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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Charlotta Weinehall (C) 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Eva-Maria Diehl, kommunikatör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 48, § 33 – 36 
Maria Lögdström, administratör 
Tua Gäärd, assistent 
Anna Flatholm, projektchef, § 48, 33 – 37 
Birgitta Persson Ståhl, verksamhetschef Städ och Verksamhetsservice, § 36 
– 40 
Karin Jäderlund, enhetschef, § 36 – 40 
Marcus Jansson, projektledare, 36 – 40 
Annette Boström, chef ledningsarbete, § 36 – 40 
Martin Nylander, gatuingenjör, § 36 – 39 
Tomas Forsberg, IT chef, § 48 a 
Michael Holmström, parkdriftchef, § 48 b – e 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 48, 33 – 34, 36 – 39 
Ludvig Wiechel, trafiksprångetpraktikant, § 48, 33 – 34 
Lisa Persson, trafikplanerare, § 48 c  
Gunnar Teglund, senior projektledare, § 48 b – e 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 36  
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Beslutsärenden 
 

§ 33 
Diarienr: TN-2020/00548 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning.  
 
att till protokollet notera att Christina Bernhardsson (S) och Lasse 
Brännström (MP) är jäviga under § 44. 
 
att till protokollet notera att ingen person är jävig i övrigt. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens föredragningslista finns som bilaga och eventuella  
ändringar noteras. En jävig person får varken delta i handläggningen av  
ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista. Bilaga. 
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§ 34 
Diarienr: TN-2020/00546 

Aktuellt från förvaltningen mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att konstatera att inga tilläggsuppdrag läggs med utgångspunkt i 
föredragningen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
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§ 35 
Diarienr: TN-2020/00547 

Ekonomirapport mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för februari 2021. 
 
att noga följa den ekonomiska utvecklingen per mars och vid behov besluta 
om en hantering för prognostiserat underskott i samband med bokslut per 
april och rapportera till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för februari 2021 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 
Protokollsanteckning  
Vår bedömning är att den budget som TN har är alldeles för låg för att vår 
verksamhet under rimliga och hållbara villkor ska kunna utföra alla de viktiga 
uppgifter som TN och vår drift ansvarar för. Detta leder till tydliga målkonflikter, 
som mellan målet att 65 procent av resorna ska ske med hållbara färdsätt medan 
vinterväghållningen fått en alldeles för låg budget för att kunna snöröja på ett 
tillräckligt bra sätt på våra GC vägar och gator. Vi ska vara en säker och trygg 
kommun men när GC vägarna tidvis denna vinter varit oframkomliga pga mycket 
snö har gång och cykeltrafiken hänvisats till gatorna av många inte uppfattats som 
tryggt och säkert. 
Våra verksamheter har under rådande ekonomiska förutsättningar utfört ett 
mycket bra arbete men de och Umeborna inser säkert att det behövs mer pengar 
till TN vilket Vänsterpartiet föreslog i vår budget till KF i juni. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom feb 2021 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt   
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§ 36 
Diarienr: TN-2021/00120 

Investeringsplan 2022-2025 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till investeringsplan 2022–2025 inom den 
investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 
 
att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå ytterligare 
två objekt per område enligt bilaga 1. 
 
att uppmärksamma budgetberedningen på att tekniska nämndens 
inriktningsram för IT-investeringar måste utökas om tekniska nämnden ska 
klara av de volymökningar avseende elevdatorer enligt gällande 
befolkningsprognos inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
att uppmärksamma budgetberedningen på att tekniska nämndens 
inriktningsram för IT-investeringar måste utökas om tekniska nämnden ska 
klara av volymökning av digitala enheter för personal inom för- och 
grundskolenämnden. 
 
att uppmärksamma budgetberedningen på att tekniska nämndens 
inriktningsram för IT-investeringar måste utökas om tekniska nämnden ska 
klara av volymökning av digitala enheter för förändrat arbetssätt inom 
socialtjänsten på äldrenämnden. 
 
att uppmärksamma budgetberedningen på att tekniska nämndens 
inriktningsram för IT-investeringar måste utökas om tekniska nämnden ska 
klara av prisökningen av digitala enheter för personal inom Umeå 
Kommun. 
 
att fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–
2025 enligt bilaga 1. 
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att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 
 
att anse punkten direktjusterad. 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-08 beslut om investeringsramar för 
investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.  
Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med 
teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 
tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–2025. Nämnden ska 
samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till 
förskjutningar i investeringar 2020 och 2021.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Håkan Johansson (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Fredrik Rönn (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla förslaget i tjänsteskrivelsen 
och konstaterar att så är fallet. 
 
Protokollsanteckning  
Då Umeå kommun arbetar med att ta fram en ny budgetberedningsmodell vill vi 
att Förvaltningschef och ekonom återkommer med besked om det är möjligt att 
lägga in en årlig procentuell ökning av reinvesteringarna då nuvarande modell 
med samma årliga summa känns orimlig med tanke på den normala prisökningen.  
Anna-Karin Sjölander (C) 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2022–2025. 
Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 
externförhyrning. 
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Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 
Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
Henrik Olofsson 
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§ 37 
Diarienr: TN-2021/00114 

Investeringsprogram Gator och parker 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa investeringsprogram för Gator och parker 2021 inklusive 
ombudgeteringar enligt bilaga.  
 
att bevilja igångsättningstillstånd för samtliga investeringar. 
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka behovet av väderskyddade 
hållplatser även för de linjer som går i riktning från centrum till stads- och 
kommundelar. Behovet redovisas inför beslut om investeringsprogram 
2022.  
 
Reservation 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Gator och parker har upprättat program för anläggande och ombyggnad av  
gator och parker, samtliga projekt ligger inom fastställd investeringsram för 
2021. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på att Strandpromenaden, sträckan under 
Tegsbron, ska in i programmet. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen.  
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobsons (V) yrkande 
med hänvisning till att vi inte har rådighet över marken. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
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Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Lasse Jacobsons (V) 
tilläggsyrkande och konstaterar att så inte är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Jacobsons (V) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lasse Jacobsons (V) yrkande. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C) x   
Håkan Johansson (S) x   
Christina Bernhardsson (S) x   
Tommy Stark (S) x   
Stefan Nordström (M) x   

Marianne Löfstedt (M) x   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP)   x 
Summa: 8 2  

 
Omröstningsresultat 
Med åtta ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att fastställa 
beslutet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
Reservation 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka behovet av väderskyddade 
hållplatser även för de linjer som går i riktning från centrum till stads- och 
kommundelar. Behovet redovisas inför beslut om investeringsprogram 
2022.  
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
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Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
tillägg av, från Lena Karlsson Engman (S), föreslagen att-sats och 
konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Investeringsprogram 2021_bilaga. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Anna Flatholm 
 

Beslutet ska skickas till 
Anna Flatholm 
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§ 38 
Diarienr: TN-2021/00116 

Ansökning Utvecklingsanslag Digitalisering och 
Digitaliseringsreserv - Städrobot, utökad pilot 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ansökningen om utvecklingsanslag för Städrobot, utökad 
pilot. 
 
att anse ärendet direktjusterat. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 
kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 
Digitaliserings och en Digitaliseringsreserv. För 2021 uppgår 
utvecklingsanslaget Digitalisering till 6 mnkr och Digitaliseringsreserven till 
18,5 mnkr. 
Det är enbart kommunens nämnder som har möjlighet att ansöka om 
medel ur utvecklingsanslag för Digitalisering och Digitaliseringsreserv. 
 

Beslutsunderlag 
Städrobot Ansökningsblankett för utvecklingsanslag digitalisering och 
Digitaliseringsreserv. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Mona Flumée 
Marcus Jansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se med kopia till verksamhetsutveckling@umea.se. Ange 
KS-2021/00103 i ämnesraden. 
 
   
 

mailto:verksamhetsutveckling@umea.se
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§ 39 
Diarienr: TN-2021/00121 

Ansökning Utvecklingsanslag Digitalisering och 
Digitaliseringsreserv  - Automatisering av 
specialkosthantering Måltidsservice 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ansökningen om utvecklingsanslag för Automatisering av 
specialkosthantering Måltidsservice. 
 
att anse ärendet direktjusterat. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 
kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 
Digitaliserings och en Digitaliseringsreserv. För 2021 uppgår 
utvecklingsanslaget Digitalisering till 6 mnkr och Digitaliseringsreserven till 
18,5 mnkr. 
Det är enbart kommunens nämnder som har möjlighet att ansöka om 
medel ur utvecklingsanslag för Digitalisering och Digitaliseringsreserv. 
 

Beslutsunderlag 
RPA Måltidsservice Ansökningsblankett för utvecklingsanslag digitalisering 
och Digitaliseringsreserv. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Annette Boström 
Marcus Jansson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se med kopia till verksamhetsutveckling@umea.se. Ange 
KS-2021/00103 i ämnesraden. 
   
 

mailto:verksamhetsutveckling@umea.se
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§ 40 
Diarienr: TN-2021/00122 

Ansökan om fast torghandelsplats Fro to Go AB 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bevilja Fro to Go AB:s ansökan med hänvisning till 7 § 3 stycket i Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 7 § 1 stycket Lokala ordningsföreskrifter för torghandel skall fordon 
direkt efter lossning flyttas från torget. Vid nämndens behandling av 
ärendet TN-2019/00544 återremitterades det med uppdraget att utreda de 
juridiska möjligheterna till försäljning från ”food truck” eller torgvagn 
utifrån gällande stadgar för torghandel. Efter dialog med 
kommunjuristerna gjordes tolkningen att 7 § 3 stycket i Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel möjliggör detta. Enligt föreskrifterna får 
för varor som ställer särskilda krav, t ex blommor och glass, försäljning ske 
från torgvagn efter godkännande av tekniska nämnden.  
 
Marcus Johansson genom sitt företag Fro to Go AB bedrivit glassförsäljning 
från ett fordon i broparken i ett flertal år och ansökte förra året om att få 
använda sig av en av de fasta torghandelsplatserna som kommunen 
tillhandahåller på Rådhustorget. Nämnden godkände ansökan och under 
2020 har Fro to Go AB bedrivit verksamheten där.  
 
Gator och parker har gjort en utvärdering som visat att konceptet har varit 
uppskattat av medborgare. Det har inte inkommit några synpunkter eller 
klagomål. Verksamheten har utförts på ett sätt som inte har medfört någon 
nedskräpning på området.  
 
För försäljning av glass finns ett särskilt behov av en större anläggning i 
form av vagn eller bil för att kunna ha kyl- och frysanläggningar i gång. Ett 
särskilt undantag från reglerna om att försäljning ska ske från öppet stånd, 
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bord eller liknande finns därför för försäljning av glass. I detta 
sammanhang, kommer försäljning fortsatt ske från en torgvagn som 
storleksmässigt kan likställas med en lättare lastbil. Det rör sig alltså inte 
om några stora fordon och med den teknikutveckling som skett på 
fordonssidan gör vi fortsättningsvis den bedömningen att aktuell 
försäljning kan rymmas inom den begränsning enligt Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln som finns avseende försäljning från 
vagn på Rådhustorget. Avtalet skrivs på ett år. 
 

Beredningsansvariga 
Kejvan Bexenius, handläggare 
 

Beslutet ska skickas till 
Kejvan Bexenius för vidareexpediering till sökande. 
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§ 41 
Diarienr: TN-2021/00122 

Ansökan om fast torghandelsplats Glasskiosken i 
Umeå AB 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bevilja Glasskiosken i Umeå AB:s ansökan med hänvisning till 7 § 3 
stycket i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 7 § 1 stycket Lokala ordningsföreskrifter för torghandel skall fordon 
direkt efter lossning flyttas från torget. Vid nämndens behandling av 
ärendet TN-2019/00544 återremitterades det med uppdraget att utreda de 
juridiska möjligheterna till försäljning från ”food truck” eller torgvagn 
utifrån gällande stadgar för torghandel. Efter dialog med 
kommunjuristerna gjordes tolkningen att 7 § 3 stycket i Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel möjliggör detta. Enligt föreskrifterna får 
för varor som ställer särskilda krav, t ex blommor och glass, försäljning ske 
från torgvagn efter godkännande av tekniska nämnden.  
 
Mikael Nordendahl har genom sitt företag Glasskiosken i Umeå AB bedrivit 
glassförsäljning genom sin glasskiosk under många år och ansökte förra 
året om att få använda sig av en av de fasta torghandelsplatserna som 
kommunen tillhandahåller på Rådhustorget. Nämnden godkände ansökan 
och under 2020 har Glasskiosken i Umeå AB bedrivit verksamheten där.  
 
Gator och parker har gjort en utvärdering som visat att konceptet har varit 
uppskattat av medborgare. Det har inte inkommit några synpunkter eller 
klagomål. Verksamheten har utförts på ett sätt som inte har medfört någon 
nedskräpning på området.  
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För försäljning av glass finns ett särskilt behov av en större anläggning i 
form av vagn eller bil för att kunna ha kyl- och frysanläggningar i gång. Ett 
särskilt undantag från reglerna om att försäljning ska ske från öppet stånd, 
bord eller liknande finns därför för försäljning av glass. I detta 
sammanhang, kommer försäljning fortsatt ske från en torgvagn som 
storleksmässigt kan likställas med en lättare lastbil. Det rör sig alltså inte 
om några stora fordon och med den teknikutveckling som skett på 
fordonssidan gör vi fortsättningsvis den bedömningen att aktuell 
försäljning kan rymmas inom den begränsning enligt Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln som finns avseende försäljning från 
vagn på Rådhustorget. Avtalet skrivs på ett år. 
 

Beredningsansvariga 
Kejvan Bexenius, handläggare 

Beslutet ska skickas till 
Kejvan Bexenius för vidareexpediering till sökande. 
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§ 42 
Diarienr: TN-2021/00117 

Yttrande Remiss Översyn av lagstiftningen om 
flyttning av fordon m.m 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på utredningen 
kring Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Utredarens 
huvuduppdrag har varit göra en fullständig översyn av 
lagstiftningen om flyttning av fordon, dvs. lagen (1982:129) om 
flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordningen (1982:198) 
om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). Syftet med utredningen har 
varit att minska de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna 
samt att minska förekomsten av fordonsmålvakter och målvaktsfordon. 
 
Yttrande 
Umeå kommun välkomnar översynen av lagstiftningen.  
Allt som kan förenkla och underlätta för myndigheter är välkommet. Idag 
lägger kommunen ner mycket utredningstid och stora belopp på flytt av 
fordon. Om lagstiftningen kan minska myndigheternas utrednings- och 
bevisbörda beträffande vem som är fordonets ägare är det väldigt positivt. 
Om lagstiftningen dessutom kan möjliggöra att myndigheterna i större 
utsträckning kan få betalt av ansvarig fordonsägare genom att 
omfattningen av den registrerade fordonsägarens ersättningsskyldighet 
utökas är det också väldigt positivt. 
När det gäller de två alternativa förslagen i 6.6 och 6.7 förordar Umeå 
kommun förslaget i 6.7, Alternativet med ett ägarbundet 
användningsförbud, då förslaget i 6.6 kan komma att innebära allt för stora 
nackdelar för privatpersoner och näringsidkare.  
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Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Remiss Flyttning av fordon m m. Bilaga. 
ds-2020_20. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Martin Nylander 

Beslutet ska skickas till 
KS (senast 6/4) för vidarebefordran till Infrastrukturdepartementet. 
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§ 43 
Diarienr: TN-2021/00123 

Yttrande Remiss - förvaltningsplan och åtgärdsplan 
avseende vatten Bottenviken 2021-2027 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 
 
Reservation 
Lasse Jacobsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet på arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten Bottenviken håller samråd om förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. 
Umeå kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig. 
Kommunstyrelsen har överlämnat denna remiss till Miljö – och 
hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämnden för yttrande till 
Kommunstyrelsen som skickar kommunens yttrande till 
Vattenmyndigheterna. 
 
Yttrande 
Utvecklingen av Umeås blå och gröna miljöer har en avgörande roll för 
Umeås tillväxt. Närheten till älvens stränder och kusten, sjöar och bäckar 
med god vattenkvalitet är viktig för både boende och besökare. 
I den tätare staden behövs multifunktionella ytor som bidrar till en vacker, 
trivsam och trygg stad och samtidigt hanterar dagvatten och skyfall, 
levererar biologisk mångfald, reglerar temperaturen och många andra 
ekosystemtjänster. Dagvattenfrågor ingår i ett flertal olika politikområden 
och ansvaret inom stadens organisation delas mellan flera nämnder och 
bolagsstyrelser. Umeå kommun har därför arbetat fram ett 
Dagvattenprogram som inom kort ska beslutas av politiken. 
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Tekniska nämnden har inga synpunkter på de av Vattenmyndigheterna 
föreslagna åtgärderna. 
 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på tillägg i yttrandet: kring en av stadens mest 
populära sjöar, Nydalasjön, kommer vi att göra åtgärder för att minska 
negativ påverkan från de omkringliggande områden.  
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobssons (V) yrkande. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Johan Ståhl (V) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordförande frågar om nämnden bifaller Lasse Jacobssons (V) tillägg och 
konstaterar att så inte är fallet. 
 
Reservation 
Lasse Jacobsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar 

Beredningsansvariga 
Per Hilmersson 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium senast 30/3, kopia till Katharina Radloff 
   
 
 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
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§ 44 
Diarienr: TN-2019/00073 

Nominering till styrelsen för Svenska Cykelstäder 
2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att nominera Christina Bernhardsson (S) till styrelsen för Svenska 
Cykelstäder.  
 
att Christina Bernhardsson (S) erhåller ersättning från nämnden vid 
deltagande. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun är medlem i Svenska Cykelstäder som är en förening 
bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för 
ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 26 svenska kommuner 
som samtliga är riksledande inom arbetet för attraktivare vardagscykling. 
Föreningen stöds av 2 associerade medlemmar: företag som är ledande 
inom den privata sektorns omställning till att arbeta med cykling.  
Målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra för cyklister i svenska 
kommuner samt att statusen för cykeln som transportmedel höjs på den 
kommunala, regionala och nationella agendan.  
Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och 
samverkan mellan dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett 
nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling och 
Cykelfrämjandet.  
Christina Bernhardsson (S) har varit medlem i styrelsen under 2019 och 
2020 och valberedningsarbetet inför kommande period har nu satt igång. 
 
 
Förslag på sammanträdet 
Nils-Erik Pettersson (MP) yrkar på att Lasse Brännström (MP) ska vara 
Umeå kommuns namn i styrelsen. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Håkan Johansson (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
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Stefan Nordström (M) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Lasse Jacobsson (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) förslag. 
Johan Stål (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) förslag.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden ska göra en annan nominering och 
konstaterar att så inte är fallet. 
 
Votering begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Ja-röst för tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för annan nominering. 
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 11. Med åtta röster för Christina Bernhardsson (S) 
mot tre röster för annan nominering beslutar nämnden i enlighet med 
tjänsteskrivelsen, att nominera Christina Bernhardsson (S) till styrelsen för 
Svenska cykelstäder. 

Beslutet ska skickas till 
emil.rensvala@svenskacykelstader.se 
info@svenskacykelstader.se 
Christina Bernhardsson 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emil.rensvala@svenskacykelstader.se
mailto:info@svenskacykelstader.se
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§ 45 
Diarienr: TN-2020/00545 

Övriga ärenden mars 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 46 
Diarienr: TN-2020/00544 

Kurser och konferenser mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser.  
 
att besluta att de som vill delta i nedanstående seminarium får göra det 
med ersättning.  
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Umeås stadsdelar och social hållbarhet - internt seminarium   

Välkommen till internt seminarium för politiker och tjänstepersoner i 
Umeå kommun. Fredag 26 mars 13.00-15.00.  
Delta via detta Teams live-event genom att klicka på länken 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzU2NTM2NjMtZGJjNy00Y2NjLThmY2YtOThlMDUwNmYzYjMz%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226666873a-59e7-46b0-b92e-
00af0a3633e2%22%2c%22Oid%22%3a%22a3a49f83-cea3-4313-b238-
70bb77d5cefb%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 
  
Umeå kommun publicerade nyligen rapporten Umeås stadsdelar - så står det till. 
Planeringsutskottet bjuder härmed in till seminarium om det nya materialet, hur det 
kan användas och försöker också sätta det i ett lite större perspektiv om hur vi arbetar 
för att uppnå ökad social hållbarhet.  
Ta gärna del av materialet via www.umea.se/stadsdelar 

 

 
   
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzU2NTM2NjMtZGJjNy00Y2NjLThmY2YtOThlMDUwNmYzYjMz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3a49f83-cea3-4313-b238-70bb77d5cefb%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7C849cafbac10f4e8606b608d8de207e5b%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637503578425978681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tIUe0oDIpK8H9utac8W%2Fvj%2FmayoqhuAveEkne8bAyrc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzU2NTM2NjMtZGJjNy00Y2NjLThmY2YtOThlMDUwNmYzYjMz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3a49f83-cea3-4313-b238-70bb77d5cefb%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7C849cafbac10f4e8606b608d8de207e5b%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637503578425978681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tIUe0oDIpK8H9utac8W%2Fvj%2FmayoqhuAveEkne8bAyrc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzU2NTM2NjMtZGJjNy00Y2NjLThmY2YtOThlMDUwNmYzYjMz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3a49f83-cea3-4313-b238-70bb77d5cefb%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7C849cafbac10f4e8606b608d8de207e5b%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637503578425978681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tIUe0oDIpK8H9utac8W%2Fvj%2FmayoqhuAveEkne8bAyrc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzU2NTM2NjMtZGJjNy00Y2NjLThmY2YtOThlMDUwNmYzYjMz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3a49f83-cea3-4313-b238-70bb77d5cefb%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7C849cafbac10f4e8606b608d8de207e5b%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637503578425978681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tIUe0oDIpK8H9utac8W%2Fvj%2FmayoqhuAveEkne8bAyrc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YzU2NTM2NjMtZGJjNy00Y2NjLThmY2YtOThlMDUwNmYzYjMz%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a3a49f83-cea3-4313-b238-70bb77d5cefb%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7C849cafbac10f4e8606b608d8de207e5b%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637503578425978681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tIUe0oDIpK8H9utac8W%2Fvj%2FmayoqhuAveEkne8bAyrc%3D&reserved=0
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§ 47 
Diarienr: TN-2020/00538 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att godkänna redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av tekniska nämndens 
fastställda delegationsordning samt anmälningsärenden. 
 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut gatu- och parkärenden, februari 2021 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, februari 2021. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, februari 2021. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, februari 2021. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, februari 2021. Bilaga. 
 
  
Delegationsbeslut fastighetsärenden 
- Extern förhyrning av lokaler, beslut om antagande av konsulter, 
entreprenörer och leverantörer för underhålls- och investeringsobjekt 
inom Fastighetstekniks verksamhetsområde och igångsättningstillstånd, 
rivning av bebyggda fastigheter, februari 2021. Bilaga. 
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Anmälningsärenden 
• Protokollsutdrag168. Bilaga. 

Kriterier och beredningsprocess för utvanslag Social hållbarhet. 
Bilaga. 

• Beslutsunderlag Kriterier och beredningsprocess för utvanslag 
Digitalisering och Digitaliseringsreserv. Bilaga. 
Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och 
digitaliseringsreserv. Bilaga. 
Kostnads- och nyttoanalys. Bilaga. 

• Umeå_kommun_beslut_stadsmiljöavtal_cy_TRV_2020_139040_e-
sign_med_bilaga. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KS Lokalbehov Stöcke. Bilaga. 
 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Anna Bugaeva, Greta Adamsson och Annika 
Kjellsson Lind 
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§ 48 
Diarienr: TN-2020/00543 

Ärenden under handläggning - information mars 

 
a. Molnlagring, återkoppling   Tomas Forsberg 

b. Information agenda Strategidag   Karin Isaksson 

c. Information Dagvattenprogram   Anna Flatholm 

d. Information Nygatan   Anna Flatholm 

e. Sommarblomsprogram   Michael Holmström 
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