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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 

Marcus Helletun (S) 
Nils-Erik Pettersson (MP) förutom § 58a 
Charlotta Weinehall (C) fram till och med § 85c 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 

Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 85d, § 75 – 81 
Andreas Figaro, byggskade- och säkerhetssamordnare, § 85a 

Anna Bugaeva, handläggare, § 85a 
Eric Lindström, kommunjurist, § 85a 
Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare, § 85a – b 

Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, § 85b – c 
Marcus Pettersson, landskapsingenjör, § 85b – c 
Anna Flatholm, projektchef, § 85, § 75 – 77 

Fanny Nyberg, miljöingenjör, § 78 – 79 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 85 

Katarina Gref, trafikplanerare, § 85d, § 75 – 78, § 80 - 81  
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Beslutsärenden 
 

§ 75 

 
Diarienr: TN-2020/00548 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv juni 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

 
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av två övriga ärenden 
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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§ 76 

 
Diarienr: TN-2020/00547 

Ekonomiuppföljning juni 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för maj 2021. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för maj 2021 har tagits fram för nämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom maj 2021 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 77 

 
Diarienr: TN-2021/00197 

Samnyttjande av befintliga och framtida IT-system 

och underlättande av avveckling av överflödiga 

system revidering av att-satser 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

 
att tidigare beslut fattat den 27 maj i detta ärende upphävs. 
 

att IT-funktionen ges i uppdrag att verka för att tillämpningen av IT-
strategin, 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 
Vid nämndens sammanträde i maj, blandades att-satserna ihop vilket 

gjorde att beslutet blev otydligt. Det beslutet föreslås därför upphävas och 

ett nytt fattas med de rätta att-satserna. 

 

Beslutet ska skickas till 
Lars Sandström, Mona Lindgren, Svante Drugge, Tomas Forsberg 
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§ 78 

 
Diarienr: TN-2021/00026 

Rapport incidenter enligt GDPR januari-maj 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna rapporteringen enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden fastställde i november 2018 Riktlinjer för 

personuppgiftsincidenthantering. Där står att nämnden varje kvartal ska 

informeras om de incidenter som skett inom sitt verksamhetsområde och 

de åtgärder som vidtagits. Tanken var att detta skulle ske via 

tertialuppföljningen, men med anledning av den låga andelen incidenter 

sker rapporteringen halvårsvis. 

Beslutsunderlag 
PU-incident TN juni 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Personuppgiftskoordinatorer, Tekniska nämndens verksamheter.  
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§ 79 

 
Diarienr: TN-2021/00203 

Remissvar av Boverkets rapport 2020:13 Utveckling 

av regler om klimatdeklaration av byggnader 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

 

att avge remissyttrandet enligt förvaltningens förslag 
 
att beslutet justeras omedelbart 

 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Boverkets rapport 

2020:13 Utveckling av regler för klimatdeklaration av byggnader. 

Regeringen har i promemorian Ds 2020:4 Klimatdeklarationer för 

byggnader lagt fram ett lagförslag om klimatdeklarationer av byggnader 

som föreslås träda i kraft 2022-01-01. Boverket har, med anledning av 

lagförslaget, fått i uppdrag att ta fram en färdplan för utveckling av 

reglerna om klimatdeklaration där hela livscykeln och gränsvärden 

omfattas. I aktuell rapport föreslås regler om gränsvärde för klimatutsläpp 

från byggnader samt förslag om utökade krav på redovisning av 

klimatpåverkan från byggnad vid uppförande från år 2027. De utökade 

kraven från år 2027 står i jämförelse med de regler som enligt lagförslaget 

föreslås träda i kraft år 2022. Förslagen avser enbart nybyggnation. Lagen 

har fokus på att minska klimatpåverkan från byggbranschen, en bransch 

som idag står för ungefär en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. 

Rapporten beskriver färdplanen fram till år 2045 då Sverige enligt det 

nationella klimatmålet ska ha netto-noll i växthusgasutsläpp till 

atmosfären. Vidare ska reglerna för klimatdeklaration allt eftersom 

harmonisera mer med övriga Nordiska länder samt EU-ramverket Level(s) 

framtaget av Europakommissionen. 
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Gränsvärde införs år 2027 och föreslås ha 20–30% lägre klimatpåverkan än 

referensbyggnad, klimatpåverkan beräknas med livscykelanalys (LCA). 

Klimatpåverkan i en klimatdeklaration mäts i enheten kg CO2e/m2 BTA. 

Gränsvärdet skärps successivt år 2035 och återigen år 2043 med 40% 

respektive 80% reduktion av klimatpåverkan i jämförelse med 

referensbyggnad. Gränsvärde för referensbyggnad bestäms av Boverket 

baserat på data insamlade under år 2022–2027. Illustrationen från 

Boverket visar vilka skeden som ingår i klimatdeklarationen samt 

tillkommande byggnadsdelar för år 2027, än så länge finns inga bestämda 

gränsvärden. 

 

År 2022 2027 

LCA-skeden som 
ska deklareras 

A1-5 A1-5. B2, B4, B6, C1-4, D (övrig 
miljöinformation – biogen 

kollagring och nettoexport av 
lokalproducerad el) 

LCA-skeden med 
gränsvärde 
 

Inget gränsvärde A1-5 

Byggnadsdelar - Bärande 

konstruktions-
delar 

- Klimatskärm 

- Innerväggar 

- Bärande 

konstruktionsdelar 
- Klimatskärm 
- Innerväggar 

- Installationer 
- Invändiga ytskikt 
- Rumskomplettering 

Beräknings-period Inte aktuellt 50 år 

 

Byggherren ska från och med år 2022 visa upp kvittens på inlämnad 

klimatdeklaration (till kommunens byggnadsnämnd) för att få slutbesked. 

Boverket har fortsatt tillsynsansvar. När gränsvärde har införts år 2027 

påförs en sanktionsavgift vid överträdelse, enligt Boverket bör 

sanktionsavgiften vara kännbar. 

 

Teknikutveckling och digitalisering är förutsättningar och viktiga 

komponenter för att färdplanen som presenteras i rapporten ska fungera. 

Exempelvis krävs de nämnda komponenterna för att kunna klimatberäkna 

och modellera byggnader, framställa EPDer, nya arbetssätt och minimera 



Sida 9 av 21 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2021-06-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

byggfel för de nya produkter som förväntas uppkomma i samband med 

krav på redovisning av klimatpåverkan – allt för att hålla takten med 

färdplanen. Sannolikt kommer digitaliseringen av byggbranschen kräva 

omfattande utbildningsinsatser för kompetenshöjning för alla led i 

byggkedjan, det är därför tänkbart att digitaliseringen av byggbranschen 

initialt bli dyrare jämfört med på sikt.  

 

Krav ställda i upphandling är ytterligare en viktig komponent för arbete 

inom ramen för kommande lagkrav och regler gällande klimatdeklaration. 

Det är därför angeläget för tekniska nämnden att upphandlingsavdelning 

inom offentlig upphandling utbildas och får miljökompetens samt förses 

med övriga nödvändiga resurser inom området för att kunna följa 

digitaliseringens utveckling och vara stöd för beställare även framöver.  

 

Framtidens återbruk av byggprodukter kommer att bestå av material och 

produkter från dagens nyproduktion av byggnader och konstruktioner, 

enligt Boverket ska det främjas genom design för demonterbarhet. 

Återbrukade byggprodukter har generellt lägre klimatpåverkan än 

nyproducerade, att överskrida kommande gränsvärden kan lättare 

undvikas genom återbruk. Då dagens byggnader och konstruktioner utgör 

framtidens materialbank förutsätter det ett systematiskt arbete med 

återbruk för alla länkar i byggkedjan. Utbildning och kompetens inom 

återbruk specialiserat på byggprodukter är därför av stor vikt för 

byggbranschen, inklusive verksamheter inom tekniska nämnden. 

 

På grund av kort remissvarstid då svaret ska skickas till Boverket senast 

18/6 föreslås omedelbar justering av detta beslut vid nämndens 

sammanträde. 

 

Yttrande 
Fastighet ställer sig positivt till Boverkets rapport om utvecklingen av regler 

för klimatdeklarationens kommande gränsvärde som avses införas år 2027 

men anser att det är av vikt att framhålla följande: 

 

Digitaliseringen och teknikens utveckling kommer onekligen att spela en 

stor roll för att minska både Sveriges och byggbranschens klimatpåverkan. 

Miljökompetens inom upphandling samt kunskap om återbruk och design 
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för demonterbarhet är redan och kommer att även framöver vara viktigt 

för nyproduktion. Digitaliseringen av byggbranschen är en stor omställning 

och aktörer på olika nivåer i byggkedjan kommer ha olika utmaningar för 

att klara av det, gemensamt för alla är dock att det kommer att krävas 

omfattande utbildning och kompetenshöjning för samtliga. I samband med 

att lagen om klimatdeklaration träder i kraft bör Boverket tillhandahålla 

kostnadsfritt och uppdaterat utbildningsmaterial i samklang med 

tillkommande regler, detta bör finnas för alla olika roller i byggkedjan. 

 

Boverket har regeringens uppdrag att utreda loggbok för dokumentering av 

byggprodukter under hela byggnadens livslängd. Om det redan idag fanns 

krav på loggbok skulle det driva på byggbranschen så att 

loggbokslösningarna blev bättre och billigare, något som även gynnar 

arbetet med klimatberäkningar som krävs till klimatdeklaration. Boverket 

bör därför se över krav på loggbok inför införandet av gränsvärde.  

 

Slutligen bör Boverket förtydliga om, och i så fall när, ombyggnation ska 

omfattas av klimatdeklaration. Umeå kommun har ett stort bestånd av 

verksamhetslokaler med betydande renoveringsbehov. Om, och i så fall 

när, ombyggnationer omfattas är viktigt att veta då det krävs kunskap och 

resurser för att kunna arbeta med detta. Planering i god tid innan ett 

eventuellt införande är nödvändigt. 

 

Förslag på sammanträdet 

Lasse Brännström (MP) yrkar på ett tillägg: 

Umeå kommun vill att övrig information, D, gällande Biogenkolinlagring 

samt lokal producerad el införs från 2025. 

 

Håkan Johansson (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 

Britta Enfält (L) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 

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

 

Lasse Jacobson (V) yrkar på ett tillägg: 

Umeå kommun förutsätter att staten går in med ekonomisk stöttning i 

arbetet med ombyggnationer. 
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Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobsons (V) 

tilläggsyrkande. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden ska besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden ska avslå Lasse Brännström (MP) yrkande 

och konstaterar att så är fallet. 

 

Votering begärd 

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

Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms (MP) tilläggsyrkande. 
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   
Maria Edblom Tauson (KD) x   

Britta Enfält (L) x   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 8 3  

 

Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att avslå 

tilläggsyrkandet från Lasse Brännström. 

 

 

Ordföranden frågar om nämnden ska avslå Lasse Jacobsons (V) tillägg och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Votering begärd 

Ja-röst för avslag till Lasse Jacobsons (V) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för bifall till Lasse Jacobsons (V) tilläggsyrkande. 
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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   
Maria Edblom Tauson (KD) x   

Britta Enfält (L) x   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 8 3  

 

Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att avslå 

tilläggsyrkandet från Lasse Jacobson.  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av 

byggnader 

Bilaga 2 - Remissmissiv Fi2020-02715 Boverkets rapport klimatdeklaration 

Bilaga 3 - Förklaring av skeden och moduler för en byggnads livscykel 

Bilaga 4 - Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut 

Beredningsansvariga 
David Tornberg, chef bygg- och fastighetsteknik, Fastighet 

Fanny Nyberg, miljöingenjör, Fastighet 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet; Övergripande planering gm Katharina Radloff; KS diarium märkt 

KS-2021/00256 

Direktjustering för expediering i samband med mötet. 
  

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnoa.umea.se%2Flocator%2FDMS%2FCase%2FDetails%2FSimplified%2F61000%3Fmodule%3DCase%26subtype%3D61000%26recno%3D331543&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7C50e6b1e7532b4a50c2ed08d9144cf264%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637563142982787527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zaD%2FAFP3pXXZd9e9BClu4xzi8ClPBfLcCo99iQnKA1k%3D&reserved=0
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§ 80 

 
Diarienr: TN-2021/00245 

Mötestider Tekniska nämnden 2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa mötestiderna för 2022 enlig bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på mötestider för 2022 är framtagna med hänsyn tagen till övrig 

planering. 

 

Beslutsunderlag 
TN sammanträdestider 2022. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämndens verksamheter  
Robert Röst  
KS 

   

 

 

  



Sida 14 av 21 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2021-06-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 81 

 
Diarienr: TN-2020/00546 

Aktuellt från förvaltningen juni 

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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§ 82 

 
Diarienr: TN-2020/00545 

Övriga ärenden juni 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

 

att ge i uppdrag till förvaltningen att utreda och bedöma vilka gräsytor som 

nu återkommande klipps med gräsklippare som i stället kan omvandlas till 

vackra ängsytor och som därmed gynnar biologisk mångfald och 

pollinerande insekter och lägre utsläpp från maskiner.  

 

 

Ärendebeskrivning 
Lasse Jacobson (V) yrkar på två uppdrag till förvaltningen: 

1. att TN ger i uppdrag till förvaltningen att utreda och bedöma vilka 

gräsytor som nu återkommande klipps med gräsklippare som i 

stället kan omvandlas till vackra ängsytor och som därmed gynnar 

biologisk mångfald och pollinerande insekter och lägre utsläpp från 

maskiner. 

2. att TN ger i uppdrag till förvaltningen att redovisa vilka platser inom 

TN ansvarsområde på gator och platser i Umeå kommun som enligt 

rapport till MHN har dålig luftkvalitet och vilka åtgärder som görs 

och ytterligare bör och kan göras för att luftkvaliteten ska bli bättre. 

 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 

1, med motivering att detta redan görs. 

Håkan Johansson (S) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande.  

 

Fredrik Rönn (C) yrkar på bifall till yrkande nr 1. 

Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till yrkande nr 1. 
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Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 

2, med motivering att detta redan hanteras och följs upp inom kommunens 

åtgärdsprogram för Frisk luft.  

Christina Bernhardsson (S) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) 

yrkande. 

Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) 

yrkande. 

 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden ska avstå från att skicka uppdrag nr 1 

vidare för beredning och konstaterar att så är fallet. 

 

Votering begärd 

Ja-röst för att inte skicka uppdraget vidare. 

Nej-röst för att skicka uppdraget vidare. 

 
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   
Maria Edblom Tauson (KD) x   

Britta Enfält (L)  x  
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C)  x  
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 5 6  

 

Omröstningsresultat 

Med fem ja-röster mot sex nej-röster beslutar nämnden att skicka uppdrag 

1 vidare till förvaltningen. 
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Ordföranden frågar om nämnden ska avstå från att skicka uppdrag nr 2 

vidare för beredning och konstaterar att så är fallet. 

 

Votering begärd 

Ja-röst för att inte skicka uppdraget vidare. 

Nej-röst för att skicka uppdraget vidare. 

 
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   
Maria Edblom Tauson (KD) x   

Britta Enfält (L) x   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 8 3  

 

Omröstningsresultat 

Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att inte skicka 

uppdrag 2 vidare till förvaltningen. 

 

Reservation 

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

Beslutet ska skickas till 
Michael Holmström  

Hanna Ekman 
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§ 83 

 
Diarienr: TN-2020/00544 

Kurser och konferenser juni 

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. 
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§ 84 

 
Diarienr: TN-2020/00538 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden juni 

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, maj 2021 

- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 

tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut fordonsvrak 

- Lagen om flyttning av vissa fordon, maj 2021. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 

1. Kommunal färdtjänst, maj 2021. Bilaga 

2. Riksfärdtjänst, maj 2021. Bilaga 

3. Parkeringstillstånd, maj 2021. Bilaga. 

  

 Delegationsbeslut skador  

- Anmälda skadeärenden samt beslut. Bilaga. 

 

 

Anmälningsärenden 

KSNAU Dagvatten Protokollsutdrag334. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
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Ulla Nilsson, Martin Nylander, Patrik Löfgren, Greta Adamsson och Annika 

Kjellsson Lind  
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§ 85 

 
Diarienr: TN-2020/00543 

Ärenden under handläggning - information juni 

 

a. Diskussion Delprogram Kamerabevakning 
 

 Andreas Figaro 

b. Information samrådsyttranden 

Kollektivtrafikprogrammet  

  Eva Maaherra 

Lövheim 

c. Information I-tree   Nina Ingvarsson/ 

Marcus Pettersson 

d. Information ”Innanför ringen”   Anna Flatholm 

 
 

 

 


