbetalade kontanta ersättningar, dock inte 
traktamenten och kostnadsersättningar.
Uppräkning av inkomsten sker vid ledighet p.g.a. 
sjukdom, olycksfall, arbetsskada och under ledighet 
för vård av barn enligt Föräldraledighetslagen

En Årspoäng beräknas för varje år. Årspoängen är 
kvoten mellan den pensionsgrundande inkomsten 
och det under inkomståret gällande förhöjda
prisbasbeloppet 
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

BERÄKNINGSTIDPUNKT, BERÄKNINGSÅR

7

• Med beräkningstidpunkt avses den tidigaste tidpunkt då 
den förtroendevalde:

– uppnår utgången av den månad innan den 
förtroendevalde fyller 65 år,

– avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller 
livränta eller 

– avlider 

Med beräkningsår avses det kalenderår då 
beräkningstidpunkten infaller.

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

ÅRSMEDELPOÄNG

8

Vid beräkning av årsmedelpoäng beaktas årspoängen för de 
två år som närmast föregår beräkningsåret

Årsmedelpoängen är medelvärdet av de två årspoängen

Blir bestämmelserna gällande för den förtroendevalde under 
något av de ovan nämnda två åren ska pensionsmyndigheten 
avgöra hur årsmedelpoängen ska beräknas

Exempel: 

Arvode 2016 = 850 000 ÅP = 850 000/45 200 = 18,805 

Arvode 2017 = 875 000 ÅP = 875 000/45 700 = 19,147

ÅMP = (18,805+19,147)/2 = 18,976
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

VISSTIDSPENSION (VP)

9

• Vp  utbetalas efter ansökan till förtroendevald som efter 
50 men före 65 års ålder uppfyller följande villkor:

– Uppdraget upphör vid utgången av mandatperiod 
eller

– Uppdraget upphör av annan anledning än 
återkallelse enligt kap. 4, § 10 i Kommunallagen och 
den förtroendevalde har haft sitt uppdrag i minst 36 
kalendermånader eller om mindre än 36 månader, 
den förtroendevalde har haft uppdraget under två på 
varandra följande valperioder

– Den förtroendevalde har inte rätt till sjukpension 
enligt PBF §11.

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

VISSTIDSPENSION (VP) FORTS.

10

• Vp utbetalas t.o.m. månaden innan den månad 
ålderspension ska börja utbetalas enligt ansökan, dock 
längst t.o.m. 67-årsmånaden. 

• Rätten till vp upphör om den förtroendevalde får nytt 
heltidsuppdrag hos kommunen. När det nya uppdraget 
upphör (före 65 års ålder) beräknas en ny vp, samordnad 
med den tidigare vpn, med avgången från det nya 
uppdraget som beräkningstidpunkt

• Pensionsmyndigheten kan efter ansökan från den 
förtroendevalde besluta om att i stället för vp ge en rätt 
till livränta



2018-02-13

6

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

I pensionsgrundande tid räknas endast tid som heltidförtroendevald i 
kommunen. Tillgodoräkning av deltidsuppdrag kan ske efter beslut.

VP = ÅMP * nivå% * tf * pbb

Exempel
Tf = 1,000
ÅMP= 18,976
VP = (18,976 * 0,65) * 1,000 * 45 500 = 561 215 kr/år = 46 768 kr/mån

• Vp samordnas med 75 % (multiplicerat med tidsfaktorn) av 
förvärvsinkomst som minskats med ett prisbasbelopp. Vp samordnas 
även med ev. allmän pension.

Den förtroendevalde är skyldig att enligt pensionsmyndighetens 
anvisningar lämna uppgifter om inkomstförhållanden som kan påverka 
samordningen med visstidspension. 

VISSTIDSPENSION (VP) FORTS.

•11

Skikt av åmp uttryckt i antal förhöjda 
pbb

Nivå i %

0 - 20 65

20 - 30 32,5

30 - 0

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

SJUKPENSION

12

Sjukpension utbetalas efter ansökan till förtroendevald som 
inte fyllt 65 år och får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
och som med stöd av kap. 4 § 9 i Kommunallagen befrias från 
sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpension beräknas med samma nivåer som en 
ålderspension och utbetalas så länge rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning finns dock längst t.o.m. månaden innan 
65-årmånaden. Pensionsgrundande tid räknas fram till 65-
årsmånaden.

Samordnas med allmän pension samt även med 
förvärvsinkomst enligt motsvarande bestämmelser som gäller 
vid visstidspension
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

ÅLDERSPENSION

13

Ålderspension utbetalas efter ansökan till den som avgår 

från uppdraget tidigast vid utgången av den kalendermånad 
före den månad hon fyller 65 år eller vars visstidspension 
eller sjukpension upphör p.g.a. att hon fyller 65 år

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

Ålderspension utbetalas till den som avgår från uppdraget tidigast vid 
utgången av den kalendermånad före den månad hon fyller 65 år eller 
vars visstidspension upphör p.g.a. att denne fyller 65 år.
Tidsfaktorn (tf)  är antalet år dividerat med 12 men maximalt 1.

• ÅP = ÅMP * nivå% * tf * pbb

Tf = 1 (12 års pensionsgrundande tid)
ÅMP= 18,976

ÅP = (1 * 0,96 + 2 * 0,7 + 15,976 * 0,65) * 1,000 * 45 500 =
=  579 870 kr/år = 48 323 kr/mån 

Ålderspensionen är en bruttopension och samordnas med allmän 
pension. Pensionen nettofixeras och kallas efter nettofixeringen för 
kompletteringspension

Kompletteringspensionen följer sedan förändringar i prisbasbeloppet.

ÅLDERSPENSION

•14

Skikt av åmp uttryckt i 
antal förhöjda pbb

Nivå i %

0 - 1 96

1 - 3 70

3 - 20 65

20 - 30 32,5

30 - 0
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

EFTERLEVANDEPENSION TILL VUXEN 
OCH BARNPENSION

15

• Rätt till efterlevandepension till vuxen och barnpension 
kan finnas om den förtroendevalde vid dödsfallet har 
uppdrag eller har rätt till egenpension

• Beräkningstidpunkten är dödsfallstidpunkten

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

EFTERLEVANDEPENSION TILL VUXEN

16

Efterlevandepension till vuxen utbetalas i fem år from 
månaden efter dödsfallet. 

EP = ÅMP * nivå% * tf * pbb

Exempel 

ÅMP = 18,976

EP = (15 % * 18,976) * 1* 45 500 =  129 511 kr/år 

=  10 793 kr/mån

Skikt av åmp Nivå i %
0– 20 15

20 – 30 7,5
30 - 0
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

BARNPENSION

17

Barnpension utbetalas from månaden efter dödsfallet, tom juni det år 
barnet fyller 20 år om barnet studerar. Annars tom månaden innan barnet 
fyller 18 år 

BP = ÅMP * nivå% * tf * pbb

Exempel 

ÅMP = 18,976

BP = (10 % * 7,5 + 28% * 11,476) * 1* 45 500 =  180 329 kr/år =  15 027 kr/mån

Om 2 barn

BP = 15 027 * 1,4 / 2 =  10 519 kr/ mån och barn

Skikt av åmp Nivå i %
0 – 7,5 10

7,5 – 20 28
20 – 30 14

30 - 0

Antal barn Faktor
2 1,4
3 1,6
4 1,8

5 el fler 2,0

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

LIVRÄNTA

18

• Rätt till livränta finns om:

– Uppdraget har varat i minst 3 år och

– Ingen rätt till egenpension enligt PBF finns

• Livräntan utbetalas efter ansökan fr.o.m. 65-årsmånaden

I pensionsgrundande tid räknas endast tid som 
förtroendevald i kommunen. För full livränta fordras 30 år.
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

LIVRÄNTA, FORTS

19

Årsmedelpoängen indelas i skikt enligt tabell. Poängen i skiktet 
multipliceras var för sig med angivet procenttal Summan av resultaten i 
varje skikt multipliceras med tidsfaktorn och kallas livräntepoäng.

Tidsfaktorn beräknas som antalet aktiva år dividerat på 30!

Livräntan är en nettoförmån.

LR = ÅMP * nivå% * tf * pbb

Exempel

ÅMP = 18,976

Tf = 12/30 

LR =  (10 % * 7,5 + 65% * 11,476) * 12/30 * 45 500 =  149 411 kr/år 

=  12 451 kr/mån

Skikt av åmp Nivå i %

0 -7,5 10

7,5 - 20 65

20 - 30 32,5

30- 0

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

AVGÅNGSERSÄTTNING

20

Bestämmelserna om avgångsersättning gäller 
förtroendevald som skulle ha rätt till visstidspension om den 
förtroendevalde varit 50 år eller äldre vid avgången.

• Rätten att uppbära avgångsersättning upphör om den 
förtroendevalde:

– på nytt får ett uppdrag med pensionsrätt hos 
kommunen

– får rätt till egenpension enligt PBF eller

– fyller 65 år
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REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

AVGÅNGSERSÄTTNINGENS UTBETALNINGSTID

21

Avgångsersättning utbetalas efter ansökan längst under 
följande tider beroende på uppdragstid och ålder vid 
avgången 

Uppdragstid i månader Inte fyllt 40 år Fyllt 40 men inte 50 år

Mindre än 72 1 år 1 år

72 men mindre än 96 2 år 2 år

96 men mindre än 120 2 år 3 år

120 men mindre än 144 2 år 4 år

144 eller mer 2 år 5 år

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

AVGÅNGSERSÄTTNINGENS NIVÅ

22

Underlaget för avgångsersättningen är den 
förtroendevaldes årsarvode vid avgången

Underlag (uttryckt i 
antal förhöjda 
prisbasbelopp

0 - 20 20 - 30

Nivå i % under det första 
utbetalningsåret

80 40

Nivå i % därefter 70 35

Samordning med förvärvsinkomst ska ske som för visstidspension



2018-02-13

12

REVISION PA1 SKRIVEN AV FÖRNAMN EFTERNAMN GRANSKAD AV FÖRNAMN EFTERNAMN

DATUM ÅÅÅÅ-MM-DD SEKRETESSLAG ÖPPEN, INTERN, KONFIDENTIELL ETC. FILNAMN DOKUMENT1

UTBETALNING

23

Pension enligt PBF utbetalas vid samma tidpunkt som gäller 
för utbetalning av allmän pension

Ålderspension, efterlevandepension och livränta kan efter 
medgivande av den förmånsberättigade, bytas ut mot ett 
engångsbelopp.

Om inte pensionsmyndigheten beslutar annat kan detta ske 
om kapitalvärdet enligt PA-KLs regler är högst 150% av 
prisbasbeloppet året före det år utbetalningen börjar.
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Tjänsteskrivelse 
2018-11-14 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 
 
Diarienr: KS-2018/00875 

Ändring i reglementet för Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ändra i reglementets 4:e § 1:a st från: Om en ledamot är förhindrad att 
inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe  
 
till: Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 
att vidare delta i ett sammanträde ska i första hand en ersättare från den 
kommun som valt ledamoten inkallas. Om denna inte kan tjänstgöra 
inkallas ersättare enligt av brand- och räddningsnämnden beslutad 
inkallelseordning.  

Ärendebeskrivning 
Räddningsnämnden är en liten nämnd med 4 ledamöter och 4 ersättare. 
För att minska risken att frånvarande ledamöter innebär att nämnden inte 
blir beslutmässig förslås att reglementet justeras så att frånvarande 
ledamot i första hand ersätts av vald ersättare från den egna kommunen, 
därefter i enlighet med den av räddningsnämnden fastställda 
inkallelseordningen. 

Beslutsunderlag 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd Protokoll.  

Beslutet ska skickas till 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Tomas Jakobsson 
Befattning nämndssekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 316 

Diarienr: KS-2018/00875 

Ändring i reglementet för Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
att ändra i reglementets 4:e § 1:a st från: Om en ledamot är förhindrad 
att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe  
 
till: Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller 
att vidare delta i ett sammanträde ska i första hand en ersättare från den 
kommun som valt ledamoten inkallas. Om denna inte kan tjänstgöra 
inkallas ersättare enligt av brand- och räddningsnämnden beslutad 
inkallelseordning.  

Ärendebeskrivning 

Räddningsnämnden är en liten nämnd med 4 ledamöter och 4 ersättare. 

För att minska risken att frånvarande ledamöter innebär att nämnden 

inte blir beslutmässig förslås att reglementet justeras så att frånvarande 

ledamot i första hand ersätts av vald ersättare från den egna kommunen, 

därefter i enlighet med den av räddningsnämnden fastställda 

inkallelseordningen. 

Beslutsunderlag 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd Protokoll.  

 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-20 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 



Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-09-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 30 

Diarienr: URBR-2018/00026 

Ändring i reglementet för Umeåregionens brand- 

och räddningsnämnd 
 

Förslag till beslut 

Brand- och räddningsnämnden beslutar: 

att  föreslå kommunstyrelserna i Robertsfors, Umeå och Vindeln att 

föreslå Kommunfullmäktige i respektive kommun  

att ändra i reglementets 4:e § 1:a st  

från: 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde 

eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den 

kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe 

till: 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde 

eller att vidare delta i ett sammanträde ska i första hand en ersättare 

från den kommun som valt ledamoten inkallas. Om denna inte kan 

tjänstgöra inkallas ersättare enligt av brand- och räddningsnämnden 

beslutad inkallelseordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Räddningsnämnden är en liten nämnd med 4 ledamöter och 4 ersättare. För att 

minska risken att frånvarande ledamöter innebär att nämnden inte blir 

beslutmässig förslås att reglementet justeras så att frånvarande ledamot i första 

hand ersätts av vald ersättare från den egna kommunen, därefter i enlighet med 

den av räddningsnämnden fastställda inkallelseordningen. 

Beslutsunderlag 

Beredningsansvariga 

Margaretha Alfredsson 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelserna i Robertsfors, Umeå och Vindeln 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2018-09-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Margaretha Alfredsson Lars Tapani 
Tf Stadsdirektör Brandchef 
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