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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare via länk 

Lina Farhat 

Andreas Georgsson 

Alireza Mosahafi 

Nils-Erik Pettersson 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, Teknisk chef 

Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 

Maria Lögdström, administratör 

Britta Strömgren, kommunikatör 

Eva-Maria Diehl, kommunikatör 

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 87, § 73 – 75 

Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 73 & 87 

Christina Ingmansson, personalchef, § 74 – 76 

Anna Flatholm, projektchef, § 78, 79 

Axel Thorén Lindgren, landskapsarkitekt, § 79 

Ann Siklund, handläggare, §  

Mats Johansson, ingenjör, § 

Birgitta Persson Stål, verksamhetschef städ och verksamhetsservice, §  

Emma Sjöberg, tekniksprånget praktikant, § 73 – 78, 82, 84, 85, 87 
Hanna Ahnlund, trafikplanerare, § 79 
Nils Lahti, gatuingenjör, § 79 
Christina Lundgren, chef fastighet förvaltning, § 79  
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Beslutsärenden 
 

§ 73 

Diarienr: TN-2020/00023 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 2020 

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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§ 74 
Diarienr: TN-2020/00126 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för juni-juli 2020 

Ärendebeskrivning 

Ekonomirapport för juni-juli 2020 har tagits fram för nämndens 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport tom juli 2020 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt, ekonomichef 
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§ 75 
Diarienr: TN-2020/00094 

Tekniska nämndens investeringsplan 2021–2024  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa reviderat förslag till investeringsplan 2021–2024 inom den 

inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

att fastställa reviderat föreslag till investeringsprojekt utöver 

inriktningsram enligt bilaga 1. 

 

att fastställa reviderat förslag till tillkommande externa förhyrningar för 

åren 2021–2024 enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig beskrivning till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och plan 2022–2024 är 

förskjutet till 26 oktober med anledning av de osäkra ekonomiska 

förutsättningarna som Coronapandemin medfört. Inför den fortsatta 

beredningen av budgeten har kommunstyrelsen 2020-06-02 beslutat att ge 

nämnderna i uppdrag att se över och revidera investeringsbudgeten 2021–

2024 inklusive externförhyrningarna i nu liggande förslag till 

investeringsbudget utifrån eventuella förseningar i projekt 2020. 

Revideringen ska ske utifrån principerna om genomförbarhet, volymökning 

och att vårda det vi redan har.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–

2024. Bilaga. 

Beskrivning av förändrade investeringar och externförhyrningar. Bilaga. 

Beredningsansvariga 



Sida 6 av 34 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2020-08-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium, Marcus Bystedt, Viktoria Danielsson   
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§ 76 
Diarienr: TN-2020/00255 

Årlig uppföljning av det Systematiska 

arbetsmiljöarbetet 2019 (SAM) 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna Teknik- och fastighetsförvaltningens uppföljning av det 

Systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 

 

att fastställa Teknik- och fastighetsförvaltningens övergripande prioritering 

inför 2020 enligt nedan. 

 

att för framtiden särskilt belysa tänkbara risker med att ”jobba hemifrån” 

Ärendebeskrivning 

Under januari och februari genomförde varje verksamhet en uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts under 2019.  
En sammanfattning har gjorts på varje verksamhet samt en beskrivning av 
goda exempel och arbetsmiljöutmaningar. Verksamheterna har tagit fram 
prioriteringar att jobba med under 2020. Förvaltningens bedömning är att 
ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete finns men att alla 
verksamheter behöver prioritera att arbeta mer med:  
 
- alla verksamheter och arbetsgrupper ska arbeta med löpande       

   riskbedömningar och handlingsplaner.  

- fortsätta att informera om Umeå kommuns arbetsmiljöpolicy.  

- fortsätta uppmuntra medarbetare att lägga in arbetsmiljöbrist, tillbud och 
   olyckor i Lisa.  
 
 
Förslag på sammanträdet 

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

att för framtiden särskilt belysa tänkbara risker med att ”jobba hemifrån” 
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Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
tillägg av den föreslagna att-satsen och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden uppföljning 2019 SAM. Bilaga. 

Tekniska nämnden prioritering 2020 SAM. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Christina Ingmanson 

Beslutet ska skickas till 
Christina Ingmanson  
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§ 77 
Diarienr: TN-2020/00334 

Yttrande revisionsrapport Styrning av 

investeringsprojekt 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att yttra sig enligt nedanstående förslag. 

 

att anse ärendet direktjusterat. 

 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens rutiner och processer vad gäller styrning, finansiering och uppföljning 
av större investeringsprojekt.  
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden säkerställer en ändamålsenlig projektstyrning avseende 
investeringsprojekt, det vill säga om investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig 
styrning och intern kontroll.  
 
Granskningen visar att Umeå kommun befinner sig i en period där styrning av 
investeringsprojekt är under utveckling. Bland annat har kommunfullmäktige gett 
tekniska nämnden i uppdrag att: säkerställa att rutiner finns kring uppföljning av 
avslutade projekt, sammanställa kommunens samlade investeringsbehov 
nedbrutet på objektsnivå till och med år 2030 samt beräkna och redovisa den 
driftskostnad som blir effekt av det årliga investeringsbehovet. 
Kommunfullmäktiges uppdrag beträffande det sammanställda 
investeringsbehovet och dess effekt på driftskostnaden riktar sig även till 
kommunstyrelsen.  
 
Vidare visar granskningen att det i stor utsträckning finns upprättade riktlinjer och 
rutiner för investeringar och att samtliga investeringsprojekt har tillgång till 
systemstöd i form av iBinder och projektuppföljningsprogrammet PUFF.  
Av styrdokument framgår att kommunen har tydliga krav på att fullödiga underlag 
ska finnas innan ett investerings-projekt kan initieras. Vidare ska de 
driftskostnader som blir konsekvensen av investeringen rymmas i berörd nämnds 
driftbudgetram.  
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Tekniska nämndens verksamheter är certifierade enligt ISO 9001. Detta innebär 
att rutiner för verksamheten finns dokumenterade i ledningssystemet och dessa 
följs upp kontinuerligt via interna och externa revisioner.  
 
Sammanfattningsvis bedömer revisionen att kommunens pågående arbete för att 

utveckla styrningen av investeringsprojekt, tillsammans med befintliga 

styrdokument och riktlinjer, är en god riktning för att ytterligare kunna tillvarata 

de förutsättningar som krävs för att investeringar genomförs som avsett, följer 

tidplan och budget samt tillgodoser Umeåbornas behov. 

 

Yttrande 

Tekniska nämnden ser positivt på den konstruktiva kritik och de 

rekommendationer som kommunrevisionen lämnat.   

 

Tekniska nämnden kommer vid kommande delårs- och årsbokslut anpassa 

sin rapportering helt enligt de KF-uppdrag som beslutats avseende 

planering och uppföljning av kommunens investeringar och avtal samt 

nämndens eget kontinuerliga förbättringsarbete.  

 

Tekniska nämnden konstaterar att en rad åtgärder har vidtagits och att 

ytterligare arbete pågår vilket beskrivs i ärendebeskrivningen och att med 

dessa åtgärder bedömer nämnden att en god styrning av 

investeringsprojekten kan upprätthållas. 

 

Förvaltningens underlag för yttrande avseende rekommendationerna 

Följande åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas relaterat till de 

rekommendationer Kommunrevisionen lämnar med anledning av granskningen: 

 

• På ett mer strukturerat sätt börja delaktivera investeringsprojekt. 
I de fall att byggnader eller projekt iordningställs i etapper med olika 

inflyttningsdatum eller vissa större arbeten som tex yttre arbeten verkställs i 

ett senare skede ska delaktivering ske. Så sker idag men rutinerna bör 

förtydligas.  

 

Rutin FAF(FAstighetsFastighetsförvaltning interna rutin enligt 

ledningssystem)-05 för aktiveringar kommer att uppdateras samt 

kompletteras att omfatta delaktivering. Rutinen kommer att inarbetas i den 

övergripande Lokalanskaffningsprocessen (FAF-01). 
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Ny rutin för beslutsunderlag och projektstyrning är framtagen (revidering av 

Lokalanskaffningsprocessen FAF-01) och kommer implementeras efter 

granskningens genomförande. Arbetet med tillhörande mallar pågår. För att 

underlätta efterlevnad av den nya rutinen och säkerställa löpande 

uppföljning av beslut, kvalité och ekonomi så har arbetet påbörjats med ett 

nytt projektstöd.  

 

• Utforma riktlinjer och mall för framtagande av riskanalyser för samtliga 
investeringsprojekt.  

En uppdatering av Lokalanskaffningsprocessen har skett (FAF-01) där 

rutinerna för beslutsunderlag och projektstyrning är förtydligade och 

kommer implementeras efter granskningens genomförande. Arbetet med 

tillhörande mallar pågår. Riskanalyser kommer att kompletteras. För att 

underlätta efterlevnad av den nya rutinen och säkerställa löpande 

uppföljning av beslut, kvalité och ekonomi så har arbetet påbörjats med ett 

nytt projektstöd.  

 

För Gator och parker sker enligt rutinen för projektledning framtagande av 

projektplan där projektets genomförande och risker analyseras. Mall för 

projektplan finns.  

 

• Upprätta en rutin för att konsekvent fastslå vilka projekt som är strategiska. 
Tekniska nämnden fastställer årligen för Gator och parker årets 

investeringsprogram där det anges vilka projekt som är strategiska där 

kontinuerlig återkoppling sker till nämnden. För fastighet där fler aktörer är 

delaktiga i processen har besluten fattats projekt för projekt.  

För att säkerställa att en tydlighet finns avseende alla investeringsbeslut 

kompletteras beslutet om investeringsprogram med detta. 

 

Ny rutin för kommunikationstaktik är framtagen och implementerad efter 

granskningens genomförande.  

 

• Säkerställa att tillräckliga förarbeten, efterforskningar och riskanalys sker 
vid komplicerade investeringsprojekt, då t ex renovering/ombyggnad av en 
äldre fastighet ingår. Detta är särskilt viktigt vid tidsmässigt pressade 
projekt. 
En uppdatering av beslutsunderlag och projektstyrning (FAF-01) är framtagen 

och implementering pågår. För att underlätta efterlevnad av den nya rutinen 

och säkerställa löpande uppföljning av beslut, kvalité och ekonomi så har 

arbetet påbörjats med ett nytt projektstöd. Av rutinen framgår att kalkyler 

ska finnas framtagna innan igångsättningstillstånd kan beviljas och 
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totalkostnaden ska rymmas inom beslutad ram. Så sker i samtliga projekt.  

 

• Säkerställa att genomförda förarbeten, efterforskningar och riskanalyser 
ligger till grund för politiska beslut om investeringsprojekt. 
Se ovan. Tilläggas kan dock att i den 4-åriga planen som beslutas kan vissa 
mer schablonmässiga beräkningar baserade på erfarenheter och 
kostnadsanalyser finnas för standardkostnader, t ex för förskoleavdelningar. 
Innan genomförande beslutas upprättas då kalkyler för att säkerställa att 
kostnaden inte överstiger beslutat budgetutrymme.  
 

• Upprätta tydliga sammanställningar över fattade beslut om delposter inom 
investeringsprojekt kontinuerligt och presentera dessa för politiken.  
Huvudsakligen fattas budgetbesluten för investeringsprojekten som ett 
beslut, även om undantag skett, t ex för Maja Beskow.  
Kommunfullmäktige har gett Tekniska nämnden i uppdrag att säkra att 

slutredovisning av investeringsprojekt lämnas till berörda nämnder. Tekniska 

nämndens verksamhetsberättelse för 2020 ska innehålla en sammanställd 

redovisning av samtliga investeringar/förhyrningsprojekt som har 

slutredovisats under året samt kommentar till ev. avvikelse från budget. 

Detta kommer i framtiden även att ske tertialvis och där kommer även 

beslutad budget att framgå, samt eventuella delposter.  

 

• Säkerställa att politiska beslut finns för större investeringsprojekts 
totalbelopp. 
Innan igångsättningstillstånd kan beslutas och kontrakt tecknas sker 
avstämning mot beslutat totalbelopp. Även i framtiden kan behov uppstå 
av att revidera beslut, t ex om förutsättningarna förändras där ett 
exempel kan vara att elevantalet ökar. Här kommer rutinen förtydligas så 
beslutsprocessen blir tydlig.  

 

• Säkerställa att tillräckligt specificerade underlag som baserar sig på faktiska 
förhållanden ligger till grund för entreprenadupphandling i 
förfrågningsunderlag.  
Innan entreprenadupphandling genomförs upprättas för samtliga större 
projekt kalkyler baserade på faktiska förhållanden. Efter revisorernas 
granskning så har Fastighet kvalitetsgranskat mallar med direkt koppling till 

investeringsprojekten, några av dessa är AF(Administrativa Föreskrifter) för 
AB04/ABT06(Allmänna Bestämmelser, standardavtal för entreprenörer), 
kontraktsmallen, start- samt byggmötesmallen. Utöver detta så sker löpande 
granskning av interna styrdokument som t.ex. Tekniska anvisningar samt 
dokument kopplade till denna. Omvärldsbevakning och jämförelser mot 
andra byggherrar är också en del av Fastighets löpande arbete. 
 

 I Gator och parkers rutin för projektledning säkerställs kvaliteten i underlag 
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då tekniska anvisningar finns, mallar för förfrågningsunderlag m fl handlingar 

finns och granskning ingår som en del av processen. 

 

• I avtal skärper och konkretiserar formuleringar av klausuler och säkerställer 
att lagen om offentlig upphandling efterlevs. 
En genomgång av samtliga mallar har skett för att säkerställa att dessa håller 
juridiskt både utifrån LOU(Lagen om Offentlig Upphandling) men även andra 
lagar och branschstandard som ABT06 samt AB04. Upphandlingsbyrån bistår i 
samtliga upphandlingar inom sina kompetensområden. Kompetens inom LOU 
ingår i de krav som ställs på teknikkonsulternas uppdragsledning och våra 
projektledare utbildas kontinuerligt i LOU. 
 

• Stärker sin avtalsuppföljning för att säkerställa att tecknade avtal efterlevs. 
Ett arbete, lett av upphandlingsbyrån, pågår för att förstärka och utveckla 

kommunens avtalsförvaltning. Stadsjuristerna har även fått ett utökat 

uppdrag att bistå vid behov av entreprenadjuridisk specialistkompetens.  

Internt inom förvaltningen sker varje år en analys över vilka kompetensbehov 

som finns, därefter har vi för berörda erbjudit fortbildning inom 

entreprenadjuridik samt upphandling.  

 

De åtgärder som vidtagits innan granskningens genomförande (t ex 

Kommunfullmäktiges uppdrag till Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen att 

förbättra uppföljning, beslutsunderlag etc) samt de rutiner som upprättats och 

implementerats efter granskningens genomförande samt förvaltningens 

kontinuerliga förbättringsarbete bedöms sammantaget ge kommunen goda 

möjligheter att följa de rekommendationer kommunrevisionen lämnat.   

 

Förvaltningens yttrande avseende övriga frågor 

Under de senaste åren har kommunens organisation förändrats och Tekniska 

nämnden fått ett förtydligat ansvar för sina områden. Detta kräver anpassning av 

rutiner och arbetssätt och är ett pågående arbete. Nya krav har ställts på 

nämnden, t ex för redovisning av investeringsprojekten och de kommer tillämpas 

vid årets verksamhetsuppföljning.  

 

Avskrivningstiderna varierar mellan 3 och 80 år.  

 

Vid planering och genomförandet av renoveringen av Maja Beskow prioriterades 

tidplanen då ett akut behov av fler elevplatser fanns. Därför valdes 

samverkansform för entreprenaden istället för de former som traditionellt 

tillämpas där totalentreprenad är vanligast men även utförarentreprenader 
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förekommer. Nämnden kan konstatera att ordinarie rutiner är att föredra ur ett 

riskperspektiv och att det är inriktningen för framtida projekt. 

I kommunens nuvarande styrmodell för upphandling bör förtydligas och stärkas 

nämndens roll i processen och detta kommer att beaktas i den pågående 

översynen av investeringsprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv_Granskning av styrning av investeringsprojekt. Bilaga. 

Infoblad Granskning av styrning av investeringsprojekt. Bilaga. 

Kommunrevisorerna granskar styrning av investeringsprojekt. Bilaga. 

Lokalförsörjningsprocessen_rev 2016-04-13. Bilaga. 

Kommunikationstaktik för teknik- och fastighetsförvaltningen. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Karin Isaksson, Anna Flatholm, David Tornberg, Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
marita.castenhag@kpmg.se, senast 28 augusti 

   
 

 

 

 

  

mailto:marita.castenhag@kpmg.se
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§ 78 
Diarienr: TN-2020/00320 

Yttrande remiss Kulturpolitiskt program 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att lämna yttrande enligt nedan. 

 

att anse punkten direktjusterad. 

 

Moderaterna deltar inte i beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige utarbetat ett 
kulturpolitiskt program för perioden 2020–2030. Ett förslag till 
Kulturpolitiskt program är nu antaget av kulturnämnden som önskar 
synpunkter inför beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på tillägg av följande text i yttrandet: 

Programmet behöver även beskriva stadsodling som kulturbärande 

mötesplats. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna yttrandet med föreslaget 

tillägg och konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Programmet syftar till att genom kulturpolitiken ge umeborna en hög 
livskvalitet, stärka medborgarnas engagemang och platsen Umeås 
attraktivitet. Målen ligger nära de mål som tekniska nämnden arbetar mot. 
Vidare lyfter programmet kulturen som en integrerad del i det stora 
samhällsbygget och att dess olika uttryck spelar en central roll för 
människans, demokratins och hela samhällets roll.  
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Trots detta breda angreppssätt anser Tekniska nämnden att programmet 
på ett tydligare sätt kunde belysa kulturen ur ett stadsbyggnadsperspektiv. 
Programmet beskriver behov kopplade till demokrati och en växande 
kommun, men dessa viktiga kulturella mötesplatser kan också genom sin 
fysiska lokalisering i stadslandskapet bidra till att skapa nya platser, flöden 
av människor och därigenom skapa en förutsättning för demokrati. 
Måhända ligger frågan delvis utanför kulturnämndens ansvarsområde men 
t ex under det avsnitt som beskriver Folkbiblioteken vore det önskvärt med 
en kommentar kring hur bibliotek och andra kulturella mötesplatser för 
den delen, genom själva placeringen skulle kunna verka för en attraktiv och 
trygg stad. 
 
Programmet hänvisar vidare till Framtidsformer som antogs av riksdagen 
1998. Framtidsformer som under en lång tid var Sveriges gemensamma 
program för arkitektur, formgivning och design. 2018 antogs dock 
propositionen Nytt nationellt mål för arkitektur, form och design av 
riksdagen där det då gällande målet för en statlig politik för arkitektur, 
formgivning och design upphörde att gälla och ersättes med ett nytt 
nationella arkitektur-, form- och designpolitiska mål; Arkitektur, form och 
design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle 
med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.  
 
Regeringen menar att det ska uppnås genom att: 

• hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden, 

• kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, 

• det offentliga agerar förebildligt, 

• estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 
utvecklas, 

• miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och 
samverkan utvecklas, inom landet och internationellt 

 
Den nya politiken har ett vidare perspektiv och har en tydligare 
utgångspunkt i människan och framhåller vad och på vilket sätt arkitektur, 
form och design kan verka för ett hållbart samhälle.  
 
Det kulturpolitiska programmet hänvisar till Framtidsformer och föreslår 
att Umeå kommun ska utveckla Umeås offentliga rum genom att initiera 
och genomföra konstnärliga gestaltningar för att bidra till stadsutveckling 
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utifrån ett estetiskt perspektiv. Tekniska nämnden anser att den 
konstnärliga gestaltningen kan bidra med mycket mer än så och föreslår att 
texten kompletteras med att konstnärliga gestaltningar också bidrar till 
stadsutveckling ur ett socialt perspektiv. Programmet skulle med fördel 
kunna hänvisa också till det nya nationella målet för arkitektur, form och 
design. 
 
Kulturen har spelat stor roll för Umeås utveckling och programmet 
beskriver hur det ska kunna bevaras och stärkas när kommunen fortsätter 
växa. Men, kulturens roll som stadsbyggare behöver belysas bättre i 
programmet. 
 
Programmet behöver även beskriva stadsodling som kulturbärande 

mötesplats. 

 

Beredningsansvariga 

Anna Flatholm 

Beslutet ska skickas till 
umea.kultur@umea.se senast 31 augusti, ange KU-2019/00013 
  
 

 

 

 

  

mailto:umea.kultur@umea.se
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§ 79 
Diarienr: TN-2020/00338 

Yttrande samråd Tomtebo 2_1 m fl inom Nydala, 

BN_2016_01939  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att lämna yttrande enligt bifogad fil.  

 

att anse punkten direktjusterad. 

 

Reservation 

Stefan Nordström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Anna-Karin Sjölander (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden ges erbjudande att yttra sig kring detaljplanen Tomtebo 

2_1 m fl inom Nydala. 

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på att lyfta in vikten av stadsodling i 

programmet. 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Anna-Karin Sjölanders (C) 

yrkande. 

 

Lasse Brännström (MP) yrkar på att lyfta in vikten av stadsodling och  

skolträdgårdar i programmet. 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Brännströms (MP) 

yrkande. 

 

Stefan Nordström (M) yrkar på att kravet på gröna friköp tas bort. 
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Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna yttrandet enligt 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna föreslaget yrkande från 

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

 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna föreslaget yrkande från 

Lasse Brännström (MP) och konstaterar att så inte är fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Stefan Nordströms (M) 

yrkande och konstaterar att så inte är fallet. 

 

Reservationer  

Stefan Nordström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Anna-Karin Sjölander (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta. Bilaga. 

BN-2016-01939 Planbeskrivning – Samråd. Bilaga. 

Yttrande Tomtebo 2_1 m fl inom Nydala, BN_2016_01939 samråd. Bilaga. 

 

Ytterligare handlingar finns på 

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochd

etaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaoch

pagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.5a20b56715873

2b42aa9df8.html 

Beredningsansvariga 

Hanna Ahnlund, Axel Thorén Lindgren, Nils Lahti, Christina Lundgren, Anna 

Flatholm 

Beslutet ska skickas till 

detaljplanering@umea.se, senast 31 augusti. 
 

https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.5a20b567158732b42aa9df8.html
https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.5a20b567158732b42aa9df8.html
https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.5a20b567158732b42aa9df8.html
https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/tomtebo/tomtebo21medfleratomtebostrand.4.5a20b567158732b42aa9df8.html
mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 80 

Diarienr: TN-2020/00274 

Remiss Handlingsplan för halverad barnfattigdom  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att lämna yttrande enligt nedan.  

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunfullmäktige har beslutat om halverad barnfattigdom till 2020. I 

budget- och planeringsförutsättningar för 2019 kopplas uppdrag om att ta 

fram en handlingsplan för att halvera barnfattigdomen till år 2020 till det 

strategiska utvecklingsområdet Goda livsvillkor. Arbetet med en handlingsplan 

för halverad barnfattigdom knyts till Umeå kommuns arbete för social 

hållbarhet inom fokusområdet ”Barns uppväxtvillkor”.  

 

Näringslivs- och arbetsutskottet har beslutat att skicka förslaget till 

handlingsplan för halverad barnfattigdom på remiss till samtliga nämnder och 

bolag. Uppdraget delas mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram 

av tjänstepersoner från utbildning, samhällsbyggnad samt stöd och omsorg. 

 

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter på förslaget.  

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på tillägg av följande text i yttrandet: 

Tekniska nämndens verksamheter erbjuder årligen ett visst antal 

praktikplatser och feriejobb till ungdomar som ett första steg mot egen 

försörjning. 

 

Johan Stål (V) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) yrkande. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna yttrandet med föreslaget 

tillägg och konstaterar att så är fallet. 
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Yttrande  

 

Tekniska nämnden är på det hela taget positivt inställd till framtagandet av en 

handlingsplan för att halvera barnfattigdomen i Umeå kommun. 

 

Kopplingen till FN:s barnkonvention som grund för framtagande av 

handlingsplanen beskrivs på ett bra sätt, men hur handlingsplanen relaterar till 

övriga planer och strategier i Umeå kommun skulle kunna tydliggöras 

ytterligare. Bland annat arbetet med social hållbarhet och att det ligger i linje 

med att uppnå FN:s mål om att minska barnfattigdom utifrån Agenda 2030.  

 

Att skapa goda uppväxtvillkor genom arbete och försörjning är i fokus men 

också en god boende- och bebyggelsemiljö, något som tekniska nämnden 

gärna bidrar till.   

 

Perspektivet att arbeta för en god boende och bebyggelsemiljö beskrivs i 

handlingsplanen samt i bilaga 2 ”Översikt Pågående aktiviteter” och bilaga 3 

”Aktivitetsplan” där det beskrivs att tekniska nämnden arbetar för att säkra 

tillgång till trygga och offentliga miljöer samt att främja hållbara färdsätt. I 

aktivitetsplanen beskrivs det fortsatta arbetet i ”Umeå växer tryggt och 

säkert” och fortsatt arbete rörande ”social hållbarhet i planprocesser”. Det är 

positivt att det beskrivs vilka de planerade aktiviteterna är, men hade med 

fördel kunnat lyftas fram i själva handlingsplanen i stället för att läggas i en 

bilaga.   

 

Själva begreppet ”boende och bebyggelsemiljö” är också något som skulle 

kunna förtydligas ytterligare. Ansvaret för utomhusmiljön i kommunens stads- 

och kommundelar delas av fastighetsägare och kommunen. Tekniska 

nämnden ansvarar för offentliga platser som gator, torg, parker och lekparker. 

Samtliga ytor behöver planeras och underhållas för att skapa en trivsam och 

trygg närmiljö och det är således flera aktörer som är viktiga i det arbetet.  

 

Tekniska nämnden arbetar för att kommunens invånare ska ha en trygg och 

levande utomhusmiljö. I det ingår trygga och attraktiva parker, stråk och 

lekparker som är säkra, av god kvalitet och bjuder in till lek och rörelse. Dessa 
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mötesplatser i det offentliga rummet kostar inget och är till för att 

kommunens invånare, inte minst barn och unga, ska ha ett trivsamt vardagsliv.  

 

Tekniska nämnden tar årligen fram en trygghetsplan som beskriver det arbete 

som sker för att skapa en trygg och levande stadsmiljö. Arbetet handlar om 

belysning, växtlighet och så vidare. I det arbetet sker samarbete mellan Gator 

och parker, UmeBrå, Polisen, med flera.  

 

Särskilda insatser har gjorts i områden som upplevs otrygga. På Ålidhem 

gjordes en genomgång av utemiljön genom bland annat trygghetsvandringar. 

En satsning gjordes också på utemiljön på Östra Ersboda med bland annat ett 

ställe för ungdomar att hänga på, fler lekplatser, bättre belysning och 

odlingslådor för boende på området och var ett samarbete mellan Gator och 

parker, Fastighet, Fritid och Bostaden. Det tidigare jämställdhetsprojektet 

Frizon i Årstidernas park är också värt att lyfta fram i sammanhanget.  

 

Hållbara färdsätt lyfts fram i aktivitetsplanen som något som bidrar till att 

halvera barnfattigdomen. Det skulle med fördel kunna förtydligas hur hållbara 

färdsätt bidrar till att halvera barnfattigdomen. Är det att rörelse bidrar till 

goda levnadsvanor och ökad fysisk aktivitet som i sin tur bidrar till en bättre 

folkhälsa? Att gå, cykla eller åka kollektivt är också relativt billigt i jämförelse 

med om föräldrar ska skjutsa sina barn till olika aktiviteter, vilket möjliggör ett 

ökat deltagande för hushåll som befinner sig i ekonomisk utsatthet.  

 

För att nå kommunfullmäktiges mål att halvera barnfattigdomen och i linje 

med intentionen i handlingsplanen ser tekniska nämnden det som positivt 

med förvaltningsövergripande samverkan samt samverkan med andra 

myndigheter och aktörer så som näringsliv och civilsamhället. Samverkan 

behövs inte minst för att nå ut till olika målgrupper.  

 

I handlingsplanen beskrivs hur generella insatser som riktar sig till barn och 

unga i alla åldrar även kan nå ut till barn som lever i ekonomisk utsatthet. 

Detta är intressant. Hur man kan inkludera de målgrupper som lever i 

ekonomisk utsatthet i skapandet av attraktiva och trygga offentliga miljöer är 

något som kräver partnerskap och samverkan. 
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Tekniska nämndens verksamheter erbjuder årligen ett visst antal 

praktikplatser och feriejobb till ungdomar som ett första steg mot egen 

försörjning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 78 

Handlingsplan för halverad barnfattigdom  

Bilaga 1 Matris pågående aktiviteter selektiva/universella 

Bilaga 2 Översikt pågående aktiviteter, kartläggning nämnd och workshop 

Bilaga 3 Aktivitetsplan föreslagna aktiviteter 2020  

Bilaga 4 Kunskapsöversikt och referenser  

Beredningsansvariga 

Ann Siklund, handläggare gator och parker  

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsstaben    
 

 

 

 

  



Sida 24 av 34 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2020-08-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 81 
Diarienr: TN-2019/00199 

Riktlinjer för inköp och användning av fordon 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra nästa steg i processen, 
fas 2.  
  
att ge fordonsgruppen i uppdrag att vara rådgivande till verksamheter vid 
ny anskaffning av långtidshyrda fordon inom Umeå kommun.  
Om avsteg från standardfordon sker eller uppsatta kriterier inte uppfylls, 
ska samråd ske med fordonsgruppen.  
  
att uppdra till förvaltningschef att senast på Tekniska nämndens 
sammanträde i november återkomma med plan för genomförande för 
fas 3.  
 
att i utredningen av bilpool särskilt beakta fossiloberoende fordon. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade 2019-04-25 att föreslå Kommunstyrelsen att 
anta riktlinjer för fordonsanvändning samt att uppdra till förvaltningen att 
utarbeta en handlingsplan för förändrade rutiner för bilanvändningen inom 
Umeå kommun i enlighet med riktlinjerna.  
  
Uppdraget baseras på aktiviteter inom Åtgärdsprogrammet för renare 
luft samt uppdrag från kommunfullmäktige samt nämndens egen 
uppdragsplan.   
  
Målet med arbetet är att förbättra verksamheternas 
förutsättningar, minska kostnader, öka nyttjandegraden av fordonen och 
minska den negativa miljöpåverkan, i enlighet med   
beslutade miljömål för Umeå kommun.   
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Förslag på sammanträdet 

Lasse Brännström (MP) yrkar på tillägg av följande att-satser: 

 

att samtliga fordon som köps in ska följa den nya statliga 

miljöbilsdefinitionen som innebär att en miljöbil som högst får släppa ut 

70g koldioxid per kilometer, alternativt på gas. Den nya definitionen 

(miljöbil) följer regelverket för klimatbonusbilar. Detta medför även samma 

krav på leasing, hyra samt taxiresor. 

 

att samtliga fordon hos Umeå kommun ska vara fossiloberoende 2025. 

 

Johan Stål (V) yrkar på tillägg av följande att-sats: 

 

att i utredningen av bilpool särskilt beakta fossiloberoende fordon. 

 

Christina Bernhardsson (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Christina Bernhardsson (S) yrkar på bifall till Johan Ståls (V) tillagda att-sats.  

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med tillägget från  

Johan Stål (V) och konstaterar att så är fallet. 

 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med första tillägget 

från Lasse Brännström (MP) och konstaterar att så inte är fallet. 

 

Ordförande ställer inte andra att-satsen från Lasse Brännström (MP under 

proposition.  
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Votering begärs på Lasse Brännströms (MP) första yrkande 

Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms första (MP) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms första (MP) yrkande. 

 
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    

Marianne Löfstedt (M) x   
Camilla Ingman (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C)  x  
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 6 5  
 

Omröstningsresultat 

Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 

Brännströms (MP) första yrkande. 

 

 

Beslutsunderlag 

Genomförandeplan Fas 2. Bilaga 1. 

Kostnader för leasingfordon 2019. Bilaga 2. 

Kostnadsuppföljning. Bilaga 3. 

Fordonsanvändning analys. Bilaga 4. 

TN-2019-00199-2 Protokollsutdrag 1464337_1_1 Riktlinjer för inköp och 

användning av fordon. Bilaga. 

TN-2019-00199-5 Protokollsutdrag 1616006_1_1Riktlinjer för inköp och 

användning av fordon. Bilaga. 

 

Beredningsansvariga 

Mats Johansson, Birgitta Persson Ståhl 

Beslutet ska skickas till 
Mats Johansson, Birgitta Persson Ståhl 
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§ 82 

Diarienr: TN-2020/00350 

Avgifter med anledning av pandemi del 2 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

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 

oktober till 31 december 2020. Ansökan om torghandelsplats sker i övrigt i 

enlighet med de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att sätta avgiften för uteserveringar på 

allmän platsmark i Umeå kommun till noll kronor för perioden 1 oktober till 

31 december 2020. Ansökning om tillstånd under vinterperioden sker 

enligt gällande riktlinjer och i dialog med gator och parker. 

Beslutet gäller även restaurangbåtarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 

Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns.  

Umeå kommun får in ungefär 135 000 kr i månaden för avgifter kopplade 

till uteserveringar och ca 20 000 kr i mån för avgifter kopplade till 

torghandeln. 

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) bifaller förslaget. 

Johans Stål (V) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden ska besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.  

 

Ordföranden frågar om nämnden ska besluta i enlighet med Johan Ståls (V) 

avslagsyrkande och konstaterar att så inte är fallet.  
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Beslutsunderlag 

KS-2020-00451-5 Protokollsutdrag 1662697_1_1 Torghandel. Bilaga. 

KS-2020-00407-5 Protokollsutdrag 1651484_1_1 Uteserveringar. Bilaga. 

Riktlinjer Umeå kommun uteserveringar. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Anna Briell 

Ann Siklund 

Rowena Jalkanen 

Viktoria Danielsson   
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§ 83 
Diarienr: TN-2020/00024 

Aktuellt från förvaltningen 2020 

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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§ 84 
Diarienr: TN-2020/00025 

Kurser och konferenser 2020 

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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§ 85 
Diarienr: TN-2019/00665 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2020 

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, juni-juli 2020  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut fordonsvrak  
- Lagen om flyttning av vissa fordon, juni-juli 2020. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, juni-juli 2020. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, juni-juli 2020. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, juni-juli 2020. 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, juni-juli 2020. Bilaga. 

 

Anmälningsärenden 

• Anmälan till tillsynsmyndigheten om möjliga risker med viss typ av 
konstruktion. Bilaga. 
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Bilaga till Anmälan om möjliga risker med viss typ av 

takkonstruktion. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KF Sammanträdestider 2021 för KF. Bilaga. 

• Sammanträdestider 2021. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KSPLU sammanträdestider 2021. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KS Reviderad tidplan. Bilaga. 
Tidplan år 2020 politiker rev 200519. Bilaga.  

• Protokollsutdrag KS Tidplan och arbetsordning. Bilaga. 
Förslag till tidplan och ansvarsfördelning för arbetet med 

planeringsdirektiv. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KF Klimatsmart mat som norm. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KF Tidigareläggande av tre investeringsbeslut. 
Bilaga. 

• Protokollsutdrag KF Avgift för torghandel med anledning av 
pandemi. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Ulla Nilsson, Mats Johansson, Patrik Löfgren, Greta Adamsson, Anna 

Bugaeva och Annika Kjellsson Lind 
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§ 86 
Diarienr: TN-2020/00026 

Övriga ärenden 2020 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 87 
Diarienr: TN-2020/00027 

Ärenden under handläggning - information 2020 

 

a. Bullerdämpande åtgärder Tomtebovägen    Marie 

Frostvinge 

b.       

c.       

d.       

 

 

   
 

 

 


