Sammanträdesprotokoll
2015-05-28

Tekniska nämnden
Tid:

Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10:00-17:00

Plats:

Brandstationen, lektionssalen

Beslutande:

Lena Karlsson Engman (S), ordförande
Stefan Nordström (M), 1:e vice ordförande
Christina Bernhardsson (S)
Håkan Johansson (S)
Marcus Helletun (S)
Gabriel Farrysson (MP)
Erik Weinehall (C) tjänstgörande ersättare för Erik Gladzky (FP)
Fredrik Rönn (C)
Jan Kollberg (KD)
Ulrika Edman (V), tjänstgörande ersättare för Johan Stål (V)
Randi Lamri (V)
Övriga deltagare: Se sida 2
Utses att justera: Stefan Nordström (M), 2015-06-01, kl. 13.15
Sekreterare:

§§ 61-72
Tomas Jakobsson

Ordförande:
Lena Karlsson Engman
Justerare:
Stefan Nordström

BEVIS - Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:

Tekniska nämnden
2015-05-28
2015-06-02
2015-06-25
Sekreterarens tjänsterum

Underskrift:
Tomas Jakobsson

Sida 2 av 15

Umeå kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-28

Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Rita Andersson (S)
Marcus Åberg (S)
Andreas Georgsson (S)
Elin Söderberg (MP)
Lennart Degerliden (FP)

§ 72

Tjänstemän
Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör
Karin Isaksson, teknisk chef
Dan Vähä, fastighetschef
Tomas Jakobsson, nämndsekreterare
Roger Svärd, ekonomichef
Lars Tapani, brandchef
Birgitta Persson Ståhl, intraprenadchef
Tomas Forsberg, IT-chef
Erland Jonsson, entreprenadingenjör
Karin Jäderlund, chef teknisk planering och administration
Thorbjörn Andersson, Sweco
Tony Berglund, Sweco
P-G Hillinge, Sweco
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare
Britta Strömgren, kommunikatör
Lars Nilsson, projektledare
Sara Olsson, trafikingenjör

§ 62
§ 68
§ 72 a
§ 72 b
§ 72 c
§ 72 d
§ 72 f
§ 72 f
§ 72 f
§ 72 f
§ 72 f
§ 72 f
§ 72 f

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 61
Diarienr: TN-2015/00170

Fastställande av dagordning och fråga om jäv
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.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 62
Diarienr: TN-2015/00495

Verksamhetsuppföljning 2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning januari-april 2015.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad har upprättat rapport för verksamhetsuppföljning januariapril, 2015 för tekniska nämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Rapport för verksamhetsuppföljning januari-april 2015. Bilaga.
Tabeller. Bilaga.

Beredningsansvariga
Roger Svärd

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 63
Diarienr: TN-2015/00501

Bidrag till stiftelsen Umeå älvdal för år 2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att utbetala ett extra bidrag till Umeå älvdal för år 2015 med 700 tkr.

Ulrika Edman (V) och Randa Lamri (V) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Inför verksamhetsåret 2014 minskades tekniska nämndens anslag kraftigt. En
rad besparingsåtgärder blev nödvändiga att genomföra och en av dessa var att
minska bidraget till stiftelsen Umeå älvdal.
Umeå älvdal fick under 2014 minskat bidrag med 700 tkr till 358 tkr. I planen
för 2015 har samma belopp tagits upp, justerat för index.
För att underlätta omställningen för Ume Älvdal föreslås att 700 tkr utbetalas
som ett extra anslag till stiftelsen under år 2015.

Beredningsansvariga
Karin Isaksson
Beslutet ska skickas till
Stiftelsen Umeå älvdal.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 64
Diarienr: TN-2014/01055

Svar på motion 14/2014 från Mattias Larsson (C)
och Sven-Olov Edvinsson (C) - Återställ
kommunens stöd till enskilda vägar
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad utifrån tekniska nämndens beslut 2014-11-20, § 96.
Reservation
Fredrik Rönn (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om
bifall till motionen.
Protokollsanteckning från Ulrika Edman (V) och Randa Lamri (V):
Vid beslutet på tekniska nämndens sammanträde 2014-11-20 yrkade
Vänsterpartiet att ”bidraget till enskilda vägar återställs till hälften 2015 och
2016 utifrån att Vänsterpartiet vill prioritera fortsatt satsning på befintliga och
kommande lekparker och andra angelägna behov för tekniska nämnden” och
det är (v)år fortsatta ståndpunkt när vi för tillfället genomgår ett budgetarbete
inför 2016 som innebär tuffa prioriteringar. Vänsterpartiet kommer här
prioritera barn framför vägar.

Ärendebeskrivning
Förslagsställarna föreslår i motion nr 14/2014:


att kommunfullmäktige ska besluta att det kommunala bidraget till
enskilda vägar återställs till tidigare nivå.



att låta utreda och analysera stödets betydelse för både enskilda
människor och kommunens sysselsättning och tillväxt.



att lägga förslag om en långsiktig utformning av stödet till enskilda
vägar.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Under 2014 genomfördes ett omfattande besparingsprogram inom Gator och
parker. Samtliga kostnadsposter analyserades och en av många beslutade
åtgärder blev att avveckla bidragen till enskilda vägar. Då bidraget är viktigt
för boende utanför staden önskade tekniska nämnden återställa bidraget,
vilket 2015 och 2016 kan lösas med hjälp av eget kapital. Tekniska nämnden
beslutade därför 2014-11-20, § 96:


att bidraget till enskilda vägar återställs 2015 och 2016 enligt det
regelverk som gällde innan bidraget avvecklades.



att bidragets återställande finansieras med hjälp av eget kapital under
2015 och 2016, därefter måste nämndens ram återställas.



Inför 2017 görs därefter en bedömning av nämndens möjligheter till
fortsatt finansiering av bidraget till enskilda vägar.

Förslag på sammanträdet
Fredrik Rönn (C) yrkar bifall till motionen.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden ställer förslag i tjänsteskrivelse om att motionen är besvarad mot
Rönns förslag om bifall till motionen och konstaterar att tekniska nämnden
bifaller förslag i tjänsteskrivelse om att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag
Motion 14/2014 - Återställ kommunens stöd till enskilda vägar.
Tekniska nämndens beslut 2014-11-20.

Beredningsansvariga
Torbjörn Sandberg
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 65
Diarienr: TN-2013/00340

Medborgarförslag nr 7/13 - Cykelparkeringar vid
Umeå C och Umeå Östra tågstationer
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att medborgarförslaget är besvarat i enlighet med tjänsteskrivelsen

Ärendebeskrivning
Tomas Björnerbäck har 2013-01-31 lämnat in ett förslag om cykelparkeringar
vid Umeå C och Umeå Östra tågstationer. Kommunfullmäktige har
överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beslut.
I samband med ombyggnad av Umeå C/Järnvägstorget byggdes totalt cirka
550 parkeringsplatser för cykel. Vid Umeå Östra finns idag cirka 70
cykelparkeringsplatser med tak. Det tillkom också cykelparkeringsplatser i
samband med färdigställandet av bussterminalen vid Norrlands
universitetssjukhus (NUS). Dessa platser förväntas serva även Umeå Östra.
Sammantaget har det sedan medborgarförslaget lämnades in tillkommit ett
stort antal pareringsplatser för cykel varpå förslaget därmed anses vara
besvarat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag nr 7/2013.

Beredningsansvariga
Gunnar Teglund
Beslutet ska skickas till
Tomas Björnerbäck
Kommunfullmäktige för anmälan

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 66
Diarienr: TN-2013/01624

Medborgarförslag nr 65/2013 - Skolor,
fastighetsägare, föreningar samt kommunen
sköter renhållningen inom angivna områden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att avslå medborgarförslag nr 65/2013 - Skolor, fastighetsägare,
föreningar samt kommunen sköter renhållningen inom angivna
områden med motivering i enlighet med tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Jan Lindgren har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Fullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämndens för beslut.
Rutinmässig skräpplockning ingår inte i skolans kärnverksamhet. Däremot
deltar de flesta skolor i skräpplockardagar och bidrar på så sätt till att göra
skolans område och omkringliggande omgivning trivsammare.
Föreningslivet får kommunalt aktivitetsstöd för den verksamhet de redan
bedriver. Att förbinda aktivitetsstödet med villkor och lägga ytterligare
åtaganden på föreningslivet bedömer vi inte vara realistiskt.
Fastighetsägarna har redan ansvaret för trottoarer i anslutning till sin fastighet
enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Ett relativt stort antal hundrastkärl är återställda på platser där de största
identifierade behoven finns.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag nr. 65/2013.
Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för anmälan.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 67
Diarienr: TN-2014/01255

Medborgarförslag nr 40/2014 - Multihog
sopsaltare vid vinterväghållning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att medborgarförslag nr 40/2014 är besvarat i enlighet med
tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Björn Myrén har skickat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om
att köpa in en Multihog sopsaltare vid vinterväghållning. Fullmäktige har
överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beslut.
Umeå kommun har köpt in en maskin för sopsaltning och har använt den
under vintern 2014/15. Maskinen kommer att testas de tre kommande
vintrarna. Under testperioden dokumenteras hur maskinen fungerar för att i
slutet av testperioden kunna utvärdera användningen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag nr 40/2014.

Beredningsansvariga
Torbjörn Sandberg
Beslutet ska skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige för anmälan

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 68
Diarienr: TN-2015/00279

Taxor Brandförsvar och säkerhet
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att justera priser i Prislista för främmande tjänster och Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarlig och
explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd
mot olyckor enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har tidigare antagit Prislista för främmande tjänster och
Taxa för tillståndshandläggning och tillsyn enligt Lag (SFS 2010:1011) om
brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillsyn enligt Lag (SFS 2003:778)
om skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige har också uppdragit till Tekniska
nämnden att besluta om årliga justeringar av prislistan. Prislistan har
uppräknats med ca 1,9 %, enligt arbetskraftsindex, från 2014 till 2015.
Priserna har avrundats till jämna krontal.

Beslutsunderlag
Prislista 2015 - Debitering av främmande tjänster och Taxa för tillsyn och
Tillståndsprövning. Bilaga.

Beredningsansvariga
Lars Tapani

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 69
Diarienr: TN-2015/00465

Tekniska nämndens delegationsordning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att fastställa delegationsordning enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
I tekniska nämndens delegationsordning regleras vem som får fatta beslut på
nämndens vägnar. Besluten redovisas rutinmässigt för nämnden i
handlingarna inför varje sammanträde.
Med anledning av den nya mandatperioden bör nämnden fastställa
delegationsordningen och göra nödvändiga justeringar/tillägg.
I huvudsak görs följande justeringar/tillägg:
 Layout är anpassad efter kommunens nya grafiska profil.
 Måltidsservice läggs till då verksamheten är överförd till tekniska
nämnden.
 Ordförande beslutar i brådskande ärenden där nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
 Direktupphandlingsbelopp är anpassade efter justering i Lagen om
offentlig upphandling.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens delegationsordning. Bilaga

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson
Beslutet ska skickas till
Brandförsvar och säkerhet, Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 70
Diarienr: TN-2015/00005

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden godkänns.

Ärendebeskrivning
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av tekniska nämndens
fastställda delegationsordning samt anmälningsärenden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut gatu- och parkärenden, april 2015
1. Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden.
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst
1. Kommunal färdtjänst, april 2015.
2. Riksfärdtjänst, april 2015.
3. Parkeringstillstånd, april 2015.
Delegationsbeslut Fastighet
1. Antagande av konsulter, entreprenörer och leverantörer för underhållsoch investeringsobjekt inom Fastighetstekniks verksamhetsområde.
Uthyrning av lokaler, april 2015.
2. Härmod 9 – Andrahandsuthyrning Scharinska villan.

Beredningsansvariga
Ulla Lidman, Maj-Britt Moritz, Susanne Hägglund och Tomas Jakobsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 71
Diarienr: TN-2015/00037

Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att ärendet inte föranleder något beslut då det inte kommit in några
inbjudningar till kurser eller konferenser.

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden
presenteras.

Beredningsansvariga
Tomas Jakobsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 72
Diarienr: TN-2015/00036

Ärenden under handläggning - Information
a. Fokus Städ- och verksamhet

Birgitta Persson Ståhl

b. Fokus IT

Tomas Forsberg

c. Beläggningsprogram 2015

Erland Jonsson

d. Aktuellt från Fastighet

Dan Vähä

e. Bestånd bostadsrätter

Karin Jäderlund

f. Strategiska projekt
Rådhustorget

Thorbjörn Andersson
P-G Hillinge
Tony Berglund

g. Aktuellt från Gator och parker

Karin Isaksson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

