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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän (deltar på distans) 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, § 198 
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§ 187 

 

Diarienr: KS-2021/00504 

Upphandling: Dokumentationsstödsystem Arbetsmarknad 

och integration, dnr 21098 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att godkänna bifogat upphandlingsunderlag gällande ”Dokumentationsstödsystem 

Arbetsmarknad och integration, dnr 21098”. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen har beslutat att upphandla ett nytt 

dokumentationsstödssystem. En förstudie har pågått under en längre tid och 

avslutades i december 2020. Förarbetet har resulterat i konkretisering av krav som 

formulerats i denna upphandling. Önskade effekter av systemet är bland annat 

minska manuell hantering, underlätta och effektivisera för medarbetarna i arbetet 

med deltagarna, säker informationshantering samt möjliggöra goda underlag i form 

av statistik för verksamhetsuppföljning och utveckling.   

 

Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen består av flera enheter med 

huvudsaklig målsättning att minska utanförskapet och möjliggöra att fler deltagare 

blir självförsörjande. Verksamheten har en stark samverkan med andra myndigheter 

och aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten, Migrationsverket, 

Försäkringskassan och Socialtjänsten. Arbetsgivararbetet är centralt för att 

möjliggöra att deltagarna till exempel får praktik, arbetsträning eller anställning.  

 

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande med stöd av Lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU), 6 kap. 1§ p. 1. Vid ett öppet förfarande får alla 

leverantörer lämna anbud (6 kap 2§).  

Dokumentationsstödsystemet beräknas kosta omkring 1 400 000 kr under första 

avtalsperioden om 4 år. Summan inkluderar uppskattad kostnad för införande och 

delleverans om, uppskattningsvis, 150 000 kr respektive 200 000 kr. Avtalet kan 

därefter, efter den första avtalstiden, förlängas årsvis till en uppskattad kostnad om 
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350 000 kr per år för löpande licenser inklusive support och underhåll och tillgång till 

nya versioner.  

Beslutsunderlag 

21098 Skakrav 

21098 Utvärderingsmodell 

21098 Teknisk bilaga Klientplattform 

21098 Teknisk bilaga Miljöer och drift – Allmänt  

21098 Teknisk bilaga SMSNavet v1.1 

21098 Arbetsmarknad och integration Dokumentationsstödsystem krav 2021 

21098 Begäran affärssekretess 

21098 Företagspresentation 

21098 Instruktioner för e-avrop 

21098 Mall avtal  

21098 Mall personuppgiftsbiträdesavtal version 3 

21098 Referenser 

21098 Scenarier för utvärdering och test arbetsmarknad integration  

21098 Upphandlingsföreskrifter  

Beredningsansvariga 
Ulrika Erlingsson, Upphandlare  
Pia Wangberg bitr. Upphandlingschef 

Beslutet ska skickas till 
upphandlingsbyran@umea.se  

 

 

  

mailto:upphandlingsbyran@umea.se
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§ 188 

 

Diarienr: KS-2021/00049 

Upphandling: HVB med kompetens av 

funktionsnedsättning, antagande av leverantör 
Beslut  
Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att anta leverantörer enligt bilagor i upphandling 20291 HVB med kompetens av 

funktionsnedsättning.  

 

Ärendebeskrivning  
HVB med målgruppen barn och unga som har omfattande neuropsykiatrisk problematik. 
 
Avtalstid  
2021-07-01 – 2023-11-30.  
 
Värde  
16 500 000 SEK  
 
Utvärdering  
30 % pris, 70 % kvalitet  

 
Beslutsunderlag  
Bifogat tilldelningsbeslut.  

 
Beredningsansvariga  
Martin Deverud 
Pia Wangbergh 
 
Beslutet ska skickas till  
Upphandling  
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§ 189 

 

Diarienr: KS-2021/00501 

Miljöskjutsen - beslut om stöd till hållbarhetsprojekt 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 
att bevilja ansökan om Miljöskjuts med 20 021 kr till Ersboda Folkets Hus Förening 
 
att bevilja ansökan om Miljöskjuts med 20 021 kr till Kultur & Människa 
 
att bevilja ansökan om Miljöskjuts med 20 021 kr till Sävar IK 
 
att bevilja ansökan om Miljöskjuts med 20 021 kr till KFUM Umeå 
 
att bevilja ansökan om Miljöskjuts med 20 021 kr till Vän i Umeå 
 
att bevilja ansökan om Miljöskjuts med 20 021 kr till Studiefrämjandet 
Västerbotten 
 
att beviljade medel tas från Övergripande planerings budget 

 
att ge kommunens miljöstrateg delegation att ta beslut om Miljöskjutsen, ett stöd 

till ideella föreningar för hållbarhetsprojekt, på upp till 20 030 kr per projekt.  

Ärendebeskrivning 

Sedan 2017 har ideella föreningar i Umeå kunnat söka stödet Miljöskjutsen, där syftet 

är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad 

miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 

17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. För att stärka arbetet med ett 

klimatneutralt Umeå finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. 

Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå och administreras genom 

Föreningsbyrån. Under våren 2021 har 10 ansökningar kommit in och av dessa 

föreslås ovanstående beviljas en miljöskjuts. Sammanfattning av ansökningarna och 

motivering finns i beslutsunderlag. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till beslut Miljöskjutsen maj 2021. Sammanfattning och motivering. 

Beredningsansvariga 

Katharina Radloff, miljöstrateg, Övergripande planering 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent, Fritid 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
Katharina Radloff   
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§ 190 

 

Diarienr: KS-2019/00254 

Redovisning av delegationsbeslut: Stöd till lokalt ledd 

utveckling på Umeå landsbygd (LLU-stöd) 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslutet.  

Ärendebeskrivning 

Beslutsfattare enligt fastställd delegationsordning: Jennie Bergvall Kalén, 

utvecklingsstrateg landsbygd, övergripande planering. 

 

Täfteå Hamnförening har beviljats 13 500 kr från Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-

stöd), ett av Föreningsbyråns stöd till föreningslivet specifikt riktat till Umeå 

landsbygd. Beviljade medel ska användas till att investera i en ny sjösättningsramp till 

Strana-områdets småbåtshamn. Strana är ett populärt besöksområde för boende och 

besökare och nyttjas idag för såväl rekreation, fiske och båtliv. Med en ny 

sjösättningsramp vill föreningen öka tillgängligheten så att fler kan ta del av 

Täfteåfjärdens unika miljöer via båt. Genom att rampen ges en ny placering så kan 

hamnen optimeras så att fler båtplatser kan anläggas med minimal miljöpåverkan. 

 

 

  



Sida 9 av 20 

Umeå kommun     Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-05-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 191 

 

Diarienr: KS-2021/00022 

Anmälningsärenden 2021-05-25 

Remisser 

 
Infrastrukturdepartementet - Genomförande av ändringar i direktivet om främjande 

av rena vägtransportfordon till stöd för utsläppssnål mobilitet, I2021/00867. 

Upphandlingsbyrån har fått frågan om de ska skriva fram ett yttrande för KS. För 

yttrande senast 28 juni 2021. KSNAU 2021-06-01, KS 2021-06-08 

 

Justitiedepartementet - Skärpta straff för knivbrott. UmeBrå skriver fram ett 

yttrande för KS. För yttrande senast 3 september 2021 

 

Utbildningsdepartementet – För- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för eget yttrande till Utbildningsdepartementet. Sista dag 

för Umeå kommun att besvara remissen är 27 augusti 2021   
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§ 192 

 

Diarienr: KS-2021/00193 

Budget 2022 och plan 2023-2025, mål och direktiv till 

nämnderna samt investeringsplan 2022-2025 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att det presenterade budgetförslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

lämnas vidare i beslutsprocessen enligt följande tidplan: 

 

- Näringslivs- och arbetsutskottet 1 juni 2021 (övriga partier i utskottet lägger sina 

budgetförslag) 

 

- Kommunstyrelsen 8 juni 2021 (övriga partier i kommunstyrelsen lägger sitt 

budgetförslag. Samtliga partier i kommunfullmäktige har möjlighet att skriftligt 

anmäla in sitt budgetförslag till kommunstyrelsens möte 8 juni) 

 

- Kommunfullmäktige 21 juni 2021 (debatt och beslut) 

Ärendebeskrivning 

Vid näringslivs- och arbetsutskottets sammanträdet 2021-05-25 presenterar 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag.  

Beslutsunderlag 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag: 

S och MP Planeringsförutsättningar 2022 och plan 2023-2025 

S och MP Bilaga 1. Uppdrag från planeringsförutsättningar 2021 

S och MP Bilaga 2. Investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025 

S och MP Bilaga 3. Mark- och exploateringsplan 2022-2025 

S och MP Bilaga 4. Mark- och exploateringsplanens påverkan på kassaflödet 

 

Beslutet ska skickas till 

Nämnderna 
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§ 193 

 

Diarienr: KS-2020/00766 

Motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen; Björn 

Kjellsson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 29/2020: Avskaffa elsaneringsbidragen enligt byggnadsnämndens 

yttrande. 

 

Reservation 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige i oktober 2020 yrkar Björn Kjellsson (L) att 

Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. 

 

Byggnadsnämnden har 2021-02-17 yttrat sig och föreslår att kommunfullmäktige 

avslår motionen med följande skäl: Byggnadsnämnden har i januari 2021 tagit del av 

en aktuell uppföljning av stödet för elsanering. Den visade att de som tagit del av 

stödet har haft stor nytta av åtgärderna. Även om omfattningen är liten så finns i 

nuläget ingen ny information eller forskning som motiverar att stödet avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 42. 

Motionen. 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Mattias Larsson (C) och Janet Ågren (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå 
motionen). 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (att avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Björn Kjellsson (L) och Anders Ågren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

Byggnadsnämnden   
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§ 194 

 

Diarienr: KS-2021/00406 

Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet 

migranter; Maria Nilsson och Petter Nilsson (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-04-26 yrkar Maria Nilsson och Petter 

Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun aktivt motsätter sig bosättningslagen.  

 

att Umeå kommun mottar det minsta möjliga antal anvisade flyktingar. 

 

Partiet har i motionen ifrågasatt hur riksdagen genom denna lagstiftning har påverkat 

det grundlagsstadgade kommunala självstyret. Enligt grundlagen är det endast 

genom lagstiftning som riksdagen kan ålägga kommunen uppgifter vilket sker i ett 

otal olika fall så aven i denna fråga. Kommunerna har liksom vilken medborgare som 

helst att följa lagen, vill man få tillstånd en ändring i lagstiftningen måste frågan upp 

på regeringens och riksdagens bord. 

 

En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i 

kommunen. Länsstyrelsen fastställer årligen fördelningen av de flyktingar som 

anvisats till länet till kommunerna, enligt förordning (2016:39) om mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning. I beslutet finns ingen övre eller nedre 

gräns utan är ett fixerat tal. 

 

Umeå kommun har inte för avsikt att begå lagbrott på det sätt Sverigedemokraterna 

föreslår.  
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Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson 

 

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

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna  
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§ 195 

 

Diarienr: KS-2021/00170 

Finans- och kraftrapport april 2021 

Förlag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport april 2021. 

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 april 2021 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

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

Beslutet ska skickas till 
Olof Jansson  
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§ 196 

 

Diarienr: KS-2021/00508 

Inbetalning av kapitalinsats för täckande av solvenskapital 

i Svenska Kommun Försäkrings AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna inbetalning av kapitalinsats motsvarande 13 857 717 kronor för 

täckande av solvenskapitalkrav i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Ärendebeskrivning 

Svenska Kommun Försäkrings AB:s (SKFAB) försäkringslösningar syftar till att skydda 

aktieägarna Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, 

Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och verksamheter. 

Försäkringslösningar finns inom egendom, ansvar, förmögenhetsbrott, kollektiv 

olycksfall och VD/styrelseansvarsförsäkring i kommunala bolag. Bolaget startade med 

Gävle kommun och Sundsvalls kommun där vardera parten haft 50 procent av 

aktiefördelningen. Tillkommande delägarkommuner har därefter inträtt i bolaget 

med önskad aktietilldelning. 

 

Under 2020 uppdaterades aktieägaravtal och bolagsordning i enlighet med ökade 

solvenskapitalkrav inom försäkringsbranschen (KS-2019/00704). Med solvens menas 

att försäkringsbolaget har tillräckligt med tillgångar att ersätta sina försäkringstagare 

vid ett försäkringsfall. Det nya aktieägaravtalet beskriver hur solvenskapitalkravet ska 

tillämpas samt  

hur in- respektive utträde ur SKFAB ska ske. Vidare ska fördelningen av aktier i SKFAB 

spegla hur delägarna för in och bär risk i bolaget samt säkerställa att delägande 

kommun även är försäkringstagare avseende kommunförsäkring. 

 

Det nya aktieägaravtalet trädde i kraft den 1 januari 2021 och enligt bestämmelserna 

i det nya aktieägaravtalet ska varje delägare bära sin andel av kapitalkravet 

motsvarande sin andel av bolagets aktier. Om delägarens solvenskapital underskrider 

dennes andel av solvenskapitalkravet är delägare skyldig att tillföra bolaget kapital 
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motsvarande skillnaden. Vidare ska aktiefördelningen mellan delägarna motsvara 

omfattningen av deras kommunförsäkring.  

 

Med denna fördelningsgrund utifrån solvenskapitalkravet i SKFAB per 2020-12-31 

behöver nio aktieägare, alla utom Gävle kommun, teckna ytterligare aktier för att få 

en aktieandel som motsvarar aktieägaravtalets bestämmelser. Ökningen av aktier har 

SKFAB:s styrelse beslutat ska ske genom nyemission av aktier. Aktierna tecknas till 

kvotvärdet 1000 kronor. Umeå kommun behöver nyemittera 8420 aktier vilket 

motsvarar 8 420 000 kronor. 

 

Utöver nyemissionen behöver tre kommuner, varav Umeå kommun är en, tillskjuta 

ytterligare kapital genom så kallat ovillkorat aktieägartillskott för att uppnå ett 

solvenskapital som motsvarar deras andel av bolagets solvenskapitalkrav. Det 

ovillkorade aktieägartillskottet för Umeå kommun motsvarar 5 437 717 kronor. 

Tillsammans med nyemitterade aktier föreslås Umeå kommun tillskjuta kapital 

motsvarande 13 857 717 kr i SKFAB. Kapitaltillskottet sker genom en likvidbetalning 

samt en motsvarande ökning av tillgångar i balansräkningen vilket innebär att 

transaktionen inte har någon resultatpåverkan.  

Beslutsunderlag 

Solvenskapitalkrav fördelat 

Implementering av Svenska Kommun Försäkrings AB:s nya aktieägaravtal 

Information om nyemission i SKFAB – Umeå kommun 

Beredningsansvariga 

Henrik Olofsson, controller 

Urban Blomdahl, budgetchef 

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör 

 

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

Beslutet ska skickas till 
SKFAB 
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§ 197 

 

Diarienr: KS-2021/00410 

Svar på remiss:  SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel 

och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den 

offentliga förvaltningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge svar på remiss till Infrastrukturdepartementet enligt följande: 

 

Umeå kommun har inga synpunkter på förslagen i betänkandet. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har genom remiss från Infrastrukturdepartementet fått möjlighet att 

yttra sig över rubricerat betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga 

och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och 

standardiserad användning av betrodda tjänster samt lämna förslag på sådana 

åtgärder. En slutsats som dras av kartläggningsarbetet är att det inte finns något 

isolerat värde i en ökad användning av betrodda tjänster i den offentliga 

förvaltningen. Värdet av en ökad användning kommer i stället när betrodda tjänster 

utifrån verksamhetens behov används på ett ändamålsenligt sätt. Utredningens 

förslag i delbetänkandet fokuserar därmed i stort på sådana åtgärder som leder till en 

enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga 

förvaltningen t.ex. ändring i lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering och att Myndigheten 

för digital förvaltning (DIGG) ska tillhandahålla en nationell valideringstjänst för 

digitala underskrifter. 

Beslutsunderlag 

Remissen. 

Beredningsansvariga 

Eric Lindström 
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David Krasowski 

 

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

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturdepartementet senast den 16 augusti 2021. 

i.remissvar@regeringskansliet.se och kopia till i.esd.remisser@regeringskansliet.se. 

Ange diarienummer I2021/00503 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 
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§ 198 

 

Diarienr: KS-2021/00373 

Information: Sanering Norrbyskär 

Beslut 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar 

 

att till protokollet notera att utskottet tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2021-05-25 informerar mark- och exploateringschef Helen Nilsson 

om Sanering Norrbyskär och att den planerade upphandlingen inte genomförs i 

nuläget. Kommunen inväntar svar från Naturvårdsverket  

   
 

 

 


