
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-28 

 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10:00-16:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Lena Karlsson Engman (S), ordförande 
Anna-Karin Sjölander (C), 1:e vice ordförande 
Håkan Johansson (S) 
Christina Bernhardsson (S) 
Tommy Stark (S) 
Britta Enfält (L) ersätter Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) 
Camilla Ingman (V) ersätter Lasse Jacobson (V) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Karlsson Engman (S) och Anna-Karin Sjölander (C) 

 

Sekreterare:        §§ 47-58 

 Annika Kjellsson Lind 

 

Ordförande:      

 Lena Karlsson Engman (S) 

 

Justerare:      

 Anna-Karin Sjölander (C)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-28 

Anslaget har satts upp: 2020-06-02 

Anslaget tas ner: 2020-06-26 

Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 

 

Underskrift:   
 Annika Kjellsson Lind
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S), (via länk) 

Andreas Georgsson (S), (via länk) 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef 

Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 

Tina Jonsson, kommunikatör 

Ulla Nilsson, administratör 

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 58a, d – e, 47 – 50 

Michael Holmström, parkdriftchef, § 50 – 51 

Hanna Jonsson, samhällsplanerare, § 52 

Carola Rubinsson, landskapsarkitekt, § 52 (via länk) 

Ann-Louise Rådström, dietist, § 49, 58b 

Ulla Dellkrans, måltidschef, § 49, 58b 

Christina Lundgren, chef fastighet förvaltning, § 58d  

Anna Flatholm, projektchef, § 58d – e (på plats), 50 – 51 (via länk) 

Max Kollberg, revisor KPMG, §58a (via länk) 

Anders Peterson, revisor KPMG, § 58a (via länk) 

Ewa Miller, internrevisor, § 58a (via länk) 

Urban Helmersson, upphandlingschef, § 58a (via länk) 

Lisa Persson, trafikplanerare, § 58d – e, 50 – 52 (via länk) 

Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 58d – e, 50 – 51 (via länk)  
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Beslutsärenden 
 

§ 47 

Diarienr: TN-2020/00023 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv maj 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av ett övrigt ärende 
från Anna-Karin Sjölander (C). 
 
att till protokollet notera att ingen person är jävig. 

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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§ 48 

Diarienr: TN-2020/00234 

Avgift för torghandel med anledning av pandemi 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att sätta avgiften för 

torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som upplåtits för 

ändamålet i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 maj till 30 

september 2020. Ansökan om torghandelsplats sker i övrigt i enlighet med 

de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.  

 

att ärendet direktjusteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. Det finns också 

möjlighet att bistå genom hyreslättnader på vissa områden som pekats ut 

av regeringen. Torghandel finns med bland de utpekade branscherna. 

De områden i Umeå kommun som är upplåtna för torghandel är: 

Rådhustorget, Södra delen av norra Renmarkstorget, Tegs centrum 

Tegsborg och Himmelska fridens torg Holmsund. Även Broparken omfattas 

av avgiftsbefrielsen. 

Umeå kommun får in ungefär 20 000 kr i månaden för avgifter kopplade till 

torghandeln. 

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på att perioden ska förlängas till att gälla 

hela året ut till 2020-12-31. 

 

Johan Stål (V) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Christina bernhardsson (S) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkande. 
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Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 

konstaterar att så är fallet. 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna ändringsförslaget från 

Anna-Karin Sjölander (C) och konstaterar att så inte är fallet. 

 

Votering begärs 

Ja-röst för tjänsteskrivelsen. 

Nej-röst för ändringsförslaget. 

 
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   
Britta Enfält (L)  x  
Marianne Löfstedt (M) x   
Camilla Ingman (V) x   
Johan Stål (V) x   
Fredrik Rönn (C)  x  
Lasse Brännström (MP) x   
Summa: 8 3  

 

Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
KS, Tomas Jakobsson 

 

 

§ 49 
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Diarienr: TN-2020/00237 

Del av Tomtebo 2:1 m.fl., Botsmark 30:1, 

Champinjonen 1 - Tidigareläggande av tre 

investeringsbeslut   

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta: 

 

att avsätta 68 Mkr år 2023 i investeringsplanen 2021-2024 för nybyggnad 

av särskola vid Carlslund. 

 

att avsätta 5 Mkr år 2021 i investeringsplanen 2021-2024 för byggande av 

paviljonger i Botsmark. 

 

att avsätta 5 Mkr år 2021 i investeringsplanen 2021-2024 för ombyggnad 

av fastigheten Champinjonen 1. 

 

att justera samtliga beslutspunkter omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens budgetbeslut har skjutits fram pga. de osäkerheter som finns 

kring ekonomin pga. Corona-pandemin. För några av de planerade 

investeringsprojekten blir påverkan på tidplanen väsentlig då förberedelser 

behöver kunna ske under år 2020 för att projekten ska kunna genomföras 

på ett bra sätt. Därför föreslås ett delbeslut fattas som rör tre projekt så att 

arbetet kan fortsätta enligt planeringen. Samtliga projekt är en del av de 

underlag som fastställdes i respektive skolnämnd i mars 2020, bilagor 1–4, 

och de ryms inom fastställda inriktningsramar. 

 

Del av Tomtebo 2:1 m.fl. -  Särskola vid nya skolan vid Carlslund 

(Tomtebo/Carlslid); 

En ny skola ska byggas i området och i föreslagen investeringsplan 2021–

2024 föreslås även särskola placeras här. Då projekteringen behöver 

fortsätta och även inkludera särskolan för ett bra resultat och undvika 
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påverkan på tidplanen föreslås detta objekt fastställas innan 

investeringsplanen som helhet tas.  

 

 

Botsmark 30:1 - Elevbyggda paviljonger i Botsmark; 

Fastighet har tillsammans med Dragonskolans byggprogram utarbetat en 

mer formaliserad modell för byggande av lokaler inom byggprogrammet 

för kommunal användning. I ett första steg omfattar det 

förskolepaviljonger. För att planeringen ska kunna gå vidare föreslås även 

detta objekt fastställas innan investeringsplanen 2021-2024 som helhet tas. 

 

Ombyggnad och anpassning av fastigheten Champinjonen 1;  

I fastigheten bedrivs vuxenutbildning, där en ny målgrupp, Lärvux och 

Vårdvux, planerar att flyttas in. Det förutsätter viss renovering och 

verksamhetsanpassning, bl. a tillgänglighetsåtgärder.  

Om medel avsätts kan externa förhyrningar avslutas för avflyttning 

snabbare. Därför föreslås att även detta objekt fastställs innan 

investeringsplanen 2021-2024 tas som helhet.  

 

Konsekvensbeskrivning  

Om inte dessa beslut tidigareläggs påverkas tidplanen för kommunen och 

det kan leda till merkostnader som med tidigarelagda beslut kan undvikas. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – FGN:s beslut § 29 2020-03-26 ”Förslag till investeringsbudget 

2021 och plan för 2022–2024”. 

Bilaga 2 – Bilaga 1 till FGN:s beslut § 29 2020-03-26 ”Förslag till 

investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–2024”. 

Bilaga 3 – GVN: s beslut § 24 2020-03-25 ”Förslag till investeringsbudget 

2021 och plan för 2022–2024”. 

Bilaga 4 – Bilaga 1 till GVN:s beslut § 24 2020-03-25 ”Förslag till 

investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–2024”. 

 

Förslag på sammanträdet 

Johan Stål (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
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Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt, ekonomichef teknik-och fastighetsförvaltningen   

Karin Isaksson, chef teknik- och fastighetsförvaltningen  

 

Beslutet ska skickas till 
KS, FGN, GVN, Ekonomifunktionen gm Anette Sjödin, 

Stadsledningskontoret gm Lena Höök Gustafsson, Fastighet, Marcus 

Bystedt, Viktoria Danielsson, Annelie Borin, Karin Isaksson 
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§ 50 

Diarienr: TN-2020/00126 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att godkänna verksamhetsuppföljningen för jan – april 2020. 

 

att föreslå att ansvar för ID-nyckelorganisationen tillförs genom att 

formuleringen ”samt id-nyckelorganisationen” läggs till efter ”IT- och 

telefonisystem” i nämndens uppdrag (reglementet). 

 

att föreslå att TN finansierar ID-nyckelorganisationen med 1.2 Mkr ur 

befintlig budgetram och resterande medel äskas i samband med 

budgetbeslut för 2021-2024. Detta är en förutsättning för att den 

föreslagna ändringen i reglementet ska kunna verkställas. 

 

att godkänna Städ- och verksamhetsservice återkoppling kring uppdraget 

att presentera åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. 

 

att uppdra till förvaltningen att beskriva hur och till vilken kostnad en 

utökad kapacitet för en-portionsmaten ska kunna erbjudas i kommunens 

regi.  

 

att godkänna Tekniska nämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden. 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen T1 2020. 

 

att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

 

att ärendet direktjusteras. 
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Ärendebeskrivning 

Verksamhetsuppföljningen jan-april 202 har tagits fram för nämndens 

verksamheter och en uppföljning av internkontrollplanen för samma tid är 

gjord. 

 

Förslag på sammanträdet 

Lena Karlsson Engman yrkar på tillägg av en att-sats: 

att godkänna Tekniska nämndens rapport till Kommunstyrelsen för 

perioden. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen med tillägg av föreslagen att-sats och konstaterar att så är 

fallet. 

 

Förslag på arbetsutskottets sammanträde 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av en att-sats: 

att uppdra till förvaltningen att beskriva hur och till vilken kostnad en 

utökad kapacitet för en-portionsmaten ska kunna erbjudas i kommunens 

regi.  

Lasse Jacobsson (V) stödjer Lena Karlsson Engmans yrkande. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt tjänsteskrivelsen 

med tillägg av den föreslagna att-satsen och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning T1 Tekniska nämnden. Bilaga. 

Uppföljning internkontrollplan TN T1. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Karin Isaksson 

Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 

Karin Isaksson  

Viktoria Danielsson   
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§ 51 

Diarienr: TN-2020/00110 

Utvecklingsplan med skötselåtgärder 

Bölesholmarna 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna utvecklingsplanen med skötselåtgärder för Bölesholmarna 

enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
I takt med att staden utvecklas och förtätas ökar behovet av tillgång till miljöer 
för rekreation. Bölesholmarna utgör en tyst oas med mycket låga bullernivåer 
mitt i staden och är därför en viktig pusselbit i en attraktiv och hållbar livsmiljö 
för umeborna. Lundabron har medfört att fler fått tillgång till Bölesholmarnas 
högkvalitativa miljöer och har samtidigt sammanlänkat promenadstråk runt 
älven. Detta väntas även bidra till ett ökat antal besökare på Bölesholmarna 
jämfört med tidigare. Fler människor i kombination med minskade ytor för 
rekreation innebär ökat slitage och trängsel, vilket i sin tur ställer högre krav 
på gestaltning och skötseln. Den nya utvecklingsplanen tar därför hänsyn både 
till ett ökat besökstryck och de nya rörelsemönster som bildas till följd av bron. 
Hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är vägledande för alla åtgärder som 
planeras.  
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Gator och parker, Umeå 
fritid och Miljö och hälsa, har arbetat fram ett förslag till utvecklingsplan med 
skötselåtgärder.  
Tekniska nämnden beslutade i mars att godkänna underlaget och skicka det på 
remiss till Fritidsnämnden för yttrande. 
Planen har godkänts av Fritidsnämndens presidium. 
 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen 
och konstaterar att så är fallet. 
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Beslutsunderlag 
Bölesholmarna utvecklingsplan 2020-05-28. Bilaga. 

Protokollsutdrag § 14 FN presidium 2020-04-07. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Isabelle Forsberg, landskapsarkitekt  
Sari Lindvall-Östling, landskapsarkitekt  
Sara Hedlund, landskapsarkitekt  
Michael Holmström, parkdriftschef  
Anna Flatholm, projektchef  
Doris Grellman, naturvårdare  
Sofia Åström, enhetschef  
Anders Linder, avdelningschef 

Beslutet ska skickas till 
Karin Isaksson  
Stefan Hildingsson  
Michael Holmström  
Anders Linder  
Anna Flatholm 
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§ 52 

Diarienr: TN-2020/00163 

Samråd Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning 

för Sävar 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att lämna yttrande enligt nedan. 

 

Ärendebeskrivning 

Fram till 30 juni finns det möjlighet att lämna synpunkter på ett reviderat 

förslag till ny fördjupad översiktsplan för Sävar. En tidigare version av 

planen var på samråd under maj-september 2018 och inkomna synpunkter 

under det första samrådet, samt kommentarer om hur dessa synpunkter 

har tagits tillvara finns redovisat i en Samrådsredogörelse, tillgänglig på 

kommunens webbsida. 

 

Yttrande 

Övergripande och vision 

I samrådsförslag till fördjupning av översiktsplan för Sävar finns en bra och tydligt 

beskriven vision där identiteten, den naturnära centralorten, rekreation och 

kulturhistoria, är bärande delar.  Beskrivningen av varje område är bra och 

omhändertar delvis vilken typ av trafik och grönstruktur som skulle kunna finnas för 

respektive område.  

Tanken med riktlinjerna för respektive område som en pedagogisk sammanfattning 

och ett stöd för avvägningar i ett framtida detaljplaneskede ger bra struktur och god 

läsbarhet. Gator och parker saknar dock konsekvens i sammanhållningen mellan text 

och tillhörande riktlinjer. Det är viktigt att ordval/begrepp överensstämmer i 

riktlinjerna och förklarande text vilket kan variera nu och ger därför en otydlighet i 

vad som menas. Det ska inte heller finnas några oklarheter kring vilka riktlinjer som är 

övergripande och därmed gäller generellt, och vilka som är specifika för respektive 

områden, detta behöver också ses över. 
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Planförslaget innebär många nya Sävarbor,  gator och parker saknar en diskussion 

gällande trygghet avseende vikten av välintegrerade nya bostadsområden, och 

möjlighet till nya rörelsemönster mellan gammalt och nytt. Kopplingar över befintliga 

och nya barriärer som planförslaget medför är därför väldigt viktiga att överbrygga.  

Planhandlingen behöver justeras och uppdateras med fokus på de ändringar som 

gjorts i samband med planeringen av Norrbotniabanan genom Sävar, exempelvis 

passage E4:an/Sävarån, stationsläge, avsnitt Kollektivtrafik och Biltrafik med mera. 

 

Park  

Det nya planförslaget har omhändertagit och beskrivet grönstrukturen och dess olika 

funktioner tillsammans med både bebyggelse, trafik etc vilket efterfrågats under 

arbetets gång. Under vissa kapitel är texten genomarbetad och där finns de 

aspekterna med, men under vissa kapitel saknas det. En översyn för att få 

dokumentet mer konsekvent behövs. 

B3, gällande Öxbäcken mfl.  

Specifikt har områden kring Öxbäcken uppmärksammats i planen vilket är bra. Det 

behöver dock tydliggöras att tillräckligt utrymme (ytor) för fördröjning (uppströms) 

längs Öxbäcken bör utredas och säkerställas i vidare planarbete. Gator och parker vill 

också att man i planen tydligare uppmärksammar att dessa ytor behöver vara större 

om andra sociala och hälsobringande funktioner ska inrymmas utöver 

omhändertagande av dagvatten/skyfall.  

Genom att förtydliga att det inte endast är bäcken/ån och strandzonen som behöver 

värnas.  Längs vissa sträckor behövs även utrymme för tex en gångväg/stig, alt ytor 

intill som öppnar upp och kan innehålla mötesplats/aktivitetsyta, för att omhänderta 

de sociala värdena längs den gröna kopplingen. 

B6-Utveckling av befintliga Sävar  

Riktlinjerna för befintlig grönstruktur behöver ses över inom detta område. Det 

saknas en riktlinje om att utveckla och i vissa fall utöka befintliga parker, lekplatser 

och skogsområden för att tillgodose sociala aspekter i ett växande Sävar (finns 

beskrivet i förklarande texten i kapitlet men inte som riktlinje).  

U1-Krutbrånet 

Gator och parker anser att nu när U1 begränsas av Armsjöbäcken bör det nämnas 

något om vikten av att inte exploatera ända emot bäcken (samma princip som gäller 

för Pålböleån/Öxbäcken). 

N1-Sävarån:   

Det är bra att planen säkerställer en skyddszon mot Sävarån. Gator och parker känner 

dock fortfarande en osäkerhet kring huruvida ett rekreativt stråk inryms inom 30 m 

zonen, samt hur mycket utrymme ett rekreativt stråk tillåts få då det hamnar utanför 
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30 m zonen eftersom stråket då samsas med bebyggelse (område B1). Genom att 

utöka skyddszonen längs ån alternativt ytterligare tydliggöra i planen hur viktigt det är 

att det rekreativa stråket får tillräckligt utrymme mot bebyggelse kan man lättare 

säkerställa att; stråket verkligen kan erbjuda rekreationsvärden (dvs att stråket inte 

hamnar i direkt anslutning till bostäder/fönster/bostadsgårdar etc). Att stråket inte 

påverkar naturvärden (djur och växtliv) som skyddszonen ska värna, att stråkets ytor 

blir driftseffektiva (tillräckligt breda för att hanteras i driftskede) samt att stråket blir 

säkert utifrån rasrisker (skred)/vårflod-översvämning etc.) Det innebär vidare också 

att man måste uppmärksamma och fortsätta arbetet med att säkerställa det 

rekreativa stråket i fortsatt planarbete.  

N5 -Gröna kopplingar söder om E4.an till stor del öster om Ivarsbodavägen.  

Planens avsikt behöver förtydligas gällande placering av naturmiljöer, rekreation, 

spontanidrott och lek. Rekreation och lek tex innefattar olika funktioner/kvaliteter 

som kräver olika typer mark, olika mycket utrymme, olika typ av placering inom N5 

området.  Lekytor placeras inte som det kan tolkas i planhandlingen i branta 

sluttningar/hällmark. Lek bör också finnas med som en riktlinje precis som rekreation, 

spontanidrott. 

Dagvatten gällande skyfall 

Planförslaget behöver fortfarande klargöra att om dagvattenhanteringen ska 

samordnas med andra sociala funktioner (mötesplats/lek/stigar etc) krävs mer yta än 

om att man enbart ska hantera dagvatten. Gäller specifikt för Sävarån och dess 

tillflöden. 

Vidare behövs det i planhandlingen fortfarande förtydligas att översvämning av 

lekplatser alternativt parkytor generellt gäller endast för extrema flöden, inte för 

vardaglig hantering av dagvatten dels för att begränsa driftkostnader men också för 

att parker/lekplatser fortfarande ska kunna nyttjas för de sociala och hälsobringande 

funktioner de huvudsakligen är till för. Gator och parker vill också därför lyfta vikten 

av att hantering av dagvatten från skyfall/snösmältning utreds vidare så snart som 

möjligt. Detta för att se vilka vattenvolymer som behöver fördröjas och hur stort 

utrymme längs vattendrag/lågpunkter som krävs så att tillräckligt stora ytor avsätts i 

vidare planarbeten.  

Offentliga rum 

Gator och parker anser fortfarande att man kan koppla parkernas placering och 

utformning mot styrdokument som exempelvis Umeå kommuns lekplatspolicy etc för 

att tydliggöra kopplingen mot planförslagets vision och vad man kan ta fasta på för att 

nå visionen/målet. Visionen om att Sävar ska fortsatt vara en attraktiv livsmiljö och 

omhänderta aspekter som sociala värden, mötesplatser förstärks därmed.   
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Konsekvenser för social och kulturell hållbarhet 

Gator och Parker anser att det är viktigt att parker finns nämnt tillsammans med 

natur, friluftsliv rekreationsområden i och med att det är ytterligare en aspekt ( har 

andra behov på placering/utrymme/funktioner än de andra) För att förtydliga så lägg 

till parker i texten under rubriken. 

Trafik 

Det nya planförslaget beskriver på ett bra sätt hur trafik ska kopplas mot de nya 

områdena, och beskriver hur befintlig infrastruktur ska användas samt var det 

kommer att krävas nya anslutningar.  Gator och parker saknar dock en konsekvent 

avvägning av riktlinjerna. Ett förslag är att riktlinjerna för trafik, både gång- och 

cykeltrafik, kollektivtrafik samt biltrafik kan gälla övergripande för hela planen.  Är det 

några speciella riktlinjer som avviker från dessa eller behöver förtydligas ytterligare 

bör det finnas under respektive områdes riktlinjer. Se synpunkt ovan under 

“Övergripande och vision”.  

I planförslaget framhålls Kungsvägens funktionen som stråk mellan befintligt centrum 

och nytt resecentrum, gator och parker saknar dock en beskrivning av gång- och 

cykeltrafik längs sträckan, som i sin tur är en förutsättning för ett levande, tryggt och 

tillgängligt stråk,  och också en viktig del i att uppnå ett hållbart resande till och från 

stationen.  

Gata, drift och underhåll 

För att hantera halkbekämpningsmaterial behöver Gator och parker en yta på ca 2000 

m2. Ytan är till för att rymma tält med halkbekämpningsmaterial, samt för 

mellanlagring vid sandupptagning och andra gatudriftaktiviteter sommartid. Ytan 

kommer att behövas så snart som möjligt och placeras med fördel nära de centrala 

delarna av Sävar, förslagsvis i eller omkring Södra industriområdet. Nya arbetssätt hos 

gator och parker medför den här synpunkten i ett sent skede. 

Gatudriftbudgeten måste öka i relation till den tillkommande mängd gator samt den 

förtätning som planeras i Sävar. Även kostnader för drift och underhåll av 

tillkommande parker och naturområden samt ett ökat nyttjande av befintlig 

grönstruktur kommer också att kräva en större budget för parkdrift. Det bör läggas till 

i planen under rubriken Genomförande.  

Plankartan 

Det är bra att grönstruktur som visar sport, friluftsliv/rekreation samt de ekologiska 

aspekterna finns angivet och att befintlig grönstruktur i östra Sävar med Rymdparken 

och Sportlovsparken visas i plankartan. Men det saknas fortfarande övrig befintlig 

grönstruktur med sociala aspekter dvs grönstruktur i form av befintliga parker, 
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lekplatser och bebyggelsenära skogar (skogsdungar, remsor mellan hus/vägområden 

etc). Befintlig infrastruktur, främst gång- och cykelvägar saknas också i plankartan och 

kan med fördel redovisas.  En sådan karta tydliggör både de gröna sambanden, de 

sociala mötesplatserna och gång- och cykelstråk, det blir är en bra grund för att öka 

förståelsen för hur befintligt och nytt ska samspela i vidare planarbete. Gator och 

parker föreslår att all befintlig grönstruktur redovisas på samma karta i 

planhandlingen. Gator och parker föreslår att plankartan blir mer inzoomad för att 

rymma alla aspekter i samma karta som trafik, grönstruktur etcetera, liknade som 

gjorts för FÖP Röbäck. 

Lokalförsörjning 

I samband med en befolkningsökning i Sävar kan konstateras ett de kommunala 

behoven kommer att öka och att det är viktigt att säkra tillgång på mark för dessa 

ändamål. 

Skola 

I samrådsförslag till fördjupning av översiktsplan för Sävar finns angivet att ett nytt 

skolområde placerat i B5-området (sid 18). Denna yta är relativt stort område och 

Fastighet vill understryka att denna placering behöver ligga relativt nära den befintliga 

Sävar skola. 

Det står vidare att exakt placering utreds senare men Fastighet vill påtala behovet av 

denna närhet utifrån följande:  

Sävar skola, som är upptaget i samrådsunderlaget, nära sin maxkapacitet och med 

stora svårigheter utveckla denna tomt ytterligare.  Vi ser att lokalerna på det nya 

skolområdet skulle växa fram succesivt samtidigt som befolkningsökningen och därför 

skulle närhet mellan de två skolorna behövas för att kunna samnyttja ytor och 

funktioner, t.ex  idrottslokaler/ytor samt speciallokaler. 

 

Att paviljonger rent utrymmesmässigt kan rymmas på skolidrottsplatsen stämmer. 

(sid 42) 

Det finns andra begränsningar på skolområdet som begränsar skolans totala kapacitet 

såsom friyta, matproduktion och bespisning, trafik men även flaskhalsar i andra typer 

av lokaler (idrott, slöjd mm) som behöver beaktas.  

Vi anser information om dessa paviljonger tas bort då det vilseleder kring kapaciteten 

på bef. Sävar skola. 

I handlingen finns angivet att buller från trafik på e¤ och järnväg mot Sävar skola 

bedöms möjliga att hantera.  

Vi vill betona vikten av att detta säkras på ett fullgott sätt då konsekvenserna annars 

blir stora. 
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Förskola 

I samrådsunderlaget finns angivet att det finns två tomma förskolor i Täfteå som 

skulle kunna fungera som buffert (sid 42). 

Detta faktum kan snabbt förändras och vi anser att denna uppgift därför ej skall stå 

med i FÖP:en 

 
Lokaler för äldreomsorg och särskilda boenden 

Föreslår att rubriken ”Äldreboenden och särskilda boenden” på sid 42 ändras till ovan. 

Det finns begreppsförvirring då även ord som Trygghetsboende och Seniorboende 

används ihop med äldreboende och sådana boenden svarar allmännyttan och privata 

aktörer för. 

Det anges antal platser för både Bruksbacken och ett framtida vård- och 

omsorgsboende i handlingen. Dessa är föränderliga och vi anser att det kan stå t.ex. 

”behov av betydligt fler platser än dagens antal på Bruksbacken kommer att behövas”    

Vi anser att det saknas att särskilda boenden, såsom gruppboenden inplaneras, i 

bostadsområden samt att andra boendelösningar integreras i bostadsbebyggelsen. 

 

Lokaler för andra kommunala ändamål 

I takt med att Sävar växer antas att behovet av annan kommunal service att växa 

såsom kontors-service och verksamhetslokaler. 

 

Beslutsunderlag 

www.umea.se/plansavar 

Remissbrev samråd. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Carola Rubinsson  

Lisa Persson   

Nils Lahti 

Jonas Sixtensson 

 

Beslutet ska skickas till 
elin.lindqvist@umea.se senast 30 juni till 

   
 

 

 

http://www.umea.se/plansavar
mailto:elin.lindqvist@umea.se
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§ 53 

Diarienr: TN-2020/00024 

Aktuellt från förvaltningen maj 

Beslut 

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

föredragningen. 

 

att överlämna fastighet Nätslingan i Täfteå till Mex, för vidare utredning. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet 
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§ 54 

Diarienr: TN-2020/00025 

Kurser och konferenser maj 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser. 

Ärendebeskrivning 

Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 

Inga kurser eller konferenser har inkommit. 
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§ 55 

Diarienr: TN-2019/00665 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden april 

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, mars 2020 

- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 

tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut fordonsvrak 

- Lagen om flyttning av vissa fordon, mars 2020. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 

1. Kommunal färdtjänst, mars 2020. Bilaga 

2. Riksfärdtjänst, mars 2020. Bilaga 

3. Parkeringstillstånd, mars 2020. 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, mars 2020. Bilaga. 

 

Beredningsansvariga 

Ulla Nilsson, Mats Johansson, Anna Bugaeva och Annika Kjellsson Lind 
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§ 56 

Diarienr: TN-2019/00665 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden maj 

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, april 2020 

- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 

tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut fordonsvrak 

- Lagen om flyttning av vissa fordon, april 2020. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 

1. Kommunal färdtjänst, april 2020. Bilaga 

2. Riksfärdtjänst, april 2020. Bilaga 

3. Parkeringstillstånd, april 2020. Bilaga. 

   

Anmälningsärenden 

 Åtgärder i samband med pandemi Corona - Underskrivet delegat. 
Bilaga. 

 Protokollsutdrag KSNAUBeredskapsplan, pandemi - Hantering av 
coronaviruset covid-19. Bilaga. 

 Beredskapsplan, pandemi. Bilaga. 

 Protokollsutdrag KS Anvisning vid justering av ansvars- och 
arbetsfördelning mellan nämnder. Bilaga. 
Anvisning för justering av ansvars och arbetsfördelning mell. Bilaga. 
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 Protokollsutdrag KF Revidering av reglemente för Umeå kommuns 
styrelser och nämnder. Bilaga. 
Reviderat reglemente för styrelse och nämnder 2020-03-30.doc. 

Bilaga. 

 Protokollsutdrag KF Riktlinjer för budget- och investeringsprocess. 
Bilaga. 
Riktlinje budget och investeringsprocess inkl redaktionella. Bilaga. 

 Protokollsutdrag KF Fjällämmeln 1 – ombyggnad av Tegs 
centralskola. Bilaga. 

 Protokollsutdrag KF Särskilt äskande om investeringsmedel för 
anpassning av lokaler för äldreomsorgens hemsjukvård område 
nord. Bilaga. 

 Protokollsutdrag KF Lönepolicy i Umeå kommun. Bilaga. 
Lönepolicy Umeå kommun. Bilaga. 

 TN 2019-00073 Beslut om nominering Svenska cykelstäder 2020. 
Bilaga. 

 TN 2020-00165 Beslut om inställt nämndsmöte. Bilaga. 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens näringslivs - och arbetsutskott 
2020-03-31 i ärende – Anställningsprocessen. Bilaga. 

 Protokollsutdrag § 15 FN presidium 2020-04-07. Bilaga. 

 Delegationsbeslut luncher. Bilaga. 

 Delegationsbeslut taxor uteservering med anledning av pandemi. 
Bilaga. 

 Protokollsutdrag KF Anvisning fördjupad rapport våren 2020. Bilaga. 
Anvisning fördjupad rapport våren 2020. Bilaga. 

 Protokollsutdrag Anvisning för omdisponering av medel mellan 
nämnder med anledning av Corona. Bilaga. 

 Protokollsutdrag KS Hantering av vite vid försenad verkställighet av 
beslut om boende enligt LSS. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Ulla Nilsson, Mats Johansson, Greta Adamsson och Annika Kjellsson Lind
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§ 57 

Diarienr: TN-2020/00026 

Övriga ärenden maj 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att ge förvaltningen ett uppdrag att utreda möjligheten att utöka antalet 

sopkärl och komplettera nuvarande sopkärl med sorteringsmöjligheter 

samt stationer för inlämning av engångsgrillar där så krävs. 

 

att förvaltningen återkopplar uppdraget vid nämndens sammanträde i juni. 

 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander lämnar vid sammanträdet ett förslag gällande 

hantering av sopor. 

  

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander yrkar på att förvaltningen får ett uppdrag att utreda 

möjligheten att utökar antalet sopkärl och kompletterar nuvarande sopkärl 

med sorteringsmöjligheter samt stationer för inlämning av engångsgrillar 

där så krävs. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar nämnden om den kan besluta i enlighet med förslaget 

från Anna-Karin Sjölander (C) och konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutet ska skickas till 
Michael Holmström 

Per Hilmersson 
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§ 58 

Diarienr: TN-2020/00027 

Ärenden under handläggning - information 2020 

 

a. Information revisorer 

Investeringsprocessen  

   

b. Information gällande specialkost   Ann-Louise 

Rådström 

c. Uppföljning regelverk pedagogiska måltider   Ulla Dellkrans 

d. Parkering Tomtebogård   Karin Isaksson/ 

Christina Lundgren 

e. Väg 503 och stadsutveckling innanför 

ringen 

  Anna Flatholm 
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