
  

Sammanträdesprotokoll 
2023-01-26 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 26 januari 2023 kl. 10:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Christina Bernhardsson (S), ordförande 
Stefan Nordström (M), 1:e vice ordförande 
Håkan Johansson (S) 
Lina Farhat (S) 
Tommy Stark (S) 
Lina Vänglund (S) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Tobias Johansson (MP) ersätter Sofie Dahlqvist (MP) 
Marianne Löfstedt (M) ersätter Urban Wikman (L) 
Maria Edblom Tauson (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Christina Bernhardsson (S) och Stefan Nordström (M) 
  

 
Sekreterare:        §§ 1-12 
 Annika Kjellsson Lind 

 
Ordförande:      
 Christina Bernhardsson  
 
Justerare:      
 Stefan Nordström   

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum: 2023-01-26 
Anslaget har satts upp: 2023-01-30 
Anslaget tas ner: 2023-02-20 
Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 
Underskrift:   

 Annika Lind
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Andreas Georgsson (S) 
Karin Vincent (S) 
Hans-Åke Rönnlund (S) 
Josefine Östergren (S) 
Mikael Danielsson Sjöstam (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Harald Svensson (M) 
Ellen Ström (V) 
Andreas Ekegren Hällgren (C) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 12a, 1 – 2 
Katarina Gref, § 12 a 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 12 a 
Adam Johansson, trafikplanerare, § 12, 1 – 7 
Johanna Johansson, trafikplanerare, § 12, 1 – 7 
Jonas Sörlén, trafikingenjör, § 7  
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Beslutsärenden 

§ 1 
Diarienr: TN-2023/00028 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
januari 

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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§ 2 
Diarienr: TN-2023/00041 

Tekniska nämnden: ekonomi 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att informera KSNAU om nämndens ekonomiska läge för 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar 2023. 
Prisökningar inom alla verksamhetsområden, stora snöfall inledningsvis för 
året samt en redan ansträngd budget ger en prognos på ett betydande 
underskott för 2023. Det är i nuläget svårt att göra en säker prognos då 
förutsättningarna ständigt ändras i olika omfattning och med olika 
påverkan på ekonomin. Det är dock viktigt att tidigt få en dialog kring 
hantering av nämndens prognostiserade resultat.  
 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
KS 
Marcus Bystedt 
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§ 3 
Diarienr: TN-2023/00033 

Representanter till Umeå kommuns 
pensionärsråd (UPR) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att utse Håkan Johansson (S) till ordinarie ledamot och Marianne Löfstedt 
(M) till ersättare som representanter i Umeå kommuns pensionärsråd 
(UPR). 

Ärendebeskrivning 
I föreskrifterna för Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) finns följande 
representation fastslagen: 
 
Äldrenämnden 3 ordinarie + 3 ersättare  
Kommunstyrelsen 1 ordinarie + 1 ersättare  
Kulturnämnden 1 ordinarie + 1 ersättare  
Fritidsnämnden 1 ordinarie + 1 ersättare  
Byggnadsnämnden 1 ordinarie + 1 ersättare  
Tekniska nämnden 1 ordinarie + 1 ersättare  
PRO 4 ordinarie + 2 ersättare  
SKPF 3 ordinarie + 2 ersättare  
SPF Seniorerna 2 ordinarie + 1 ersättare  
RPG 1 ordinarie + 1 ersättare  
Finska klubben i Umeå 1 ordinarie + 1 ersättare  
Umeå sameförening, Såhkie 1 ordinarie + 1 ersättare  
Demensföreningen i Umeå 1 ordinarie + 1 ersättare 
 
Ersättare närvarar enbart vid sammanträden då ordinarie ledamot är 
frånvarande. Ledamot som är förhindrad att delta ansvarar själv för att 
kalla in sin ersättare. Arvode till närvarande ledamöter och ersättare 
hanteras av respektive nämnd/styrelse. 
 
Tekniska nämndens representanter under föregående mandatperiod har 
varit Håkan Johansson (S), ordinarie ledamot, och Marianne Löfstedt (M), 
ersättare. 
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Förslag på sammanträdet 
Lina Farhat (S) föreslår Håkan Johansson (S) som ordinarie ledamot och 
Marianne Löfstedt (M) som ersättare. 
Stefan Nordström (M) ställer sig bakom Lina Farhats (S) förslag. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom föreslagna namn och 
konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Föreskrift för Umeå kommuns pensionärsråd. Bilaga. 

Beslutet ska skickas till 
UPR via Rosa Berminge Norberg.   
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§ 4 

 
Diarienr: TN-2023/00034 

Representanter till Umeå kommuns 
funktionshinderråd (UFR) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att utse ordförande och vice ordförande till ledamot respektive ersättare i 
Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) för perioden 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) träffas sex gånger per år. Rådet 
har en viktig roll som referensgrupp och remissinstans för de 
funktionshinderpolitiska frågorna. Representationen i rådet består sedan 
av en ordinarie och en ersättare från olika nämnder, däribland tekniska 
nämnden. Tidigare mandatperiod har dessa platser för Tekniska nämndens 
räkning, tillsatts med ordförande, ordinarie, och vice ordförande, ersättare. 
 

Beslutet ska skickas till 
Tordleif Hansson, tordleif.hansson@umea.se 
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§ 5 

 
Diarienr: TN-2023/00035 

Representanter i UmeBrå 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att ordförande och vice ordförande representerar Tekniska nämnden i 
UmeBrå för perioden 2023-2026. 

Ärendebeskrivning 
UmeBrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. 
Rådet är ett sektorsövergripande nätverk som består av representanter 
från Umeå kommun, Polismyndigheten och Västerbottens läns landsting.  
UmeBrås styrgrupp består av representanter från kommunen, polisen och 
landstinget och den verkar för att följa upp samverkansavtalet mellan 
Umeå kommun och polismyndigheten i Västerbottens län. 
Under föregående mandatperiod har ordförande och vice ordförande 
representerat Tekniska nämnden. 
 

Beslutet ska skickas till 
UmeBrå via Cecilia Ravry 
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§ 6 
Diarienr: TN-2023/00036 

Yttrande ”Handlingsplan suicidprevention” 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden har tagit fram förslag till ”Handlingsplan 
suicidprevention” för antagande i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott inbjuder samtliga nämnder (utom individ- och 
familjenämnden och äldrenämnden som redan hanterat handlingsplanen) 
att yttra sig över föreslagen handlingsplan. 
 
Yttrande 
Suicidprevention är ett viktigt område att arbeta med inte minst i 
förebyggande syfte. Tekniska nämnden anser att det är bra att det finns en 
handlingsplan i syfte att underlätta för kommunens verksamheter att 
samverka. 
Tekniska nämnden arbetar med att minska risken för utsatta områden 
genom att utveckla och underhålla de fysiska miljöerna och skapa 
mötesplatser i alla Umeås områden. Det är positivt att förvaltningen har en 
representant i samverkansgruppen bland annat för att skapa suicidsäkra 
miljöer. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan suicidprevention 1.1 Remissversion. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se senast 28 februari. 
 

mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 7 
Diarienr: TN-2023/00037 

Yttrande gällande Transportstyrelsens promemoria 
Uppdrag att utreda regler för A-traktorer 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att lämna yttrande enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Under de senaste åren har antalet A-traktorer ökat kraftigt. Samtidigt har 
också vissa problem med användningen av A-traktorer ökat i omfattning. 
Därför har Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen analyserat 
behovet av ett förändrat regelverk samt utrett var och hur de här fordonen 
används.  
A-traktorer används framförallt av ungdomar mellan 15 och 17 år när de 
tar sig till och från skola, jobb och fritidsaktiviteter. De används också till en 
betydande del som en fritidsaktivitet i sig och ett sätt att umgås. Det 
förekommer även att A-traktorer manipuleras så att de kan framföras i 
betydligt högre hastighet än den hastighet som de ska vara konstruerade 
för.  
Antalet A-traktorer har fördubblats på kort tid. I slutet av 2019 fanns 
omkring 25 000 stycken. I slutet av 2021 var motsvarande siffra nästan 45 
000 och under 2022 har antalet passerat 50 000. Även antalet olyckor med 
A-traktorer inblandade har ökat kraftigt. 2021 uppgick antalet olyckor till 
368 stycken, vilket är nästan en tredubbling jämfört med snittet under åren 
2016–2019.  
Den kraftiga utvecklingen av såväl antalet A-traktorer som olyckor har 
aktualiserat behovet av en översyn av reglerna. Regeländringarna som 
föreslås är i hög grad inriktade på att öka trafiksäkerheten för de som 
färdas i A-traktorer, men även för övriga trafikanter. 
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig å Umeå kommuns vägnar. 
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Beslutsunderlag 
Remissmissiv Uppdrag att utreda regler för A-traktorer. Bilaga. 
Uppdrag att utreda regler för A-traktorer I2021_02732. Bilaga. 
Rättelse PM Utreda regler för A-traktorer. Bilaga. 
Umeå kommuns yttrande om nya regler för A-traktorer. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Jonas Sörlén 

Beslutet ska skickas till 
Senast 15 februari  
 
i.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2022/01967 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt 
lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens 
namn ska anges i namnet på respektive dokument. 
Kopia även till ksdiarium@umea.se. 
   
 
 
  

mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ksdiarium@umea.se
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§ 8 
Diarienr: TN-2023/00029 

Aktuellt från förvaltningen januari 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 9 
Diarienr: TN-2023/00030 

Övriga ärenden januari 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 10 
Diarienr: TN-2023/00031 

Kurser och konferenser januari 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser. 
 
att de ledamöter som vill får delta vid nedanstående utbildningstillfällen 
med ersättning. 
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
Fördjupad kommunkunskap                                             20 feb, 10.00-12.00, teams 
Presidieutbildning                                                               20 feb, 13.30-16.00, Umeå FH  
Verksamhetsutveckling, digitalisering och innovation  20 mars, 13.00-14.00, teams 
Umeås arbete med hållbar utveckling                             20 mars, 14.30-15.30, teams 
Ekonomi, planering, styrning och uppföljning                29 mars, 10.00-12.00 teams 
Översiktsplanering                                                              30 mars, 13.00-15.30, lokal 
ej klar 
Personalpolitik och lönebildning                                       3 maj, 13.00-14.00, teams 
Säkerhet och trygghet för förtroendevalda                     3 maj, 14.30-15.30, teams    
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§ 11 
Diarienr: TN-2023/00027 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden januari 

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, december 2022 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
   
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, december 2022. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, december 2022. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, december 2022. Bilaga. 
  
 Delegationsbeslut skador  
- Anmälda skadeärenden samt beslut. 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, december 2022. Bilaga. 
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Anmälningsärenden 
• KF Protokollsutdrag814 Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp. 

Bilaga. 
VA-strategi 2022-12-19. Bilaga. 

• 221214 GVN Beslut principer för fördelning av intäkt. Bilaga. 
• KSPLU Protokollsutdrag820 Mission klimatanpassning. Bilaga. 

 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Tommy Johansson, Anna Bugaeva, Greta Adamsson och 
Annika Kjellsson Lind 
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§ 12 
Diarienr: TN-2023/00032 

Ärenden under handläggning - information januari 

 
a. Information Väg 503  Katarina Gref 

b. Information Investeringsprogram och 
Underhållsplan 

 Karin Isaksson 
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