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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Irina Enbuska von Schantz (V) fram till och med § 69 utom § 64 
Charlotta Weinehall (C) 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
Maria Edblom Tauson (KD) 
 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 74 f – h, 63 – 66 
Ulla Dellkrans, måltidschef, § 74 h, 63 – 64 
Christina Ingmanson, personalchef, § 65 – 67 
Fanny Nyberg, miljöingenjör, § 65 – 67 
Lars Sandström, IT-strateg, § 74 b – c, 66 – 68 
Mona Lindgren, systemutvecklare, § 68 
Ulf Larsson, energiingenjör, § 74 a  
Ulf Roth, driftingenjör, § 74 a  
David Tornberg, chef Bygg och Fastighetsteknik, § 74 a – e, g – h, 63 – 65 
Maria Svensson, chef Meny och produktion, § 74 c – d   
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 74 c – h, 63 – 64 
Per Hilmersson, gatudriftchef, § 74 f 
Anna Flatholm, projektchef, § 74, 63  
Katarina Gref, trafikplanerare, § 74 c – e, 63 – 70 
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Beslutsärenden 
 

§ 63 

 
Diarienr: TN-2020/00548 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv maj 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av ett extra ärende 
gällande Ansökan Boverket Stöd för gröna och trygga samhällen och tillägg 
av uppdrag under Övriga ärende från Lasse Jacobson (V). 
 
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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§ 64 

 
Diarienr: TN-2019/00296 

Uppföljning Gemensamt regelverk för pedagogiska 
måltider för Umeå kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad uppföljning. 
 
att ge Måltidsservice i uppdrag att redovisa en ny uppföljning för hösten 
2021 i februari 2022 och vid samma tillfälle ge aktuell information om 
digitalt system för registrering av måltider. 
 
att fortsätta förstudien i dialog med IT i syfte att hitta ett digitalt system för 
registrering av måltider.  
 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning  
Vid två tillfällen har Måltidsservice 2019–10 – 2020–01 och 2020- 01-12 
jämfört budget som avsatt för pedagogiska måltider med den verkliga 
kostnaden, både den totala kostnader och enbart livsmedel har jämförts. 
 
Vid det första tillfället en liten avvikelse, mörkertal uppmärksammades att 
alla portioner inte registrerats, likaså större och mindre avvikelser mellan 
klasserna. Beslut då att budgeten behöver ses över för att spegla utfallet 
mer rättvist och därefter ny uppföljning  
 
Andra utvärderingen visade en större avvikelse, 3,6 miljoner lägre 
kostnader på totalen än budget, även denna mätning visar avvikelser 
mellan klasserna och mörkertal, men också pågående pandemi bedöms 
vara en bidragande orsak till avvikelsen. 
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Under våren har Utbildning fått ta del av gjorda analyser, och förslår att det 
görs en ny uppföljning när vi är i ett ”normalläge” och med det menat när 
vi är igenom pandemin, men också för att Utbildning håller på att se över 
organisationsstrukturen, och enligt deras bedömning kommer att påverka 
Måltidsservice, hur det kommer att påverka har ännu inte Måltidsservice 
fått kännedom om, men Utbildning lovat att återkomma.    
 
Måltidsservice samtycker med Utbildning. Avvakta med justeringar och en 
ny utvärdering då 2020 inte varit ett bra år att utgå ifrån.  
Utbildning fick också komma med inspel när uppföljning tidigast kan ske 
och föreslog hösten sep – dec?  förslag som Måltidsservice också bedömde 
som realistiskt. 
  
Digitalt system för registrering av måltider 
 En första träff har varit med IT, Måltidsservice fick inspel om vad som 
behöver göras/säkras inför uppstart. Svårt däremot i nuläget att veta när 
ett system är på plats, i bästa fall vet vi efter att förundersökningen är 
gjord.  
 
Aktiviteter enligt IT som behöver beaktas inför uppstart: 

Börja med en förundersökning för att lära oss mer (behov, 
marknaden) och eventuellt ringa in omfattningen lite mer?  
 
Planera för en regelrätt förstudie – för tidigt att nu säga om det skall 
upphandlas eller om vi kan utveckla denna tjänst på egen hand?   
 
Projektledare – 80-120h för att driva och leda en förstudie (behöver 
nog mest troligt köpas in om inte det finns någon som kan driva 
detta?  
 
Verksamhetsresurser – säkra dessa dels inom Måltidsservice men 
också inom Utbildning  
 
Säkra framtida finansiering  
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Förslag på sammanträdet 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på tillägg av en att-sats: 
att fortsätta förstudien i dialog med IT i syfte att hitta ett digitalt system för 
registrering av måltider.  
 
Lena Karlsson Engman (S) stödjer Anna-Karin Sjölanders (C) tilläggsyrkande.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen med tillägg av Anna-Karin Sjölanders (C) föreslagna att-
sats och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Pedagogiska måltider 20210527. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Dellkrans 

Beslutet ska skickas till 
Ulla Dellkrans, Annette Boström 
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§ 65 

 
Diarienr: TN-2020/00547 

Verksamhetsuppföljning T1 maj 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhetsuppföljningen för jan – april 2021. 
 
att fastställa det uppdaterade styrkortet. 
 
att godkänna redovisningen av slutredovisade investeringsprojekt enligt 
KFs uppdrag 41 och lämna den redovisningen till respektive nämnd.  
 
att Tekniska nämnden noterar att efter dialog ännu inget uppdrag getts 
från KSNAU gällande framtagning av handlingsplan för det ekonomiska 
underskott som uppstått på grund av den gångna vintern.  
 
att godkänna Rapport angående kamerabevakning av Umeå kommuns 
fastigheter och av kommunen förhyrda lokaler år 2020 enligt beslut TN-
2020/00427. 
 
att godkänna rapport kring socioekonomiska faktorer enligt TN-uppdrag X. 
 
att godkänna Tekniska nämndens rapport till Kommunstyrelsen för 
perioden T1 2021.  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen T1 2021.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.  
 
att ärendet direktjusteras. 
 

Ärendebeskrivning 
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Verksamhetsuppföljningen jan-april 2021 har tagits fram för nämndens 
verksamheter och en uppföljning av internkontrollplanen för samma tid är 
gjord samt de uppdrag som förvaltningen fått i uppdrag att redovisa i 
samband med T1. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson-Engman (S) och Anna-Karin Sjölander (C) föreslår en 
redaktionell ändring. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
föreslagen redaktionell ändring och konstaterar att så är fallet. 
 
Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet anser att faktorn socioekonomiska faktorer ännu är alltför 
begränsat analyserad och redovisad och att denna faktor därför behöver 
utvecklas med fler viktiga socioekonomiska faktorer. Faktorer som andra 
delar av kommunen redan bör ha enkel tillgång till.  
Vi tänker då på bl.a. trångboddhet, arbete och arbetsförhållanden, 
familjesammansättning, ålder och kön, familjeekonomi, tillgång till bil, 
fritidsbostad och andra faktorer som redovisas övergripande på 
områdesnivå.  
Lasse Jacobson 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av en att-sats: 
att Tekniska nämnden noterar att inget uppdrag kom från KSNAU gällande 
framtagning av handlingsplan för det ekonomiska underskott som uppstått 
på grund av den gångna vintern. 
  
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen 
med tillägg av den från Lena Karlsson Engman (S) föreslagna att-satsen och 
konstaterar att så är fallet. 
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Beslutsunderlag 
Rapport T1 2021 TN. Bilaga. 
Styrkort 2021 TN, uppdaterat T1 2021. Bilaga. 
TN Uppdrag 41 redovisning aktiverade projekt 2020. Bilaga. 
Rapport angående kamerabevakning av Umeå kommuns fastigheter och av 
kommunen förhyrda lokaler år 2020. Bilaga. 
Register över befintliga kameror. Bilaga. 
Rapport kring socioekonomiska faktorer. Bilaga. 
Tekniska-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 
april T1 2021. Bilaga. 
Uppföljning Internkontrollplan Tekniska nämnden T1 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Karin Isaksson 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Karin Isaksson 
Marcus Bystedt 
KS diarium 
Dan Gideonsson 
Hanna Ekman 
Fastighet 
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§ 66 

 
Diarienr: TN-2021/00196 

Årlig uppföljning av det Systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2020 (SAM) samt prioritering 
inför 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna Teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av det 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 
 
att fastställa Teknik- och fastighetsförvaltningens övergripande prioritering 
inför 2021 enligt nedan. 
 

Ärendebeskrivning 
Under januari och februari genomförde varje verksamhet en uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts under 2020.  
En sammanfattning har gjorts på varje verksamhet samt en beskrivning av 
goda exempel och arbetsmiljöutmaningar. Verksamheterna har tagit fram 
prioriteringar att jobba med under 2021.  Förvaltningens bedömning är att 
ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete finns och att alla 
verksamheter, förutom sina egna mål, ska arbeta med prioriteringar för 
Teknik och fastighet:  
 
• Fortsätta arbeta med löpande riskbedömning. 
 
• Fortsätta informera om vikten att alla medarbetare ska rapportera i 
Stella, arbetsskador, tillbud och arbetsmiljöbrist. 
 
• Arbeta med arbetsmiljö efter pandemin och återgång till ett eventuellt 
nytt arbetssätt – exempelvis distansarbete, ledarskap. Arbetat utgår från 
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resultatet av enkäten om distansarbete och i dialog med berörda chefer 
och medarbetare. 
• Genomföra utbildningar, vid behov, i arbetsmiljö för nya skyddsombud 
och för chefer. Chef för respektive skyddsområde eller motsvarande ska 
delta vid samma utbildningstillfälle som nya skyddsombud från nästa år 
och där det är möjligt. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på ett ändringsförslag: 
• Genomföra utbildningar, vid behov, i arbetsmiljö för nya skyddsombud 
och för chefer. Chef för respektive skyddsområde eller motsvarande ska 
delta vid samma utbildningstillfälle som nya skyddsombud från nästa år 
och där det är möjligt.  
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna det föreslagna 
ändringsyrkandet och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med det 
föreslagna ändringsyrkandet och konstaterar att så är fallet. 
 
Lasse Brännström (MP) avstår från att delta i beslutet kring första att-
satsen med anledning av att han inte förmått ta del av underlaget. 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på att prioriteringsunderlaget justeras till: 
Chef för respektive skyddsområde eller motsvarande ska delta vid samma 
utbildningstillfälle som nya skyddsombud. 
 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
föreslagen justering av prioriteringsunderlaget och konstaterar att så är 
fallet. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden uppföljning 2020 SAM. Bilaga. 
Tekniska nämnden prioritering 2021 SAM. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Christina Ingmanson 

Beslutet ska skickas till 
Christina Ingmanson   
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§ 67 

 
Diarienr: TN-2021/00167 

Avsiktsförklaring samverkan Nätverket för hållbart 
byggande i kallt klimat 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att förbinda Fastighet till avsiktsförklaringen enligt bilaga. 
 
att ge i uppdrag till Tekniska nämndens ordförande, Lena Karlsson Engman, 
att underteckna avsiktsförklaringen. 
 

Ärendebeskrivning 
I Umeå finns ett nätverk för hållbart byggande och förvaltande vars 
medlemmar består av företag, organisationer och myndigheter från olika 
delar i byggkedjan. Nätverket har tagit fram en avsiktsförklaring vars syfte 
är att uppnå Nätverkets målsättning om att Umeå, genom samarbete, år 
2030 är en internationell förebild gällande hållbart samhällsbyggande. 
Målsättningen grundar sig på FN:s hållbarhetsmål, EU:s och de nationella 
målsättningarna, Umeås lokala miljömål samt ”Färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn” till 2030. 
 
Fastighet avser att underteckna avsiktsförklaringen. I arbetet med 
kartläggning och målsättning för klimatutsläpp ska Fastighet bidra med 
klimatberäkningar i enlighet med det kommande lagkravet på 
klimatdeklaration samt för driftskede bidra med klimatpåverkan från 
driftenergi. Fastighets arbete med klimat sker i enlighet med de 
kommunala miljömålen och det kommande åtgärdsprogrammet. För 
arbete med social hållbarhet återfinns kartläggning och åtgärder bl.a. i 
program för bostadsförsörjning, handlingsplan mot hemlöshet samt 
funktionsprogram. De av FN:s hållbarhetsmål som Fastighet fokuserar på är 
mål: 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och 
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produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald och 17 Genomförande och globalt partnerskap. De åtaganden 
och åtgärder som Fastighet bidrar med gällande klimat och social 
hållbarhet redovisas transparent samt att Fastighet delar kunskapen inom 
valda områden med Nätverket. 
 
De förväntningar Fastighet har på Nätverket är att medlemmarna 
tillsammans genom Nätverket gör det enklare att uppfylla de uppsatta 
målen än på egen hand. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Avsiktsförklaring 
Bilaga 2 – Checklista för handläggning av ärenden inför politiskt beslut 

Beredningsansvariga 
David Tornberg, chef Bygg- och fastighetsteknik, Fastighet 
Fanny Nyberg, miljöingenjör, Fastighet 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet 
 
Karin Isaksson 
Chef Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 
David Tornberg 
Chef Bygg- och fastighetsteknik  
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§ 68 

 
Diarienr: TN-2021/00197 

Samnyttjande av befintliga och framtida IT-system 
och underlättande av avveckling av överflödiga 
system 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att IT-funktionen ges i uppdrag att verka för tillämpningen av IT-strategin.  
 
att IT-upphandlingsmodellen och förvaltningsstyrningen med pm3 skärps 
med avseende på samnyttjande av funktioner och avveckling av IT-system.  
 
att IT-funktionen får i uppdrag att följa upp samnyttjande och avveckling 
och rapportera till Tekniska nämnden årligen i december. 
 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har gett Förvaltningschef för Teknik och 
Fastighetsförvaltningen och IT i uppdrag att: 

- utreda och hitta en arbetsmodell för samnyttjande av befintliga och 
framtida systemstöd/stödsystem för Umeå kommun  

- hitta rutiner för att underlätta samnyttjande av framtida 
stödsystem och avveckla överflödiga system 

 
Analys och lösning 
IT-funktionen har utarbetat förslag till rutiner för samnyttjande och 
avveckling i enlighet med nämndens uppdrag. Lösningen utgår från två 
processer/styrformer som finns i IT-strategin som är beslutad av 
Kommunfullmäktige, nämligen: 
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• IT-upphandlingsmodellen 
• Förvaltningsstyrning pm3 (förvaltning av IT-komponenter) 

 
Lösningen består i att nya rutiner etableras och några befintliga utvecklas 
och förbättras med utgångspunkt fån dessa två.  
 
Förändrad styrning 
Till allra största del så finns redan grunderna för att samnyttja funktioner 
och ta gamla IT-system ur bruk, men det behövs tydligare styrning och 
mandat i utövandet av rutinerna. För att kunna få ut effekterna av de nya 
och utvecklade rutinerna så föreslås att styrningen av vissa moment 
anpassas. Förslaget bygger också på att två nya roller tillsätts; 
lösningsarkitekt och avvecklingssamordnare. Tills dessa roller finns i 
kommunen så föreslås att IT-funktionen utför arbetsuppgifterna med 
befintlig personal då så är möjligt. Förslag till ändrad styrning beskrivs i 
bilagan. 
 
Roller, förmågor, dokumentation och förteckningar 
I analysen görs bedömningen att det krävs vissa förmågor, roller, 
förteckningar/IT-system och dokumentation för att de föreslagna rutinerna 
ska kunna fungera i praktiken och att önskade effekter ska kunna uppnås. 
De flesta finns redan, medan några finns i viss omfattning eller saknas helt. 
Detta beskrivs utförligt i bilagan. 
 
Möjliga hinder för att lyckas med ett genomförande 
I utredningen har det identifierats några möjliga hinder för att lyckas med 
samnyttjande av funktioner och att avveckla överflödiga system. Detta 
beskrivs utförligt i bilagan. 
 

Beslutsunderlag 
Analys med lösningsförslag. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Lars Sandström, IT- och digitaliseringsstrateg Kommungemensam IT-
samordning 
Mona Lindgren, systemutvecklare Kommungemensam IT-samordning 
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Svante Drugge, IT-arkitekt Kommungemensam IT-samordning 

Beslutet ska skickas till 
Lars Sandström, IT- och digitaliseringsstrateg Kommungemensam IT-
samordning 
Mona Lindgren, systemutvecklare Kommungemensam IT-samordning 
Svante Drugge, IT-arkitekt Kommungemensam IT-samordning 
Tomas Forsberg, IT-chef 
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§ 69 

 
Diarienr: TN-2021/00232 

Ansökan Boverket Stöd för gröna och trygga 
samhällen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att uppdra åt förvaltningschef att ansöka om stöd för gröna och trygga 
samhällen enligt nedanstående beskrivning. 
 
att anse ärendet direktjusterat. 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har infört ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa 
ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer 
och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna 
ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande. 

Stödet får ges för att genomföra åtgärder som innebär att stadsgrönska 
eller ekosystemtjänster ökar eller utvecklas i eller i anslutning till områden 
med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att utveckla dessa områden i 
en grön och hälsofrämjande riktning samtidigt som det skapas trygga, 
trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om 
åtgärdernas gestaltning. Stödet riktar sig till kommuner, andra 
fastighetsägare och tomträttshavare. Boverket är de som administrerar och 
beslutar om stödet. 

Gator och parker har för avsikt att ansöka om stödet Gröna och trygga 
samhällen från Boverket. 
Stödet ska gå till att utföra några olika åtgärder i anslutning till en gammal 
grusplan på Östra Ersboda. 
Planerna är att rusta upp grusplanen, så att ena halvan blir en renodlad 
bollplan och den andra halvan en så kallad pumptrack för cyklar.  
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I anslutning till grusplanen kommer det även att skapas en entré ut i 
naturen, för att locka fler att utforska och upptäcka den närliggande 
skogen. 
 
Ansökan gäller 0.5 miljoner i stöd och verksamheten går själva in med 0.5 
miljoner (varav 0.25 av dessa kommer från reinvesteringar och 0.25 är ett 
bidrag från Kommunstyrelsen).  
 

Beredningsansvariga 
Isabelle Forsgren och Anna Jönsson 

Beslutet ska skickas till 
Isabelle Forsgren och Anna Jönsson 
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§ 70 

 
Diarienr: TN-2020/00546 

Aktuellt från förvaltningen maj 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att med kort varsel (24 timmar) kalla in till ett extra nämndssammanträde  
att besluta i överenskommelse rörande Lundabron, om inte nämndens 
ordinarie sammanträde kan avvaktas. 
 
att stadsvandringen som nämnden beslutat ska ske i samband med 
augustinämnden i stället sker i samband med septembernämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på följande att-sats: 
att med kort varsel (24 timmar) kalla in till ett extra nämndssammanträde  
att besluta i överenskommelse rörande Lundabron, om inte nämndens 
ordinarie sammanträde kan avvaktas. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lena Karlsson 
Engmans (S) föreslagna att-sats och konstaterar att så är fallet. 
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§ 71 

 
Diarienr: TN-2020/00545 

Övriga ärenden maj 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att skicka med nedanstående tilläggsuppdrag nr 1-3 till beredning inför 
fastställande av parkinvesteringar. 
 
att uppdra till förvaltningen att i samband med planering för GC-lösning 
över Tegsbron och vidare söderut, också föreslå en lösning för 
strandpromenad på Tegssidan i en första etapp fram till Tjärhovsparken. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på följande tre tilläggsuppdrag: 
 
1. att TN ger i uppdrag till förvaltningen att utreda lämpliga platser och 
övriga förutsättningar för: 
A. lekplats i Öbackaparken  
B. lekplats på Östra Ersboda. 
 
2. att TN ger i uppdrag till förvaltningen att ta fram underlag för att öppna 
och förlänga passagen från kyrkparken över Kyrkbron och in till Döbelns 
park. 
 
3. att TN ger uppdrag till förvaltningen att redovisa möjligheter till passage 
mellan Döbelns park till parken vid Länsresidenset.  
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tilläggsuppdrag: 
4. att uppdra till förvaltningen att i samband med planering för GC-lösning 
över Tegsbron och vidare söderut, också föreslå en lösning för 
strandpromenad på Tegssidan i en första etapp fram till Tjärhovsparken. 
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Lasse Jacobsons (V) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) 
tilläggsuppdrag nr. 4. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) bifaller Lena Karlsson Engmans (S) tilläggsuppdrag 
nr. 4. 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla Lena Karlsson Engmans (S) 
uppdragsförslag nr. 4 och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att skicka med ovanstående 
tilläggsuppdrag nr 1-3 till beredning inför fastställande av parkinvesteringar 
och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Michael Holmström 
Karin Isaksson 
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§ 72 

 
Diarienr: TN-2020/00544 

Kurser och konferenser maj 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser.  
 
att besluta att Johan Stål (V) får delta med ersättning i Trivectors 
webbinarium nedan. 
 
att besluta i efterhand att Johan Stål (V) och Nils-Erik Pettersson (MP) får 
ersättning för deltagande i webbinariet kring Fossilfria transporter som 
ägde rum den 20 maj. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
Trivector, Blir det mer eller mindre hållbart resande efter pandemin? 
Webbinarium 15 juni kl.10-11, kostnad 795 kr. 
https://app.bwz.se/traffic/b/m/?l=a5eff173-8946-43bc-b3e6-
f63d94ea9adf&r=1668&rcrc=B09D6515 
 
   
 
 
  

https://app.bwz.se/traffic/b/m/?l=a5eff173-8946-43bc-b3e6-f63d94ea9adf&r=1668&rcrc=B09D6515
https://app.bwz.se/traffic/b/m/?l=a5eff173-8946-43bc-b3e6-f63d94ea9adf&r=1668&rcrc=B09D6515
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§ 73 

 
Diarienr: TN-2020/00538 

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 2021 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, april 2021. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, april 2021. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, april 2021. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, april 2021. Bilaga. 
  
  
  
Anmälningsärenden 

• KF Protokollsutdrag292 Avgift för torghandel och uteserveringar med 
anledning av pandemi. Bilaga. 

• KF Protokollsutdrag291 Taxor och avgifter för bygg och renovering. Bilaga. 
• KF Protokollsutdrag290 Utökning av IT - investeringsram år 2021 avseende 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Bilaga. 
• KF Protokollsutdrag286 Årsredovisning 2020, ansvarsfrihet, 

resultathantering och ombudgetering investeringar. Bilaga. 
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• KF Protokollsutdrag306 Avsägelse och ersättare. Bilaga. 
• KSNAU Protokollsutdrag312 Ekonomisk rapport. Bilaga. 
• KS Protokollsutdrag25 (002) Nämndernas rapportering. Bilaga. 

Anvisning till nämnder förenklad rapport våren 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Patrik Löfgren, Anna Bugaeva, Greta 
Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 74 

 
Diarienr: TN-2020/00543 

Ärenden under handläggning - information maj 

 
a. Information från Energigruppen   Ulf Larsson 

b. Information Byggprojekt (fortsättning från 
Strategidagen) 

  David Tornberg 

c. Information Hållbar IT   Lars Sandström 

d. Information regelverk för specialkost Umeå 
kommun 

  Maria Svensson 

e. Information mobilitetsbokslut inklusive 
redovisning av aktivt resande enligt 
uppdrag TN-2020/0054 

  Marie Frostvinge 

f. Information uppföljning av vintern 
2020/2021 

  Per Hilmersson 

g. Information om takriskkonstruktioner   Karin Isaksson 

h. Information Ångbåtskajen, Norrbyskär    Karin Isaksson 
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