
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-10-27 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 10:00-15:20 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Lena Karlsson Engman (S), ordförande 
Anna-Karin Sjölander (C), 1:e vice ordförande 
Håkan Johansson (S) 
Christina Bernhardsson (S) 
Tommy Stark (S) 
Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 
Maria Olsson (V), tjg. ers. för Lasse Jacobson (V) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anna-Karin Sjölander (C), måndag den 31 oktober kl. 08.00  
  

Sekreterare:        §§ 108-118 
 Ann Siklund 

 
Ordförande:      
 Lena Karlsson Engman (S) 
 
Justerare:      
 Anna-Karin Sjölander (C)  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-10-27 
Anslaget har satts upp: 2022-11-01 
Anslaget tas ner: 2022-11-22 
Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 
 
Underskrift:   

 Ann Siklund
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Karin Vincent (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Ellen Ström (V) 
Britta Enfält (L) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Ann Siklund, nämndsekreterare 
Maria Lögdström, administratör  
Sandra Lundgren, kommunikatör §§ 118 a-e, 108–113 
Eva Henriksson, konsult Thyréns § 118 a  
Maria Östlund, projektledare § 118 a-b 
Marie Frostvinge § 118 a-e 
Julia Frostvinge, praktikant, § 118 a-e 
Albin Dahlgren, praktikant § 118 a-e 
Per Hilmersson, gatudrifschef § 118 e 
Erland Jonsson, entreprenadingenjör § 118 e 
Marcus Bystedt, ekonomichef §§ 109–110  
Hanna Ekman, verksamhetsutvecklare § 111  
Tua Gäärd, administratör § 112  
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§ 108 

 
Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
oktober 

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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§ 109 

 
Diarienr: TN-2022/00181 

Ekonomiuppföljning oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för september 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för september 2022 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom september 2022 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 110 

 
Diarienr: TN-2022/00690 

Äskande om anslag Arboretum Norr 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att bevilja tillfälligt anslag för Stiftelsen Arboretum Norr om totalt 
1 Mkr för 2022 och 2023. 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att under budgetprocessen inför 2024 pröva 
om ett utökat kontinuerligt anslag kan inarbetas i kommunens budget.   

Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Arboretum Norrs styrelse beslutade 2021 att bilda en 
arbetsgrupp som skulle diskutera frågor rörande Arboretum Norrs framtid. 
 
Arbetsgruppen, Framtidsgruppen, har skrivit fram ett förslag för att skapa 
förutsättningar för en fortsatt hållbar utveckling av besöksmålet 
Arboretum Norr i Umeå. I samband med detta äskar stiftelsen om en 
utökning av ramanslaget från 550 kkr till 1500 kkr, se bifogat underlag.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S), Anna-Karin Sjölander (C), Stefan Nordström (M), 
Lasse Brännström (MP) och Johan Ståhl (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Äskande om anslag (slutgiltigt). Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Framtidsgruppen, arbetsgrupp tillsatt av Arboretum Norrs styrelse. 
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Beslutet ska skickas till 
KSdiarium 
Framtidsgruppen, Arboretum Norr 
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§ 111 

 
Diarienr: TN-2022/00682 

Fastställande av kontrollområden 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa internkontrollområden för Teknik- och fastighetsförvaltningen 
enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens verksamheter har arbetat fram ett förslag för 
respektive verksamhet som sedan satts samman till en övergripande till 
Risk- och möjlighetsanalys samt kontrollområden för hela förvaltningen. 
Tekniska nämnden har diskuterat förslaget på en strategidag. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande finner att nämnden fastställer kontrollområden i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.   

Beslutsunderlag 
Kontrollområden IK-plan TN 2023. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Hanna Ekman 
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§ 112 

 
Diarienr: TN-2022/00630 

Beslut om remiss ny Allmänna Lokala 
ordningsföreskrifter Umeå kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att skicka Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter på remiss till 
mottagare enligt bifogad sändlista under remissperioden 31/10 2022 till 31/1 
2023. 

Ärendebeskrivning 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Umeå kommuns Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen skall upprätthållas. Syftet med ordningsföreskrifterna är att 
tillgodose medborgarnas krav på ordning, trygghet och tillgänglighet och att 
möjliggöra ett samhälle där alla medborgare ges förutsättningar att vara 
delaktiga. I och med att Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
senast beslutades om år 2008, ses nu ordningsföreskrifterna över, för att 
kunna möta dagens krav på ordning och reda på offentliga platser. 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterade ärendet för översyn av 
innehåll i bilagor. Översyn är nu gjord. 
 
Förslag på sammanträdet 
Christina Bernhardsson (S) yrkar att remissperioden flyttas fram till 31 
januari 2023.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens förslag 
att skicka Umeå kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter på remiss 
samt om nämnden ställer sig bakom att förlänga remissperioden fram till 
31/1 2023 och finner att så är fallet.  
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Beslutsunderlag 
Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter, arbetsyta för att spåra 
ändringar. Bilaga  
Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter, sista version. Bilaga.  
Samrådsbrev. Bilaga.  
Sändlista. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kejvan Bexenius; handläggare Gator och parker  
Tua Gäärd; administratör Gator och parker 

Beslutet ska skickas till 
Kejvan Bexenius, Tua Gäärd 
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§ 113 

 
Diarienr: TN-2022/00677 

Yttrande över motion 8/2022 - Utveckla tillgången 
till barnomsorg på obekväm arbetstid 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har i motion 8/22 yrkat följande: 
Att Umeå kommunfullmäktige ger tekniska nämnden samt för- och 
grundskolenämnden i uppdrag att kartlägga behovet av och förutsättningar 
för en utvecklad barnomsorg på obekväm arbetstid.  
 
För- och grundskolenämnden har utrett frågan och kommit fram till att det 
i dagsläget inte föreligger något behov av att utöka möjligheten till 
barnomsorg på obekväm arbetstid utöver det som redan erbjuds idag. 
Fastighet har säkerställt att det finns möjlighet att utöka verksamheten i 
befintlig fastighet om behov skulle uppstå i framtiden. 
Tekniska nämnden ser därför ingen anledning att utreda frågan om lokaler 
vidare.  
 
Förslag på sammanträdet 
Maria Olsson (V) och Johan Ståhl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets motion 
nr 8/2022.  
 
Lena Karlsson Engman (S), Stefan Nordström (M) och Lasse Brännström 
(MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag att anse motionen besvarad.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
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Ordförande ställer bifall till motionen mot tjänsteskrivelsens förslag och 
finner att nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion (V) - Utveckla barnomsorg på obekväm arbetstid. 
~ SK-2022_00262-2 Yttrande över motion (V) 8_2022 - Utveckla tillgången 
till barnomsorg på obek 2026247_9_0. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Karin Nylén 
Pian Rosell 

Beslutet ska skickas till 
KSdiarium 
Pian Rosell 
Karin Nylén 
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§ 114 

 
Diarienr: TN-2022/00025 

Aktuellt från förvaltningen oktober 

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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§ 115 

 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden oktober 
Inga övriga frågor behandlas.  
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§ 116 

 
Diarienr: TN-2022/00027 

Kurser och konferenser oktober 

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 har inkommit. 
   
 
 
  



Sida 15 av 17 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-10-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 117 

 
Diarienr: TN-2021/00604 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden oktober 

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, september 2022  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut fordonsvrak  
- Lagen om flyttning av vissa fordon, september 2022. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, september 2022. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, september 2022. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, september 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, september 2022. Bilaga. 
  
Anmälningsärenden 
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Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Tommy Johansson, Anna Bugaeva, Greta 
Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
 
 
 
  



Sida 17 av 17 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-10-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 118 

 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information oktober 

 
a. Information gestaltning Vasagatan Maria Östlund 

b. Information Tomtebo gård Maria Östlund 

c. Information verksamhetsplanering Karin Isaksson 

d. Information kvalitetsdeklaration Gator och parker Karin Isaksson 

e. Information gatu- och GC-standard Erland Jonsson/ 
Per Hilmersson 
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