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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), § 125 -130 
Alireza Mosahafi (M), tjg. Ersättare för Stefan Nordström (M) § 
131-137 
Marianne Löfstedt (M) 
Camilla Ingman (V) tjg. ersättare för 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:        §§ 125-138 

 Martin Nylander 

 

Ordförande:      

 Lena Karlsson Engman 

 

Justerare:      

 Anna-Karin Sjölander  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-11-21 

Anslaget har satts upp: 2019-11-26 

Anslaget tas ner: 2019-12-20 

Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 

Underskrift:   
 Martin Nylander
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S) 

Andreas Georgsson (S) 

Elena Martinez (V) 

Charlotta Weinehall (C) 

Nils-Erik Pettersson (MP) 

Alireza Mosahafi (M) § 125-130 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef, § 138 e-g, 125-137 

Martin Nylander, nämndsekreterare 

Tina Jonsson, kommunikatör 

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 138 a-c, e, 125-128 

Birgitta Persson Ståhl, verksamhetschef Städ och Verksamhetsservice, § 

138 c 

Mats Johansson, ingenjör, § 138 c 

Anna Flatholm, projektchef, § 138 c-d 

Gunnar Teglund, senior projektledare, § 138 e 

Per-Erik Evaldsson, kommunrevisionen, § 138 a 

Lennart Salomonsson, kommunrevisionen, § 138 a 

Anna Tegström, KPMG, § 138 a 

Viktoria Danielsson, ekonom, § 138 c 

Tomas Forsberg, IT chef, § 138 f, 125-131 
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Beslutsärenden 
 

§ 125 

Diarienr: TN-2018/01125 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 2019 

Förslag till 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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§ 126 

Diarienr: TN-2019/00145 

Verksamhetsuppföljning 2019 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för oktober 2019. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomirapport för oktober 2019 har tagits fram för nämndens 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport för oktober 2019. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 127 

Diarienr: TN-2019/00598 

Teknisk ramjustering Fritidsnämnden - Tekniska 

nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om en teknisk ramjustering 2020 
om totalt 224,2 tkr från Fritidsnämnden till Tekniska nämnden för 
driftkostnader avseende Hippologum. 

Ärendebeskrivning 

Hippologum är en kommunägd ridanläggning i Umeå med två ridhus och 

fyra utebanor. 

Ett nytt hyresavtal har upprättats med Umeå ryttarförening och en ny 

gränsdragningslista har beslutats internt mellan fastighet och fritid. 

Hippologum kommer nu att likställas med övriga fritidsanläggningar 

gällande drift och skötsel. För att säkerställa att både fastighet och fritid 

har drift- och underhållsbudget för sina respektive ansvarsområden, 

föreslås en ramjustering med 224,2 tkr från fritidsnämnden till tekniska 

nämnden.  

Beslutsunderlag 

Kalkyl ramjustering Hippologum. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Dan Vähä, fd avdelningschef fritid Unga 

Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Marcus Bystedt 

Ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 128 

Diarienr: TN-2019/00606 

Teknisk ramjustering Tekniska nämnden - 

Äldrenämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en teknisk ramjustering 2020 
om totalt 2 546 tkr från tekniska nämnden till äldrenämnden avseende 
personal- och verksamhetskostnader för facility management-gruppens 
(FM-gruppen) servicetekniker. 

Ärendebeskrivning 

FM-gruppen tillhör idag städ- och verksamhetsservice under tekniska 

nämnden men arbetar med hjälpmedel för äldrenämndens verksamheter. 

Förslaget innebär en övergång för FM-gruppens servicetekniker till 

äldrenämnden för att de organisatoriskt ska tillhöra den verksamhet de 

arbetar för. Ramjusteringen innehåller personal- och 

verksamhetskostnader enligt bilaga.  

Beslutsunderlag 

Ramjustering FM-grupp. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Annelie Borin, controller 

Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Anette Sjödin 

Marcus Bystedt 

Birgitta Persson Ståhl 
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§ 129 

Diarienr: TN-2019/00595 

Uppföljning av Kvalitetsdeklarationer 2019 och 

fastställande av Kvalitetsdeklarationer 2020 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna uppföljning av Kvalitetsdeklarationer 2019 enligt bilagor. 
  
att fastställa Kvalitetsdeklarationer 2020 enligt bilaga. 

 

att ett tillägg görs gällande tillförlitlig IT-säkerhet för Umeå kommuns IT-

system. 

 

Reservationer 

Anna Karin Sjölander (C), Fredrik Rönn (C) och Stefan Nordström (M) 

reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under Tekniska nämnden har sammanställt en uppföljning 

av det som lovades inför 2019 samt tagit fram kvalitetsdeklarationer för 

2020. 

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på följande tillägg;  

- att det görs ett tillägg i kvalitetsdeklarationen om tillförlitlig IT-

säkerhet för Umeå kommuns IT-system 

- att renodla så begreppet intressenter/kund används genomgående 

i deklarationerna. 

 

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Anna-Karins Sjölanders (C) 

yrkande gällande begreppet IT säkerhet men yrkar avslag på att begreppet 

intressenter/kund ska renodlas i dokumenten. 
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Johan Stål (V) yrkar på att kvalitetsdeklarationerna ska ses över så att 

relevanta begrepp används och inte begreppet kund. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget med tillägget om 

tillförlitlig IT-säkerhet och konstaterar att så är fallet. 

 

Ordförande frågar om nämnden avslår yrkandet om att enbart använda 

begreppet intressenter eller kund genomgående och konstaterar att så är 

fallet.  

 

Anna-Karin Sjölander (C), Fredrik Rönn (C) och Stefan Nordström (M) 

reserverar sig. 

 

Ordföranden frågar om nämnden avslår Johan Ståls (V) yrkande och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Förslag på arbetsutskottets sammanträde 

Lasse Jacobsson (V) yrkar på att kvalitetsdeklarationerna ska ses över så att 

relevanta begrepp används och inte begreppet kund. 

 

Stefan Nordström (M) yrkar avslag på Lasse Jacobsons (V) yrkande. 

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Stefan Nordströms (M) 

yrkande. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna Lasse Jacobsons (V) 

yrkande och konstaterar att så inte är fallet. 

 

Reservation 

Lasse Jacobsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 
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Uppföljning av 2019 års kvalitetsdeklaration – Städservice. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration - Fastighet 2019. Bilaga. 

Uppföljning av kvalitetsdeklaration - IT-funktionen för år 2019. Bilaga. 

Uppföljning av kvalitetsdeklaration - Offentlig renhållning. Bilaga. 

Uppföljning av kvalitetsdeklaration - Parkdrift 2019. Bilaga. 

Uppföljning av kvalitetsdeklaration – Vinterväghållning. Bilaga. 

Uppföljning av kvalitetsdeklaration 2019 Verksamhetsservice. Bilaga. 

Uppföljning kvalitetsdeklaration Färdtjänst 2019. Bilaga. 

Uppföljning Kvalitetsdeklaration Gator och parker. Bilaga. 

Uppföljning Kvalitetsdeklaration myndighet. Bilaga. 

Uppföljning kvalitetsdeklaration Måltidsservice 2019. Bilaga. 
Kvalitetsdeklarationer för Tekniska nämndens verksamheter 2020. Bilaga.  

Beredningsansvariga 

Verksamhetschefer 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikatör och kvalitetssamordnare 
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§ 130 

Diarienr: TN-2019/00594 

Uppdragsplan och styrkort 2020 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa uppdragsplan och styrkort för 2020 enligt bilaga  

 

att i styrkorten ange att andelen ekologisk mat och/eller närproducerad 

ska öka, dvs att en rad i styrkortet läggs till avseende närproducerat.  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens verksamheter har tagit fram uppdragsplan och styrkort 

för 2020. 

Ett kommunövergripande arbete pågår avseende kommunens styrning, 

som kommer att beslutas under 2020. Därför sker endast mindre 

justeringar i mallar och upplägg detta år. 

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på följande tillägg och ändringar; 

- i uppdragsplanen, att IT-funktionens verksamhet ska bedrivas 

utifrån beslutad budget. 

- att stryka formuleringen i uppdragsplanen om ambitionen om 

heltid och tillsvidareanställning som en norm för Måltidsservice 

2020. 

- i styrkorten ange att andelen ekologisk mat och/eller 

närproducerad ska öka, att en rad i styrkortet läggs till avseende 

närproducerat.  

 

Lena Karlsson Engman (s) biträder yrkandet avseende närproducerad mat, 

men yrkar avslag på de övriga.  

 

Johan Stål (V) yrkar på att ordet tillväxt byts ut mot utveckling i 

formuleringen om nämndens ansvar och uppdrag. 
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Lars Brännström (MP) yrkar på att målet för hållbara färdsätt ses som ett 

strategiskt mål för Umeå kommun. Det innebär att resurser för att leverera 

en god kvalitet ska tillföras från KS. En besparing som nyligen gjorts 

beträffande snöröjning av GC och bussgator ska ses som tillfälligt under 

detta budgetår.  

 

Stefan Nordström (M) bifaller Anna-Karin Sjölanders (C) förslag. 

 

Lena Karlsson Engman yrkar avslag på Johan Ståls (V) och Lasse 

Brännströms (MP) yrkande. 

 

Johan Stål (V) yrkar bifall på Lasse Brännströms (MP) yrkande. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden avslår de två första förslagen från Anna-

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

 

Ordförande frågar om nämnden godkänner det tredje förslaget från Anna-

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

 

Ordförande frågar om nämnden avslår förslaget från Johan Stål (V) och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Ordförande frågar om nämnden avslår förslaget från Lasse Brännström 

(MP) och konstaterar att så är fallet. 

 

Votering begärs 

Ja-röst för avslag till (MP)s förslag 

Nej-röst för bifall till (MP)s förslag 

 
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 



Sida 12 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2019-11-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Marianne Löfstedt (M) x   
Camilla Ingman (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C)   x 
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 5 3  
 

Omröstningsresultat 

Med fem ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandet 

från Lasse Brännström (MP). 

 

Förslag på arbetsutskottets sammanträde 

Lasse Jacobsson (V) yrkar på: 

att uppdraget kring fordonsanskaffning kompletteras med att 

klimatpåverkan ska minskas. 

 

att kund-begreppet ska tas bort ur dokumentet och ersättas med relevanta 

begrepp. 

 

Stefan Nordström (M) yrkar avslag på Lasse Jacobsons (V) yrkande. 

 

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 

Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 

 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Lasse Jacobsons (V) 

tilläggsyrkande och konstaterar att så inte är fallet.  

Ordföranden frågar om arbetsutskottet godkänner Lasse Jacobsons (V) 

ändringsyrkande och konstaterar att så inte är fallet. 

 

Reservation 

Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan tekniska nämnden 2020. Bilaga. 



Sida 13 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2019-11-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Styrkort tekniska nämnden 2020. Bilaga.  

Beredningsansvariga 

Verksamhetschefer 

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschefer 
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§ 131 

Diarienr: TN-2019/00596 

Risk- och möjlighetsanalys, internkontrollområde 

samt Internkontrollplan 2020 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att fastställa risk- och möjlighetsanalys enligt bilaga med justering på 

konsekvensvärdet på miljöarbete från 2 till 3. 

 

att fastställa internkontrollområden enligt bilaga. 

 

att fastställa Interkontrollplan 2020 enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under Tekniska nämnden har arbetat med analys av risker 

och möjligheter under hösten. Utifrån dessa och i dialog med nämnden har 

förlag till interkontrollområden samt Internkontrollplan 2020 tagits fram. 

 

Förslag på sammanträdet 

Johan Stål (V) yrkar på att ändra konsekvensvärdet från 2 till 3 på 

miljöarbete. 

 

Lena Karlsson Engman (S) och Anna Karin yrkar bifall på Johan Ståls (V) 

yrkande. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förslaget samt 

föreslagen ändring och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

Riskanalys_och_internkontrollplan Tekniska nämnden 2020. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Verksamhetschefer 
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Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschefer 

Kvalitetssamordnare 
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§ 132 

Diarienr: TN-2019/00572 

Yttrande Föreskrifter om avfallshantering för Umeå 

kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar:  

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade ”Föreskrifter om 
avfallshantering för Umeå kommun” enligt nedanstående yttrande. 
 

Ärendebeskrivning 

I förslag till föreskrift står att behållaren ska vara placerad så nära 

uppställningsplats för sophämtningsfordon. Det framgår inte vad som är så 

nära som möjligt är. Avfallskärl ska placeras vid fastighetsgräns. Det är 

nödvändigt för att möjliggöra renhållning, snöröjning och passage av 

fotgängare. 

 

Umeå kommun erbjuder hushållen möjligheten till utsortering av sitt 

matavfall. Enligt kommunens avfallsplan ska senast år 2020 minst 50 

procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 

sorteras ut. För 2018 låg sorteringen av matavfall på 39 procent. 

 

För att möta ökade krav från lagstiftningen och för att uppnå fastställda 

lokala, nationella och globala miljömål behöver åtgärder vidtas. En 

åtgärd är införa skyldighet för hushållen i Umeå kommun att sortera ut sitt 

matavfall. För att det ska bli möjligt behöver avfallsföreskrifter revideras. 

 

Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice har fått möjlighet att 

yttra sig men inte inkommit med några synpunkter. 

 

Yttrande 

Sid. 9 § 12 föreslås ändras till: Vid tömningstillfället gäller att behållaren ska 

vara placerad så nära uppställningsplats för sophämtningsfordon som möjligt 

vid fastighetsgräns.  
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Sid. 6 § 18 föreslås ändras till: Vid tömningstillfället gäller att behållaren ska 

vara placerad så nära uppställningsplats för sophämtningsfordon som möjligt 

vid fastighetsgräns. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1-förslag till revideringar ”Avfallsföreskrifter 2020-03-01 Umeå”. 

Bilaga 2 - Samråd om nya avfallsföreskrifter 

Bilaga 3 - Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut är 

inte aktuell för behandling av ärendet. 

Beredningsansvariga 

Maria Sandström, miljöingenjör Fastighet 

Per Hilmersson, gatudriftchef Gator och parker 

Birgitta Persson Ståhl, verksamhetschef Städ och Verksamhetsservice 

Ulla Dellkrans, måltidschef 

Beslutet ska skickas till 
KS, KF, Fastighet, Gator och parker, Städ och Verksamhetsservice och 

Måltidsservice  
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§ 133 

Diarienr: TN-2019/00597 

Yttrande Mål och riktlinjer 2020-2024 för Umeå 

kommuns minoritetspolitiska arbete 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att lämna yttrande enligt bifogat yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Mål och riktlinjer för Umeås kommuns arbete med nationella minoriteter 

och minoritetsspråk ska tillsammans med bl.a. minoritetslag, skollag, 

socialtjänstlag, övriga erforderliga lagar och lokala planer ge stöd för 

förvaltningarnas och verksamheternas arbete för att främja och skydda de 

nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

och sina språk i Umeå. 

§ 5b i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

reglerar kommunens skyldighet att ta fram mål och riktlinjer för sitt 

minoritetspolitiska arbete. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss Mål och riktlinjer 2020-2024 för Umeå kommuns 

minoritetspolitiska arbete. Bilaga. 

Yttrande Tekniska nämnden. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Tina Jonsson, Britta Strömgren, Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se, skriv KS-2019/00714 i ämnesraden, senast 13 december. 

   
 

 

 

  

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 134 

Diarienr: TN-2019/00253 

Aktuellt från förvaltningen 2019 

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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§ 135 

Diarienr: TN-2018/01128 

Övriga ärenden 2019 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

 

Beredningsansvariga 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 136 

Diarienr: TN-2018/01127 

Kurser och konferenser 2019 

Förslag till beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 

Inga kurser har inkommit. 
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§ 137 

Diarienr: TN-2018/01120 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2019 

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

Anmälningsärenden 

Beredningsansvariga 

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

Kjellsson Lind 
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§ 138 

Diarienr: TN-2018/01129 

Ärenden under handläggning - information 2019 

 

a. Revisorsdialog  Revisorer 

b. Umeå växer - tryggt och säkert  Kerstin Rörsch 

c. Information Fordonsprojektet   Birgitta Persson 

Ståhl/Mats Johansson 

d. Information pågående projekt   Anna Flatholm 

e. Information om framtida dagvattenhantering  Anna Flatholm 

f.  Information Västra länken  Gunnar Teglund 
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