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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Camilla Ingman (V) 
Charlotta Weinehall (C) 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Eva-Maria Diehl, kommunikatör, §1 – 3, § 5 – 12 
Maria Lögdström, administratör 
Tua Gäärd, assistent 
Liz Gard, KPMG, § 12a 
Per-Erik Evaldsson, KPMG, § 12a 
Lennart Salomonsson, KPMG, § 12a 
Rebecca Bouvin, KPMG, § 12a 
Frida Hald, KPMG, § 12a 
Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, § 12b 
Per Hilmersson, gatudriftchef, § 12c 
Ann Siklund, handläggare, § 12b – d 
Anna Briell, handläggare, § 12c – d 
Pär Näsholm, §3 – 6 
Eva Maaherra Lövheim, §3 – 6 
Ingela Engström, trafikplanerare, § 12c – e 
Ludvig Wiechel, trafiksprångetpraktikant, § 12c, e, § 3 – 8 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 12e, §3 – 8 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 6 – 10 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 
Diarienr: TN-2020/00548 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
januari 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av ett övrigt ärende 
från Lasse Brännström (MP) och ett ärende från Anna-Karin Sjölander (C). 
  
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-2021/00022 

Tekniska nämndens arbetsformer 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa arbetsformer för 2021 enligt nedan. 
 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens arbete spänner över ett flertal stora och komplexa 
verksamheter. För att underlätta nämndens arbete har nämnden 
fastställda arbetsformer som följs upp årligen.  
 
Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med 
undantag för punkten: Ärenden under handläggning - information.  
 
Huvudregeln är att ärenden presenteras för nämnden under punkten 
Ärenden under handläggning – information på sammanträdet närmast 
innan sammanträdet då beslut ska tas.  
 
Uppdrag till nämndens verksamheter som beslutas av nämnden, ska 
tidsättas för återrapportering. Återrapporteringslistan administreras av 
nämndssekreteraren.  
 
Nämndens verksamheter: IT, Måltidsservice, Städ- och verksamhetsservice, 
Fastighet och Gator och parker, gås igenom löpande under året. 
 
Deltagande i kurser och konferenser beslutas av nämnden. Deltagande i 
kurser och konferenser för presidiet beslutas av förvaltningschef enligt 
nämndens delegationsordning. Huvudregeln är att anmälan sker på egen 
hand med kopia till sekreteraren.  
 
Strategidagar genomförs två gånger per år.  
 
En studieresa/studiebesök genomförs i samband med ett av 
nämndsmötena om omständigheterna så tillåter.  
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För frågor som nämnden önskar ägna särskild uppmärksamhet kan 
särskilda arbetsgrupper bildas. Ett exempel är Gender Budgeting. 
 
Arbetet sker helt digitalt via iPads.  
 
Föredragningslistan blir allmän handling när den sänds ut till ledamöter och 
ersättare. Föredragningslistan publiceras samtidigt på kommunens 
hemsida.  
 
Tekniska nämnden väljer att via inloggning distribuera handlingar till media 
cirka en vecka före sammanträdet. I samband med detta blir handlingarna 
allmänna.  
 
Visuella bilder och kartor ska alltid redovisas där det är relevant. 
 
Mötesformen är i första hand fysisk på plats i Stadshuset eller annan lokal. 
Om detta inte är möjligt sker sammanträdet digitalt via lämplig plattform. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på ett tilläggsyrkande: 

- att i samband med att Tekniska nämndens handlingar blir allmänna 
ska de också läggas upp på Umeå kommuns webbsida, så att 
allmänheten får tillgång till dem. 

Johan Stål (V) ställer sig bakom Lasse Jacobsons (V) tilläggsyrkande. 
 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Lasse Jacobsons (V) 
tilläggsyrkande. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Stefan Nordström (M) yrkar avslag till tilläggsyrkandet. 
Marianne Nordström (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar bifall tilltjänsteskrivelsen och avslag till 
tilläggsyrkandet. 
Christina Bernhardsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
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Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordförande ställer avslag mot bifall till tilläggsyrkandet och konstaterar att 
nämnden avslår tilläggsyrkandet. 
 
Votering begärd 
Ja för avslag till tilläggsyrkandet. 
Nej för bifall till tilläggsyrkandet. 
 

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

 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att fastställa beslutet i 
enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
Reservationstext 
Vänsterpartiet föreslog till Tekniska nämnden att vi på ett enkelt och tydligt ska låta 
allmänheten i god tid få läsa tekniska nämndens möteshandlingar innan beslutande 
möten. Detta kan göras genom att handlingarna d.v.s. dagordning, förslag till beslut, 
bakgrund och motiv för besluten, publiceras på Umeå kommuns hemsida. När 
handlingarna ca en vecka före möten skickas ut till till media blir de allmänna offentliga 
handlingar och kan offentliggöras. Då har alla laglig rätt att se och läsa möteshandlingarna 
men det behöver underlättas. 
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Vänsterpartiet arbetar för att allmänheten tidigt och tydligt ska får veta vad som är på 
gång inom politiken. Så ges Umeborna möjlighet, insyn och tid att sätta sig in i det som är 
på väg till politiska beslut och möjlighet att reagera och kunna påverka innan klubban har 
slagits i bordet. Rättigheten enligt lag att få läsa allmänna offentliga handlingar som 
tekniska nämndens ska vara enkelt. Vår mening är att det borde vara en självklarhet att 
Umeå kommun gör det lätt för alla. Men så är det inte idag. Att lägga upp 
möteshandlingarna digitalt på kommunens hemsida och i tryckt form på biblioteken på väl 
synlig plats är enkelt. Man ska inte behöva kontakta någon okänd på kommunen för att få 
veta vad som är på gång och sen behöva begära ut handlingar för att få veta vad som är på 
väg till beslut. För det är ju faktiskt Umeå där vi alla lever våra liv och har vår vardag som 
besluten i Tekniska nämnden handlar om och då ska alla få vara med i matchen. 
I en modern demokrati ska det vara en självklarhet att öppenhet, transparens, delaktighet 
och möjlighet att påverka för medborgarna gäller. Det räcker inte med att få rösta vart 
fjärde år! Demokratin måste ständigt försvaras, fördjupas och utvecklas, inte minst i 
Umeå! 
Men vi fick inte fick stöd av majoriteten i Tekniska nämnden för vårt förslag om att 
Tekniska nämndens handlingar ska läggas upp på kommunens hemsida veckan innan 
beslutande möte. Vi reserverar oss mot Tekniska nämndens beslut till förmån för vårt 
demokratiförslag enligt ovan. 
För Vänsterpartiet i Tekniska nämnden. 
Lasse Jacobson, Johan Stål, Camilla Ingman 

 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Lasse Jacobson (V) yrkar på ett tilläggsyrkande: 
att i samband med att Tekniska nämndens handlingar blir allmänna ska de 
också läggas upp på Umeå kommuns webbsida, så att allmänheten får 
tillgång till dem. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar avslag på Lasse Jacobsons yrkande. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) avstår från att delta i beslutet. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordförande ställer avslag mot bifall till tilläggsyrkandet och konstaterar att 
arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
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§ 3 
Diarienr: TN-2021/00024 

Tekniska nämndens delegationsordning 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa delegationsordningen i enlighet med bilaga. 
 
att ett av temana på vårens strategidag är delegationsordningen. 
 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Ett arbete har gjorts med att se över Tekniska nämndens 
delegationsordning för att få den att överensstämma med befattningar 
samt övergripande dokument. Delegationsordningen har också 
kompletterats med delegationer kring personuppgiftshantering med 
anledning av GDPR. 
 
Förslag på sammanträdet 
Johan Stål (V) yrkar på att rad nr 27 och nr 29 stryks från 
delegationsordningen. 
Lasse Jacobson (V) yrkar på att punkt 2 (över 30 miljoner) i punkt 40 stryks. 
Lasse Jacobson (V) yrkar på att delegationen i punkt 55 ändras till 
Arbetsutskottet. 
 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Lasse Jacobsons (V) yrkanden 
gällande punkt 40. 
  
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och yrkar på att 
nämnden ska få arbeta med delegationsordningen på en strategidag. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och ställer sig 
bakom Anna-Karin Sjölanders (C) yrkande gällande tema på strategidagen. 
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Stefan Nordström (M) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
Marianne Nordström (M) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande ändringsyrkande 1, gällande 
rad 27 och 29, från Vänsterpartiet och konstaterar att nämnden avslår 
ändringsyrkandet. 
 
Votering begärd 
Ja för avslag till ändringsyrkande 1 
Nej för bifall till ändringsyrkande 1 
 

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   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP) x   
Summa: 9 2  

 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster avslår nämnden ändringsyrkande 1. 
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande ändringsyrkande 2, gällande 
andra delen i rad 40, från Vänsterpartiet och konstaterar att nämnden 
avslår ändringsyrkandet. 
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Ordförande ställer avslag mot bifall gällande ändringsyrkande 3, gällande 
rad 55, från Vänsterpartiet och konstaterar att nämnden avslår 
ändringsyrkandet. 
 
Votering begärd 
Ja för avslag till ändringsyrkande 3 
Nej för bifall till ändringsyrkande 3 
 

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   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP) x   
Summa: 9 2  

 
Omröstningsresultat 
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster avslår nämnden ändringsyrkande 3. 
 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stäl (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Lasse Jacobson (V) deltar inte i beslutet. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens delegationsordning 2021-01-28. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 
Anna Bugaeva, Annika Kjellsson Lind, Carina Lidgren Heimersson 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämndens verksamheter. 
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§ 4 
Diarienr: TN-2021/00026 

Rapport incidenter enligt GDPR juli-december 2020 

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 dec 2020. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Personuppgiftskoordinatorer, Tekniska nämndens verksamheter. 
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§ 5 
Diarienr: TN-2020/00517 

Parkeringsplats med laddpunkt på egen 
fastighetsmark 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 

- att under en övergångsperiod som föreslås till årsskiftet 2023-12-31 
ska det vara möjligt för anställda vid Umeå kommun att parkera alla 
typer av egna bilar på dem parkeringsplatser som är utrustade med 
laddpunkter på egen fastighetsmark förutom Maja Beskowskolan, 
Dragonskolan och Stadshusområdet där det finns parkeringsplatser 
som är avsedda endast för elbilar; 
 

- att uppdra till Fastighet att under övergångsperioden vid ökad 
efterfrågan av parkeringsplatser med laddpunkter ändra vägmärke 
så att det framkommer att bara elbilar får parkera;  
 

- att uppdra till förvaltningen att redovisa för tekniska nämnden 
senast januari 2024 antal parkeringsplatser med laddpunkter som 
används av anställda vid Umeå kommun endast som elbilparkering. 
 

- att TN ska bygga laddpunkter för att 20% av Umeå kommuns 
anställda har tillgång till en laddpunkt senast 2025. 

 
- att uppdra till förvaltningen att utreda ekonomiska förutsättningar 

för att kapitalkostnaden för laddpunktsinstallationerna läggs på 
hela parkeringsbeståndet. 
 

 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden genom beslut § 109, 2020-10-22, har uppdragit 
förvaltningen att föreslå regler för parkeringsplats med laddpunkt, 
innefattande parkeringsförbud för icke laddbara fordon på egen 
fastighetsmark. Uppdraget skulle redovisas i nämnden senast i december.  
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Fastighet har tillsammans med Gator och parker tagit del av tekniska 
nämndens beslut och kommit fram till följande resonemang till stöd för 
upprättat förslag till beslut. 
 
1. Under perioden 2018–2020 har Fastighet genomfört ett projekt för 
installation av 118 laddstationer (vidare – laddpunkter) på fastighetsmark 
för icke-publik normalladdning av personalens egen elfordon i anslutning 
till ca 30 kommunala arbetsplatser. Projektet delfinansierades av 
Naturvårdsverket via anslag för klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet. 
 
Installationen av laddpunkter har skett på befintliga motorvärmarplatser 
och prioriterades på de största arbetsplatserna med fördelningen på ca 
10% - 20 % av de totala parkeringsplatserna per objekt. Med anledning av 
detta skiljer det sig markant mellan stora och små arbetsplatser med 
tillgång till parkeringsplatser med laddpnkter.  
 
På Stadshuset, Dragonskolan och Maja Beskowskolan där tillgång till 
parkeringsplatser är tillräckligt stor finns laddpunkter som endast får 
nyttjas av laddningsbara fordon. 
 
2. Drift och administration av parkeringsplatser på fastighetsmark även 
med laddpunkter ingår i UPAB: s uppdrag. Enligt uppgift från UPAB är 
efterfrågan av dessa parkeringsplatser är liten och idag används månadsvis 
av anställda bara två parkeringsplatser med laddpunkter.  
 
UPAB kommer med regelbundenhet kontrollera uthyrningsgrad på dessa 
parkeringsplatser. I samma takt när efterfrågan av parkeringsplats med 
laddpunkter på fastighetsmark ökas, kommer skyltningen ändras per 
objekt. Detta för att tydliggöra vilka parkeringsplatser är avsedda bara för 
laddbara fordon på kommunens fastighetsmark. Om icke laddbart fordon 
blir parkerad på sådan parkeringsplats kommer UPAB att handlägga ärende 
om parkeringsböter i enlighet med gällande regler. 
 
3. I dagsläget är svårt att veta i vilken takt kommer omställning till 
laddningsbara fordon bland kommunens anställda att ske. Med anledning 
av detta föreslås att det ska vara möjligt till tom 2023-12-31 för anställda 
vid Umeå kommun att parkera alla typer av egna bilar på dem 
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parkeringsplatser som är utrustade med laddpunkter på kommunens 
fastighetsmark förutom Maja Beskowskolan, Dragonskolan och 
Stadshusområdet. Där finns parkeringsplatser med parkeringsförbud för 
icke laddbara fordon med vägmärke T24 Laddplats. Alla laddpunkter ska 
förses med vägmärke T24 Laddplats. Tilläggstavla ska användas vid de 
parkeringsplatser med laddpunkter där även fossila bilar får parkera under 
övergångsperioden.  
 
Vid efterfrågan av parkeringsplatser med laddpunkter under 
övergångsperioden föreslås att Fastighet genom UPAB ska ändra vägmärke 
så att det framkommer att bara elbilar får parkera. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Brännström (Mp) yrkar på tillägg av följande att-sats: 

- att TN ska bygga laddpunkter för att 20% av Umeå kommuns 
anställda har tillgång till en laddpunkt senast 2025. 

 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) 
tilläggsyrkande. 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) 
tilläggsyrkande. 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) 
tilläggsyrkande. 
Johan Stål (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) tilläggsyrkande. 
  
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på ett tilläggsyrkande: 

- att uppdra till förvaltningen att utreda ekonomiska förutsättningar 
för att kapitalkostnaden för laddpunktsinstallationerna läggs på 
hela parkeringsbeståndet. 

 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
föreslagna tilläggsyrkanden och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
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Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut är inte aktuellt 
för detta ärende. 

Beredningsansvariga 
Lars Karlsson, fastighetsförvaltare 
Sara Olsson, trafikingenjör 

Pär Näsholm, byggprojektledare 
 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet, Gator och parker, Personalnämnden och UPAB 
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§ 6 
Diarienr: TN-2018/01050 

Beslut om remiss Kollektivtrafikprogram 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att skicka kollektivtrafikprogrammet på remiss under remissperioden 
210201 till 210401. 
 

Ärendebeskrivning 
Ärendet återremitterades av nämnden i november för att avsnittet kring 
tillgänglighet och trygghet skulle utökas. Det nya förslaget bifogas här. 
 
De främsta ändringarna sedan november 2020 är: 
Begreppet ”strategi” har ändrats till ”insatsområde”. 
Det har tillkommit text gällande  

• hållplatsavstånd 
• tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och Bus 

Nordic 
• landsbygd och trafiksäkerhet för barn 
• trygghet  

 
Förslag till kollektivtrafikprogram för Umeå kommun. Utgångspunkten för 
programmet är kommunens mål till år 2025: att andelen resor med 
kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 % av alla 
resor för boende inom Umeå tätort. Det är första gången som Umeå 
kommun tar fram ett trafikprogram enbart för kollektivtrafik.  
Syftet med kollektivtrafikprogrammet är att konkretisera översiktsplanens 
intentioner gällande kollektivtrafik samt hur denna ska utvecklas för att nå 
65 %-målet.  
Inför framtagandet av programmet togs en nulägesbeskrivning fram som 
kommer att finnas på www.umea.se/kollektivtrafik tillsammans med 
kollektivtrafikprogrammet.  
Kollektivtrafikprogrammet innehåller tre insatsområden med åtgärder 
kopplade till varje insatsområde:  
1. System – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska tillsammans med gång 
och cykel vara det självklara valet för inomkommunala persontransporter  
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2. Kvalitet – Det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och bekvämt att resa med 
kollektivtrafik i stadstrafikens stomlinjenät och i kommunens tillväxtstråk  
3. Tillgänglighet och trygghet – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska vara 
tillgänglig för alla resenärsgrupper  
 
Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande 
stadsutformning i stråk där kollektivtrafik trafikerar. Dessa handlar 
exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan 
buss och andra transportslag där de korsar varandra.  
Kollektivtrafikprogrammet ska följas upp årligen och redovisas i ett bokslut 
för de hållbara färdsätten. 
 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikprogram remissversion januari 2021. Bilaga.  
Kollektivtrafikprogram Nulägesbeskrivning. Bilaga.  
Kollektivtrafikprogram Nulägesbeskrivning Bilagor. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare, Gator och parker  
Frida Bergström, trafikplanerare/civilingenjör, Gator och parker 

Beslutet ska skickas till 
Eva Maaherra Lövheim och Frida Bergström för vidare expediering. 
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§ 7 
Diarienr: TN-2021/00031 

Upphandling Gatubelysning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschef att genomföra förhandlad upphandling 
avseende gatubelysning med Umeå energi. 
 
att delegera till förvaltningschef att godkänna resultatet av upphandlingen 
och teckna avtal.  
 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har under de senaste åren hanterat driften av sin 
gatubelysning via en belysningsentreprenad hos Umeå energi.  
Avtalet har nu gått ut och behöver därför förnyas.  
 
Förnyelse av avtalet föreslås genomföras genom en förhandlad 
upphandling utan föregående annonsering med kommunkoncernens 
dotterbolag Umeå Energi. 
 
Enligt SKRs skrift ”Gatubelysning på entreprenad, Upphandling – 
uppföljning – utvärdering” som är tänkt att vara ett stöd för kommunerna 
vid upphandling framgår  
att ”upphandling i konkurrens inte är nödvändig om driften sköts av ett 
kommunalt bolag där kriterierna i LOU 2:10 a är uppfyllda”.   
Den bestämmelsen fanns i 2007 års LOU och ersattes 2016 av nu gällande 3 
kap 12 § LOU. Bestämmelserna är dock i princip likalydande.  

Orsaken till detta att förhandlad upphandling förordas är flera;   
 
Idag är fortfarande stora delar av den kommunala 
gatubelysningsanläggningen sammanbyggd med Umeå Energis elnät, 
speciellt de anläggningsdelar på landsbygden som innan avregleringen av 
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elmarknaden ägdes av Vattenfall. Gator och Parker jobbar kontinuerligt 
med att separera anläggningarna men det återstår fortfarande mycket 
arbete innan det är klart. Att upphandla en annan aktör innan detta arbete 
är klart skulle innebära stora extrakostnader för Umeå Kommun då Umeå 
Energis personal är de enda som har behörighet och får arbeta i de elskåp 
och elnätsstationer där Umeå Kommun har sin gatubelysningsutrustning. 
Skulle en annan aktör sköta underhållet på den utrustningen måste även 
Umeå Energis personal vara där samtidigt vilket leder till extrakostnader. 

Som anläggningsägare av en elektrisk anläggning är man skyldig enligt 
Ellagen att tillhandahålla uppdaterad dokumentation på sin anläggning. 
Idag så finns den dokumentationen i Umeå Energis NIS-system. Här pågår 
också ett från Gator och Parker där vi tittar på möjligheter och fördelar 
med att ”lyfta över” dokumentationen från Umeå Energis system till det 
nya dokumentationssystem som håller på att implementeras på Gator och 
Parker. Att en annan aktör skulle utföra drift och underhåll på 
gatubelysningsnätet skulle innebära stor risk för att dokumentationen inte 
hålls uppdaterad vilket skulle innebära en elsäkerhetsrisk. 

Hela driftcentralen för offentlig belysningen är placerad i Umeå Energis 
driftcentral vilket innebär att kostnaden för att bryta ut den offentliga 
belysningen blir hög i dagsläget. 
 
Sammantaget innebär detta att med dagens förutsättningar är en 
förhandlad upphandling att föredra.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.  
 
 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Lasse Jacobson (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
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Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

Beredningsansvariga 
Per Hilmersson 

Beslutet ska skickas till 
Per Hilmersson  
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§ 8 
Diarienr: TN-2020/00546 

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-2020/00545 

Övriga ärenden januari 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att Umeå kommun redovisar hur mycket aktivt resande som sker i 
kommunen. Redovisningen kan ske med året 2019 eftersom 2020 varit ett 
speciellt år. Redovisningen presenteras för nämnden i maj. 
 
att Tekniska nämnden ger i uppdrag till Förvaltningschef för Teknik och 
Fastighetsförvaltningen och IT att utreda och hitta en arbetsmodell för 
samnyttjande befintliga och framtida systemstöd/stödsystem för Umeå 
kommun samt hitta rutiner för att underlätta samnyttjande av framtida 
stödsystem och avveckla överflödiga system. 
 

Ärendebeskrivning 
Det nationella målet för aktivt resande är att 25 procent av trafikarbetet 
ska ske med aktivt resande 2025. Aktivt resande innebär resor med 
gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik och är ett viktigt mål för 
folkhälsan. 
 
Lasse Brännström (MP) yrkar på ett uppdrag till förvaltningen: 

- att Umeå kommun redovisar hur mycket aktivt resande som sker i 
kommunen. Redovisningen kan ske med året 2019 eftersom 2020 
varit ett speciellt år. Redovisningen presenteras för nämnden i maj. 

 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (V) yrkande. 
 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på ett uppdrag till förvaltningen: 

- att Tekniska nämnden ger i uppdrag till Förvaltningschef för Teknik 
och Fastighetsförvaltningen och IT att utreda och hitta en 
arbetsmodell för samnyttjande befintliga och framtida 
systemstöd/stödsystem för Umeå kommun samt hitta rutiner för 
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att underlätta samnyttjande av framtida stödsystem och avveckla 
överflödiga system. 

 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) 
yrkande. 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom Lasse Brännströms 
(MP) yrkande och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom Anna-Karin 
Sjölanders (C) yrkande och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutet ska skickas till 
Marie Frostvinge, Tomas Forsberg, Karin Isaksson 
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§ 10 
Diarienr: TN-2020/00544 

Kurser och konferenser januari 

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 
Samrådsmöten: 
Mötena kommer att bli digitala. 
  

• Samer                           26 januari                 kl 18.00-19.30   
• Sverigefinnar              8 februari                  kl 18.00-19.30   
• Tornedalingar             15 februari               kl 18.00-19.30    

  
Anmälan sker via svarsbrevlåda www.umea.se/minoriteter  
Vänligen ange namn och nämnd. 
 
 
   
 
 
 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.umea.se%2Fminoriteter&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7Cb54d8246469644167e7408d897849bce%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637425943097117370%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Niy%2B4UNW1KSuEcHr2MpKlV6pAfifYf7XhSArKpZ1B9g%3D&reserved=0
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§ 11 
Diarienr: TN-2020/00538 

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

• Protokollsutdrag40 Umeas_stadsdelar. Bilaga.  
• Umeas_stadsdelar. Bilaga.  
• Protokollsutdrag45Avfallsplan Umeåregionen. Bilaga.  
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• Avfallsplan_Umeåregionen. Bilaga.  
• Protokollsutdrag investeringsramar. Bilaga.  
• KF Protokollsutdrag115 Ny avfallsplan Umeåregionen. Bilaga.  
• KF Protokollsutdrag103 svar på motion om solpaneler. Bilaga.  
• Protokollsutdrag134. Bilaga.  
• Anvisning för nämndernas rapportering till KS jan-dec 2020. Bilaga.  
 
Beredningsansvariga  
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Patrik Löfgren, Anna Bugaeva, Greta 
Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 12 
Diarienr: TN-2020/00543 

Ärenden under handläggning - information januari 

 
a. Revisorsdialog    

b. Info Umeås stadsdelar  Pernilla Helmersson 

c. Info byggtaxor  Ann Siklund 

d. Återkoppling extra insatser GC (2 miljoner)  Per Hilmersson/  
Nils Lahti 

e. Trafikdatarapport  Ingela Engström 

f. Information ”övertagande vägnät innanför ringen”  Gunnar Teglund 
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