
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-06-16 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 16 juni 2022 kl. 12:30 

Plats: Tegelslagaren 

Beslutande: Lena Karlsson Engman (S), ordförande 
Anna-Karin Sjölander (C), 1:e vice ordförande t.o.m § 80 
Håkan Johansson (S) 
Christina Bernhardsson (S) 
Tommy Stark (S) 
Alireza Mosahafi (M) ersätter Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) t.o.m § 81 
Lasse Jacobson (V) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 
Britta Enfält (L) ersätter Anna-Karin Sjölander fr.o.m § 81 
Maria Edblom Tauson (KD) ersätter Marianne Löfstedt 
fr.o.m § 82 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Karlsson Engman och Fredrik Rönn   
  

 
Sekreterare:        §§ 78-86 
 Annika Kjellsson Lind 

 
Ordförande:      
 Lena Karlsson Engman  
 
Justerare:      
 Fredrik Rönn    
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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-06-16 
Anslaget har satts upp: 2022-06-21 
Anslaget tas ner: 2022-07-12 
Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 
Underskrift:   

 Annika Lind
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Karin Vincent (S) 
Britta Enfält (L) fram t.o.m § 80 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
Maria Edblom Tauson (KD) fram t.o.m § 81 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 86 f, 78 – 79 
Maria Östlund, projektledare, § 86 a 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 86 c – e 
Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, § 86 c – e 
Maria Svensson, chef meny och produktion, § 86 e – f 
Sara Olsson, trafikingenjör, § 81 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 81 – 85 
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Beslutsärenden 
 

§ 78 
Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv juni 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av ett uppdrag från 
Lena Karlsson Engman (S) och ett uppdrag från Lasse Jacobson (V). 
 
att ett extra ärende gällande Förhyrning av lokal till 
överförmyndarnämnden läggs till handlingarna. 
  
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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§ 79 
Diarienr: TN-2022/00181 

Ekonomiuppföljning juni 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomirapporten för maj 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom mars 2022 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 80 
För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
Diarienr: TN-2022/00350 

Förhyrning av lokal till överförmyndarnämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att uppdra till Tekniska nämndens ordförande att fatta beslut i ärendet. 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden är den som bekostar förvaltarnas verksamhet 
genom avtal med enheten Hållbar ekonomi inom Miljö-och hälsoskydd. 
Överförmyndarenheten ska utökas med en förvaltare till vilket gör att 
nuvarande arbetsplats som är anpassad för fyra förvaltare är för liten.  
I dagsläget arbetar fyra förvaltare i en lägenhet som är ca 75 m² stor och 
fördelat på 3 rum vilket gör att det är omöjligt att skapa en arbetsplats till. 
Det är inte heller möjligt att skapa en extra arbetsplats i den befintliga 
lokalen med hjälp av distansarbete eftersom handläggning av ärenden 
pågår i pappersform. 
 
Förvaltarna inom Överförmyndarenhet i Umeå kommun har ett personligt 
åtagande enligt föräldrabalken och är ansvariga gentemot 
överförmyndarnämnden i Umeåregionen. Förvaltarna arbetar med att 
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I uppdraget mot 
huvudman ingår att jobba med människor som kan vara svåra att 
samarbeta med vilket gör att hot som riktas mot förvaltare och 
verksamheten är en förekommande faktor.  
 
Det finns ett behov av en större lokal där den nya arbetsplatsen kan 
uppfylla krav på säkerhet som finns enligt arbetsmiljölagstiftningen.  
Förvaltarna har också dagligen flera ärenden till andra myndigheter och 
institutioner så som banker, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, 
Skatteverket, hyresvärdar, m.fl. som kräver en centrumnära arbetsplats för 
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att effektivisera arbetsdagen. En arbetsplats nära ”centrumfyrkanten” är 
därför ett viktigt inslag för att underlätta vardagens logistikutmaningar för 
medarbetarna. Skulle det vara en kontorslokal utanför centrums 
omedelbara närhet skulle detta påverka verksamhetens effektivitet på det 
sättet att minst en leasingbil till bör upphandlas för att tillgodose logistiken, 
samt att sådan placering skulle skapa en onödig ställtid. 
 
Fastighet har utrett möjligheten att tillskapa en lokallösning i egna 
fastigheter. Pga. verksamhetens särskilda risk för hot och behov av anonym 
placering går den inte att samlokalisera med annan verksamhet i befintligt 
bestånd. I dagsläget råder brist på lediga lokaler inom kommunens eget 
fastighetsbestånd och det finns ingen placering som uppfyller behovet. 
 
Diös Fastigheter AB erbjuder en ledig lokal från sitt fastighetsbestånd om 
101 m² med fem rum, wc, litet pentry vilket motsvarar verksamhetens 
behov. Denna lokal bedöms uppfylla verksamhetens behov även utifrån 
hantering av känsliga uppgifter i enskildas ärende vilket innebär att varje 
förvaltare kommer att få möjlighet till eget kontorsrum. Uppgifter om 
lokalens fastighetsbeteckning och adress omfattas av 
sekretesslagstiftningen med anledning av verksamhetens specifika 
uppdrag. 
 
Hyreskostnader. 
Den totala hyreskostnaden för lokalen per år uppgår till ca: 195 000 kr 
(195 000 kr/101 m² = 1 930 kr/m². Kostnader för eventuella mindre 
anpassningar tillkommer. Ytan är väl avvägd mot antalet medarbetare. 
Hyreskostnaden bedöms rimlig. 
 
Med hänsyn till ovan föreslår Fastighet att tekniska nämnden godkänner 
förslag till att hyra in denna lokalyta på 101 m² av Diös Fastigheter AB under 
förutsättning att förhandling avslutas. 
 

Beslutsunderlag 
Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut bedöms vara 
ej aktuell för handläggning av detta ärende. 

Beredningsansvariga 
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Ulrika Backman, fastighetsförvaltare 
Annelie Strömquist, enhetschef Hållbar ekonomi 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 

Beslutet ska skickas till 
Hållbar ekonomi, Fastighet. 
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§ 81 
Diarienr: TN-2022/00427 

Beslut om genomfartsförbud på Petrus Laestadius 
väg, förbi hållplats Universum 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att genomföra ett test av genomfartsförbud på Petrus Laestadius väg i 
enlighet med förslaget i bilaga. 
 
att moped klass 1 exkluderas från genomfartsförbudet. 
 
att försöket följs upp och redovisas i nämnden i augusti 2023. 
 
Alireza Mosahafi reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Klimat- och miljöfrågor står högt på agendan i dagens samhälle och 
kostnadseffektiva åtgärder som ger förbättringar för de hållbara färdsätten 
är angelägna att genomföra, för att om möjligt öka resandet med dessa 
färdsätt, om vi ska klara 1,5 graders målet som Sverige har ställt sig bakom.  
 
Lokaltrafiken i Umeå stad upplever idag framkomlighetsproblem genom 
universitetsområdet på delsträckan förbi hållplats Universum. Ett 
genomfartsförbud för de fordon som trängs med bussarna på denna 
sträcka väntas öka framkomligheten för kollektivtrafiken och besparingar 
för kollektivtrafiken. Åtgärden är kostnadseffektiv och handlar om att vi 
med reglering prioriterar kollektivtrafiken och på sikt överför resor till 
kollektivtrafik, gång eller cykel. 
 
Behovet av framkomlighetsåtgärder i stomlinjenätet och specifikt för linje 8  
finns beskrivet i Kollektivtrafikprogrammet - Insatsområden, avsnitt 
Kvalitet och som en konkret åtgärd - som kommunfullmäktige beslutade 
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om 2021-10-25 och är en av de åtgärder som tekniska nämnden har 
fokuserat särskilt på under 2022 genom ett uppdrag till Gator och parker. 
 
Åtgärden planeras som ett test under ett år, med införande tidig höst 2022. 
Genomförs åtgärden planeras en utvärdering som får utvisa om testet bör 
avslutas, förlängas eller permanentas och om då åtgärden behöver 
kompletteras med eventuella fysiska åtgärder. 
 
Region Västerbotten samt Umeå universitet är positiva till testet. 
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Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Fredrik Rönn (C) yrkar att moped klass 1 exkluderas från 
genomfartsförbudet. 
 
Håkan Johansson (S) yrkar på ett tillägg: 
att försöket följs upp och redovisas i nämnden i augusti 2023. 
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Alireza Mosahafi (M) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen. 
Alireza Mosahafi (M) yrkar på att första meningen i ärendebeskrivningen 
tas bort. 
 
Johan Stål (V) yrkar på avslag till Alireza Mosahafis (M) båda yrkanden. 
 
Johan Stål (V) ställer sig bakom Fredrik Rönns (C) yrkande. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen med föreslagen 
ändring från Fredrik Rönn(C). 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen med 
föreslagen ändring från Fredrik Rönn(C). 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
Alireza Mosahafi reserverar sig mot beslutet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Fredrik Rönns 
yrkande och konstaterar att så är fallet.  
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Alireza 
Mosahafis (M) yrkande om att stryka första meningen i tjänsteskrivelsen 
och konstaterar att så inte är fallet. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Håkan 
Johanssons (S) tilläggsyrkande och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 
Test av genomfartsförbud för fordonstrafik på Petrus Laestadius väg. 
Bilaga. 
Checklista. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef  
Fredrik Forslund, trafikplanerare 
Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef 
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§ 82 
Diarienr: TN-2022/00025 

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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§ 83 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden juni 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att se över regelverket kring FoodTruck-
systemet inför sommarsäsongen 2023. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på följande uppdrag: 
att förvaltningen får i uppdrag att se över regelverket kring FoodTruck-
systemet inför sommarsäsongen 2023. 
 
Lasse Jacobson (V) yrkar på följande uppdrag: 
att förvaltningen får utreda förutsättningarna för en gen GC väg på 
Mariehemsängarna längs bäcken från dammen att anslutas till befintlig GC 
vid GC tunnlarna mot Berghem och Nydalahöjd. 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lena Karlsson 
Engmans (S) yrkande och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lasse 
Jacobsons (V) yrkande och konstaterar att så inte är fallet. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Beslutet ska skickas till 
Sara Olsson 
Jonas Sörlén 
Ann Siklund 
Anna Briell 
Kejvan Bexenius 
Hanna Ekman 
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§ 84 
Diarienr: TN-2022/00027 

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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§ 85 
Diarienr: TN-2021/00604 

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, september 2020 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, september 2020. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, september 2020. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, september 2020. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, september 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, september 2020. Bilaga. 
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Anmälningsärenden 
• Val 2022 Kontakt med Polismyndigheten i ärenden som avser 

polisanmälningar för förtroendevalda inom kommuner och regioner 
Telefonnummer_PM_Regionochkommun_20220119. Bilaga. 

• Delegation ordförandebeslut. Bilaga. 
Smart stad - Test av sensorer i offentliga rum. Bilaga. 
Effektivisering och förbättring av arbetsmiljö på parkdriften. Bilaga. 

• Ordförandebeslut Klimatklivet. Bilaga. 
  
 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Tommy Johansson, Anna Bugaeva, Greta 
Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 86 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information juni 

 
a. Information kommun- och stadsdelar  Maria Östlund 

b. Återkoppling åtgärder Lundabron (enligt beslut 
i december § 149) 

 Karin Isaksson 

c. Information vägnät, Norra Ön  Karin Isaksson 

d. Information cykelplanering, Svingen, västerut 
och österut. 

 Katarina Gref 

e. Redovisning av uppdraget: 
att förvaltningen får i uppdrag att göra en 
inventering och presentation över de stadsnära 
skogar som finns idag och presentera i 
nämnden under våren 2022. 

 Nina Ingvarsson 

f. Information Gemensamt regelverk för 
specialkost och anpassade måltider för Umeå 
kommun 

 Maria Svensson 
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