
  

Sammanträdesprotokoll 
2019-02-21 

 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 21 februari 2019 kl. 10:00-18:00 

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) 
Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) 
Lasse Jacobsson (V) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Karlsson Engman och Anna-Karin Sjölander 

 

Sekreterare:        §§ 18-30 

 Martin Johansson 

 

Ordförande:      

 Lena Karlsson Engman 

 

Justerare:      

 Anna-Karin Sjölander  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-02-21 

Anslaget har satts upp: 2019-02-26 

Anslaget tas ner: 2019-03-22 

Förvaringsplats: Sekreterarens arbetsrum 

 

Underskrift:   
 Martin Johansson
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S) 

Andreas Georgsson (S) 

Rita Andersson (S) 

Marcus Helletun (S) 

Alireza Mosahafi (M) 

Camilla Ingman (V) 

Elena Martinez (V) 

Charlotta Weinehall (C) 

Britta Enfelt (L) 

Nils-Erik Pettersson (MP) 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef 

Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare, § 30 a – g 

Martin Johansson, handläggare gator och parker 

Peter Lundmark, handläggare gator och parker, § 30 a – e  

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 30 a – e, h-i, 18 – 19 

Britta Strömgren, kommunikatör, § 30 a – i, 18 – 22 

Tina Jonsson, kommunikatör, § 30 a – i, 18 – 22 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, § 30 a 

Eva Arvidsson, internrevisor, § 30 a 

Per-Erik Evaldsson, internrevisor, § 30 a 

Jan Darell, revisor EY, § 30 a 

Eva Miller, internrevisor, § 30 a 

Malin Westerberg Blom, sakkunnig EY, § 30 a 

Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 30 b – c, f – i 

Ulla Dellkrans, måltidschef, § 30 b – d, g – i, 18 – 20 

Lars Sandström, IT-strateg, § 30 e 

Jenny Conradsson, e-servicestrateg, § 30 e 

Per Hilmersson, gatudriftchef, § 30 b – c, f – g  

Lina Samuelsson, projektledare, § 30 f – g  

Peder Granström, byggprojektledare, § 30 g – h 

Karin Nylén, fastighetsförvaltare, § 30 g – i 

Frida Lindström, mark- och exploateringsingenjör, § 30 g – i 
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Lisa Persson, trafikplanerare, § 30 g – i, 23 – 29 

Katarina Bergström, trafikplanerare, § 30 g – i 

Inger Engström, trafikplanerare, § 30 g – i 

Anna Hallbom, handläggare gator och parker, § 30 g – h 

Birgitta Persson Ståhl, verksamhetschef städ- och verksamhetsservice, § 30 

f – i, 18 – 20 

Tomas Forsberg, IT chef, § 30 h – i, 18 – 19 

Anna Flatholm, projektchef, § 30 i, 18 – 29 
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Beslutsärenden 
 

§ 18 

Diarienr: TN-2018/01125 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 2019 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning.  
 
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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§ 19 

Diarienr: TN-2018/00033 

Verksamhetsuppföljning 2018 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning januari-december 2018. 
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2018.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är gjord enligt gällande rutin. 

 

att förvaltningen gör en förenklad ekonomiuppföljning per januari och 

ingen ekonomiuppföljning per juni, vilket gäller tillsvidare.  

 

att uppdra till förvaltningen att inleda arbetet med en plan för att få 

verksamheterna i balans inom två år, dvs inför verksamhetsåret 2021. 

Tidigare beslutat uppdrag från tekniska nämnden nov-18 fullföljs genom att 

förvaltningen redovisar besparingsförslag till tekniska nämnden i april. 

Nämnden tar beslut om handlingsplan för att minska nämndens kostnader 

på nämndssammanträdet i maj. Med uppföljande beslut i september. 

 

att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna att anpassning av 
verksamheten till ram initieras enligt förslag. 
 

att åtgärdsplanen och resultatet följs upp i samband med 

tertialrapporterna. 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att tekniska nämndens underskott 

avseende totalt 42,9 mnkr avskrivs. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under Tekniska nämnden har upprättat rapporter för 
verksamhetsuppföljning januari-december 2018. 
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Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna anpassning av 
verksamheten till ram initieras enligt förslag. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) 
yrkande. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på en ändring av att-satsen om att få 
verksamheterna i balans. Och istället att tidigare beslutat uppdrag från 
tekniska nämnden nov-18 fullföljs genom att förvaltningen redovisar 
besparingsförslag till tekniska nämnden i april. Nämnden tar beslut om 
handlingsplan för att minska nämndens kostnader på 
nämndssammanträdet i maj. Med uppföljande beslut i september. 
 
Yrkandet bifalls av Lena Karlsson Engman (S). 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på att att-satsen om interna styrningen och 
kontrollen ska ersättas med ”att den interna styrningen och kontrollen är 
gjord enligt gällande rutin”. 
 
Yrkandet bifalls av Fredrik Rönn (C) och Lena Karlsson Engman (S). 
 

Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan fastställa de föreslagna yrkandena 

och ändringar av att-satser och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning T3 Tekniska nämnden 2018. Bilaga. 

Uppföljning Internkontrollplan TN Tertial 3 2018. Bilaga. 

Specificerade avskrivningskostnader. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Anneli Lyxell 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Lyxell 
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§ 20 

Diarienr: TN-2019/00072 

Rapport incidenter enligt GDPR 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fastställde i november Riktlinjer för 

personuppgiftsincidenthantering. Där står att nämnden varje kvartal ska 

informeras om de incidenter som skett inom sitt verksamhetsområde och 

de åtgärder som vidtagits. Detta kommer framledes att ske via 

tertialuppföljningen. 

Beslutsunderlag 

PU-incident TN 2019 februari. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Personuppgiftskoordinatorer, Tekniska nämndens verksamheter. 
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§ 21 

Diarienr: TN-2019/00070 

Jämställdhetsanalys budget Gator och parker 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att godkänna jämställdhetsanalysen. 

Ärendebeskrivning 

Dokumentet är en budgetanalys på Umeå kommuns budget ur ett 

jämställdhetsperspektiv (gender budgeting). Analysen presenterar hur 

budgeten förhåller sig till genus och jämställdhet och via detta vilka brister 

som påträffas, samt vilka förändringar och förbättringar som är vid behov 

för att uppfylla en mer genusbaserad grund. Dokumentet avslutas med en 

inriktad analys och redogörelse för Gator och parkers genus- och 

budgetarbete. 

Beslutsunderlag 

Budgetanalys GoP. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Anna Hallbom 

Viktoria Danielsson 
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§ 22 

Diarienr: TN-2019/00071 

Trygghetsplan Gator och parker  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa Trygghetsplanen för Gator och parker enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Dokumentet utgår från Tekniska nämnden och dess inriktning på Gator och 

parkers tidigare insatser, mål och strategiska arbete för en trygg och 

levande utomhusmiljö. Dokumentet presenterar bland annat Gator och 

parkers samverkanspartners inom trygghetsarbeten och vikten av att satsa 

på och arbeta för en trygg offentlig utomhusmiljö. 

Beslutsunderlag 

Gators och parkers strategiska arbete för en trygg och levande stadsmiljö. 

Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Anna Hallbom 

Beslutet ska skickas till 
Anna Hallbom 
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§ 23 

Diarienr: TN-2019/00073 

Nominering till styrelsen för Svenska Cykelstäder 

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 

Kommunen 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.  

I styrelsen ingår politiker och valberedningsarbetet inför kommande period 

har nu satt igång. 

Beslutet ska skickas till 
emil.tornsten@svenskacykelstader.se senast 28 februari 

   
 

 

  

mailto:emil.tornsten@svenskacykelstader.se
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§ 24 

Diarienr: TN-2019/00074 

Delegationsordning Tekniska nämnden 2019 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att i befintlig delegationsordning ersätta ”Samhällsbyggnadsdirektör” med 

”Teknisk chef”. 

 

att ta fram en ny delegationsordning.  

Ärendebeskrivning 

Den nya kommunorganisationen som trädde i kraft vid årsskiftet 18/19, 

kräver förändrade delegationsordningar. Arbetet med att ta fram en ny 

delegationsordning pågår och delegationsordningen kommer att beslutas 

på ett kommande nämndsmöte. 

Beredningsansvariga 

Annika Kjellsson Lind 
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§ 25 

Diarienr: TN-2019/00080 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar   

att fördela arbetsmiljöuppgifter inom Tekniska nämndens ansvarsområde 

till förvaltningschefen för Teknik-och fastighetsförvaltningen.  

att uppdra till ordföranden att genomföra och dokumentera skriftlig 

fördelning.     

att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med information om hur 

arbetsmiljöarbetet utvecklas i förvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska en fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

ske i organisationen för att det ska vara möjligt att bedriva ett aktivt 

arbetsmiljöarbete och därmed ta ett arbetsmiljöansvar. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och fördelar 

ekonomiska resurser till nämnderna så att arbetsmiljöansvaret kan 

fullgöras. Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom sitt område och ger 

förutsättningar och arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.  

Förvaltningschefen har övergripande uppgifter i egenskap av 

förvaltningschef men även uppgifter i egenskap av närmaste chef till sina 

underställda chefer och medarbetare. Arbetsmiljöuppgifterna ska sedan 

ges till den som har den bästa förutsättningarna att utföra uppgifterna och 

se till att de blir utförda dvs chefer i förvaltningen.  

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation och 

reviderade reglementen har regelverket kring fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter reviderats. Kommunfullmäktige har 2019-01-28 fattat 

beslut om en ny princip för fördelning av arbetsmiljöuppgifter där 

fullmäktiges ansvar fördelas vidare till nämnderna. Nämnderna har att 

fördela vidare till förvaltningschef.  Kommunfullmäktige har vidare beslutat 
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att en obligatorisk utbildning ska ske till nämnderna. Den planeras att ske 

under våren 2019 till respektive nämnd. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Bilaga. 

Fördelning till förvaltningschef. Bilaga. 

Protokollsutdrag KF 2019-01-28. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Birgitta Forsberg personaldirektör 

Beslutet ska skickas till 
Personalnämnden  
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§ 26 

Diarienr: TN-2017/01060 

Remissyttrande detaljplan Tomtebo 1:1 och del av 

Tomtebo 2:1 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att lämna yttrande enligt bilaga men att en förändring sker gällande 

gatumarksparkering, ställverkets placering, cyklister prioriteras jämte 

fotgängaren samt att svackdiken i gatumark inte planeras. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen angående Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1 är ute på 

granskning. Tekniska nämnden har fått möjlighet att lämna ett yttrande. 

Förslag på sammanträdet 
Lasse Brännström (MP) yrkar på tillägg till att-satsen: förändring kring 

gatumarkparkering, ställverkets placering, cyklister prioriteras samt att 

svackdiken i gatumark inte planeras. 

 

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Lasse Brännströms yrkande. 

Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna yttrandet med tillägget av 

det föreslagna yrkandet och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

Remissyttrande Tomtebo 1_1 och del av Tomtebo 2_1 BN-2015_01732 

GRANSKNING. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Marie Frostvinge, Per Hilmersson, Michael Holmström, gator och parker. 

Beslutet ska skickas till 
Nelli Flores Nilsson, detaljplan    
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§ 27 

Diarienr: TN-2018/01127 

Kurser och konferenser 2019 

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

 

att ingen från nämnden deltar vid de erbjudna kurserna/konferenserna. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
 24 april, Hållbar kommun, 8.00-17.00, Stockholm, 3 900 kr 

http://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=518677&elqTrackId=8

5388bac2dc54166a7c7ab34e21d4ca1&elq=510ae73ce7f04f549f887215227

4d5d5&elqaid=22023&elqat=1 

 

 7-8 mars, Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare 
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, 6 950 kr 

http://www.futureandwelfare.com/?utm_source=Pikukommun&utm_camp

aign=0ec305cc9a-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_24_06_59&utm_medium=email&utm_term=0

_8293f95235-0ec305cc9a-23214425 

 

 

   
 

 

  

http://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=518677&elqTrackId=85388bac2dc54166a7c7ab34e21d4ca1&elq=510ae73ce7f04f549f8872152274d5d5&elqaid=22023&elqat=1
http://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=518677&elqTrackId=85388bac2dc54166a7c7ab34e21d4ca1&elq=510ae73ce7f04f549f8872152274d5d5&elqaid=22023&elqat=1
http://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=518677&elqTrackId=85388bac2dc54166a7c7ab34e21d4ca1&elq=510ae73ce7f04f549f8872152274d5d5&elqaid=22023&elqat=1
http://www.futureandwelfare.com/?utm_source=Pikukommun&utm_campaign=0ec305cc9a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_24_06_59&utm_medium=email&utm_term=0_8293f95235-0ec305cc9a-23214425
http://www.futureandwelfare.com/?utm_source=Pikukommun&utm_campaign=0ec305cc9a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_24_06_59&utm_medium=email&utm_term=0_8293f95235-0ec305cc9a-23214425
http://www.futureandwelfare.com/?utm_source=Pikukommun&utm_campaign=0ec305cc9a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_24_06_59&utm_medium=email&utm_term=0_8293f95235-0ec305cc9a-23214425
http://www.futureandwelfare.com/?utm_source=Pikukommun&utm_campaign=0ec305cc9a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_24_06_59&utm_medium=email&utm_term=0_8293f95235-0ec305cc9a-23214425
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§ 28 

Diarienr: TN-2018/01120 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2019 

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, januari 2019  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut fordonsvrak  
- Lagen om flyttning av vissa fordon, januari 2019. Bilaga.  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, januari 2019. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, januari 2019. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, januari 2019. 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, januari 2019. Bilaga.  
 

Anmälningsärenden 

 Avtal Guitars.  
Överenskommelse. Bilaga. 

Hyreskontrakt. Bilaga. 

Protokollsutdrag NPLU. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Mats Johansson, Anna Hallbom, Anna Bugaeva och Annika 

Kjellsson Lind 



Sida 17 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2019-02-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 29 

Diarienr: TN-2018/01128 

Övriga ärenden 2019 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 30 

Diarienr: TN-2018/01129 

Ärenden under handläggning - information 2019 

 

a. Information från revisorer angående den 

granskning som gjorts av Tekniska nämnden 

10.00 Revisorer 

b. Aktualisering av program 10.20 Marie Frostvinge 

c. Info rapport vibrationsmätningar 10.35 Marie Frostvinge 

d. Plan för pedagogiska måltider 10.50 Ulla Dellkrans 

e. Info Digitaliseringsläget i kommunen 11.10 Lars Sandström/  

Jenny Conradsson 

f. Info inrättande av två snötippar 11.30 Per Hilmersson 

g. Återrapportering, stadsdelsdialoger 11.45 Lina Samuelsson/ 

Donald Näs 

h. Information Maja Beskow 13.00 Peder Granström/ 

Karin Nylén 

i. Strukturstudie av området mellan Tomtebo-

Carlshem 

13.15 Frida Lindström/ 

Lisa Persson/ 

Karin Nylén 

j. Aktuellt från Fastighet/Strategiska projekt 13.45 Karin Isaksson 

k. Aktuellt från Gator och parker/Strategiska 

projekt 

14.00 Karin Isaksson 

l. Aktuellt från kommunstyrelsens 

planeringsutskott (KSPLU) 

14.15 Karin Isaksson 
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