
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-02-27 

 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 27 februari 2020 kl. 10:00-16:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Lena Karlsson Engman (S), ordförande 
Håkan Johansson (S) 
Christina Bernhardsson (S) 
Tommy Stark (S) 
Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) 
Alireza Mosahafi (M) ers. Anna-Karin Sjölander (C) 
Camilla Ingman (V) ers. Lasse Jacobson (V) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Karlsson Engman (S) och Stefan Nordström (M) 

 

Sekreterare:        §§ 18-32 

 Annika Kjellsson Lind 

 

Ordförande:      

 Lena Karlsson Engman (S) 

 

Justerare:      

 Stefan Nordström (M)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-27 

Anslaget har satts upp: 2020-03-03 

 

Anslaget tas ner: 2020-03-27 

Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 

 

Underskrift:   
 Annika Kjellsson Lind  
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S) 

Andreas Georgsson (S) 

Irina Enbuska von Schantz (V) 

Britta Enfält (L) 

Nils-Erik Pettersson (MP) 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef 

Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 

Britta Strömgren, kommunikatör 

Marcus Bystedt, ekonomichef, § 18 – 23 

Tomas Forsberg, IT-chef, § 32 c – d 

Beatrice Fossmo, informationssäkerhetssamordnare, § 32 c – d 

Ulla Dellkrans, måltidschef, § 18 – 20 

Birgitta Persson Ståhl, chef städ- och verksamhetsservice, § 18 – 20 

Marie Bäckman, enhetschef, § 32  

Märta Streijffert, projektsamordnare, § 32 a 

Helen Nilsson, mark- och exploateringschef, § 32 b 

Anna Löfqvist, mark- och exploateringsingenjör, § 32 b 

Isabelle Forsberg, landskapsarkitekt, § 32 

Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 32 a – b, § 25 – 27 

Anna Briell, handläggare, § 32 e – f, § 25 – 27 

Fredrik Lönneborg, företags- och evenemangslots, § 32 e – f 

Anna Flatholm, projektchef, § 21 – 25 

Carola Rubinsson, landskapsarkitekt, § 21 – 23 

Katarina Gref, trafikplanerare, § 21 – 25 

Lina Samuelsson, trafikplanerare, § 21 – 25 

Peter Lundmark, handläggare, § 25 – 27 

Lisa Persson, trafikplanerare, § 25 
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Beslutsärenden 
 

§ 18 

Diarienr: TN-2020/00023 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 

februari 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning.  
 
att behandla en övrig fråga från Lasse Brännström (MP) gällande 
Information och demokrati under § 31 att  
 
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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§ 19 

Diarienr: TN-2020/00074 

Verksamhetsuppföljning 2019 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning januari – december 

2019. 

 

att godkänna uppdragsrapporteringen. 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019. 

 

att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

 

att uppdra till förvaltningschef att hemställa till kommunfullmäktige att 

tekniska nämndens underskott överstigande det egna kapitalet avskrivs. 

 

att ärendet direktjusteras.  

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under Tekniska nämnden har upprättat rapporter för 

verksamhetsuppföljning januari – december 2019. Rapporten är utformad i 

enlighet med Kommunstyrelsens anvisning när det gäller mål- och 

uppdragsuppföljning (KS 2019-12-03 §206). 

 

Beslutsunderlag 

Årsberättelse tekniska nämnden 2019. Bilaga. 

Uppdragsplan Tekniska nämnden 2019 T3. Bilaga. 

Uppföljning internkontrollplan T3 TN 2019. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Verksamhetschefer 
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Marcus Bystedt 

Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 

Anna Briell 

Viktoria Danielsson 

Ulla Nilsson 

KS Diarium 
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§ 20 

Diarienr: TN-2020/00075 

Ombudgetering Investeringsmedel 2019 till 2020 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att investeringsmedel ska 

ombudgeteras enligt bilaga. 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att det ej ombudgeterade 

överskottet på Fastighet omdisponeras för behov inom nämndens övriga 

verksamheter. 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag på 

ombudgeteringar, främst med anledning av att projekt har fått en 

tidsförskjutning. 

 

Beslutsunderlag 

Underlag ombudgeteringar TN 2019_2020. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 

Viktoria Danielsson 
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§ 21 

Diarienr: TN-2020/00063 

Investeringsprogram Gator och parker 2020 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa investeringsprogram för Gator och parker 2020 inklusive 

ombudgeteringar enligt bilaga.  

 

att bevilja igångsättningstillstånd för samtliga investeringar. 

Ärendebeskrivning 

Gator och parker har upprättat program för anläggande och ombyggnad av 

gator och parker, samtliga projekt ligger inom fastställd investeringsram för 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsprogram för Gator och parker 2020. Bilaga. 

Investeringsprogram 2020_bilaga. Bilaga. 

Investeringsprogram 2020_bilaga. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Anna Flatholm 

Beslutet ska skickas till 
Anna Flatholm 

   
 

 

  



Sida 8 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2020-02-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 22 

Diarienr: TN-2019/00156 

Fjällämmeln 1 - Ombyggnad av Tegs centralskola 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel 

med 21 000 tkr till projekt 800 573 för om- och tillbyggnad av Tegs 

centralskola. 

 

att beslutet justeras omedelbart.  

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun växer och det blir fler barn och unga – fler 

utbildningsplatser behövs. Stadsområde Teg är ett viktigt 

utvecklingsområde då väg 503 omvandlas och där många nya bostäder 

planeras som ökar behov av platser i skolan. 

 

Tegs centralskola byggdes 1954 och är idag 7–9 skola med fyra paralleller i 

varje årskurs. Skolan har behov av renovering och anpassning till modern 

pedagogik samt en utökning från fyra till sex paralleller i varje årskurs. 

 

Medel för Tegs centralskola budgeterades för många år sedan med en 

mycket översiktlig utredning som underlag. Under senare år har projektet 

börjat ta form och ett mer detaljerat underlag med kalkyl har färdigställts 

vilket medför en kostnadsökning med 21 000 tkr. Detta har föregåtts av ett 

omfattande arbete med kostnadsbesparingar och prioriteringar. 

 

Anpassningarna är omfattande och för att uppnå funktionsprogrammets 

krav samt i kombination med renoveringsbehov bedöms den tidigare 

budgeten otillräcklig. Redovisad kostnadsökning är fortfarande en budget 

och verklig kostnad kommer att preciseras vid entreprenadupphandling 

och definitivt då projektet är färdigställt. 
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Med anledning av ovanstående föreslås att tillskjuta ytterligare 

investeringsmedel med 21 000 tkr till projekt 800 573 för om- och 

tillbyggnad av Tegs centralskola. 

Ska Fastighet invänta ordinarie budgetprocess försenas projektet och då 

kan inte Maja Beskowskolan användas för evakuering av eleverna vid Tegs 

centralskola.  Det kommer att spara mycket pengar och anses vara en bra 

lösning då inga eller väldig få skolpaviljonger behöver hyras in. 

 

För-och grundskolenämnden informerades om projektet och behov av mer 

medel vid sammanträdet i januari 2020. 

 

 
Skiss på Tegs centralskolans tillkommande delar (blå). Övriga dela renoveras. 

  

Beslutsunderlag 

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

Beredningsansvariga 

Åsa Zackrisson, fastighetsförvaltare 

Patrik Lindqvist, projektledare 

 

Beslutet ska skickas till 
KS NAU, Fastighet, FGN, Marcus Bystedt 
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§ 23 

Diarienr: TN-2020/00068 

Parkprogram  

 

Beslut  
Tekniska nämnden beslutar  
 
att skicka Parkprogrammet, enligt bilaga, på internremiss  
 
 

Ärendebeskrivning  
Parkprogrammet ska skapa en bättre helhetsbild, förståelse och kunskap 
om stadens grönstruktur. Programmet anger målsättningar och strategier 
utifrån de utmaningar som grönstrukturen står inför. Programmet 
presenterar en indelning av grönstrukturen och listar viktiga kvaliteter och 
funktioner som bör finnas i de olika typerna av grönstruktur för att 
tillgodose de behov som finns och kommer att finnas utifrån sociala, 
hälsobringande, ekologiska, estetiska och kulturella värden. Programmet 
ska på så sätt underlätta för att Umeå kommun att arbeta likriktat mot 
samma mål för god tillgång på parker och naturområden med ett varierat 
och värdeskapande innehåll. 
Förslaget är att skicka ut programmet på remiss till Gator och parker, Miljö 
och hälsa, Fritid, Översiktlig planering och Detaljplan med sista svarsdatum 
den 27 mars. 

 

Beslutsunderlag  
Parkprogram remissversion Februari 2020.  
 

Beredningsansvariga  
Carola Rubinsson Landskapsarkitekt Gator och parker  
 
Beslutet ska skickas till  
Carola Rubinsson 
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§ 24 

Diarienr: TN-2016/00871 

Riktlinjer för cykelöverfarter och cykelpassager 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna uppdateringen av riktlinjerna för cykelöverfarter, 

cykelpassager och andra korsningar för cyklister i Umeå enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 

I september 2014 trädde en ändring av trafikförordningen i kraft som 

innebar förändringar av begreppen cykelöverfart och cykelpassage. Den 

nya betydelsen av cykelöverfart innebär en plats där korsande trafik har 

väjningsplikt mot cyklister som ska ge sig ut på cykelöverfarten. 

Cykelöverfarter ska säkras till 30 km/h och märkas ut med vägmärke samt 

vägmarkering (både cykelöverfart och väjningslinje). Begreppet 

cykelpassage utökas samtidigt till att omfatta både de platser som tidigare 

benämndes cykelöverfarter och helt oreglerade passager.  

 

Den 15 oktober 2018 infördes en ny lagändring som ändrade innebörden 

av begreppet cykelpassage.  Tidigare har en cykelpassage kunnat anges 

med vägmarkering men det har inte varit ett lagkrav. Efter lagändringen 

2018 är det ett krav att en cykelpassager ska anges med vägmarkering för 

cykelpassage dvs ska ha ”sockerbitsmålningen”, M 16.  

Denna lagändring är bakgrunden till varför riktlinjerna behöver ändras.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för cykelöverfarter, cykelpassager och andra korsningar för 

cyklister i Umeå. Bilaga.  

Beredningsansvariga 

Jonas Sörlén och Katarina Gref 

 

Beslut skickas till 

Katarina Gref   
  



Sida 13 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 2020-02-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 25 

Diarienr: TN-2018/01054 

Väg 503 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna Trivectors trafikutredning för väg 503 som ett underlag i det 

fortsatta arbetet. 

 

att ge Teknisk chef, Gator och parker, i uppdrag att ta fram övergripande 

scenarios för omvandlingen samt etappindelningar inklusive 

genomförandebeskrivning.   

 

Ärendebeskrivning 

Under 2019 fick Trivector i uppdrag att göra en trafikutredning för väg 503. 

Denna redovisades för Tekniska nämnden september 2019. 

Trafikutredningen tar sin utgångspunkt från Stadsutvecklingsprogrammet 

Innanför ringleden och utredningen har utvecklat och konkretiserat 

stadsutvecklingsprogrammet med fokus på samtliga trafikslag.  

 

Nästa steg blir att ta fram övergripande scenarios som ska visa på vilka 

vägar som finns att gå, vilka beslut som behöver tas och när, samt vad de 

kommer att leda till för åtgärdsbehov och kostnader.  

 

Förslag på sammanträdet 

Fredrik Rönn yrkar på tillägg av följande att-sats: 
- att den fortsatta planeringen och utformningen kring väg 503 skall 

beakta Umeå kommuns miljömål, som fattades 2020-02-24, samt 
att ha som primärt mål att minska biltrafiken genom centrala 
staden. 

 

Johan Stål (V) ställer sig bakom Fredrik Rönns (C) yrkande. 

 

Lasse Brännström (MP) yrkar på följande att-sats: 
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- att ge teknisk chef, gator och parker, fokuserar på. Alt, 1. som ger 

större positiva effekter för de hållbara trafikslagen GC och 

kollektivtrafik. Alt.1 bedöms dessutom ha störst potential att 

uppfylla Umeås mål om hållbart resande på 65 procent och frisk 

luft. 

 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på beslut enligt tjänsteskrivelsen samt 

avslag till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 

 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.  

 

Ordföranden frågar om nämnden kan avslå Fredrik Rönns (C) yrkande och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan avslå Lasse Brännströms (MP) 

yrkande och konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Trafikutredning Väg 503 I Umeå. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Lina Samuelsson och Katarina Gref 

 

Beslut skickas till 

Lina Samuelsson, Katarina Gref 
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§ 26 

Diarienr: TN-2020/00076 

Ansökan om fast torghandelsplats 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att bevilja Fro to Go AB:s ansökan med hänvisning till 7 § 3 stycket i Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandeln. 

 

att en utvärdering görs i december innan eventuellt nytt avtal skrivs för år 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens behandling av ärendet TN-2019/00544 återremitterades det 

med uppdraget att utreda de juridiska möjligheterna till försäljning från 

food truck utifrån nu gällande stadgar för torghandel. Efter dialog med 

kommunjuristerna görs tolkningen att 7 § 3 stycket i Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel möjliggör detta enligt nedan: 

Marcus Johansson har genom sitt företag Fro to Go AB bedrivit 

glassförsäljning från ett fordon i broparken i ett flertal år och har nu ansökt 

om att få använda sig av en av de fasta torghandelsplatserna som 

kommunen tillhandahåller på Rådhustorget. 

Enligt 7 § 1 stycket Lokala ordningsföreskrifter för torghandel skall fordon 

direkt efter lossning flyttas från torget. 

Enligt 7 § 3 stycket i samma föreskrifter, får för varor som ställer särskilda 

krav, t ex blommor och glass, försäljning ske från torgvagn efter 

godkännande av tekniska nämnden.  Detta undantag, vilket medför 

möjlighet att använda en ”torgvagn”, bör betraktas som ett undantag från 

kraven på fordon ställda i det första stycket. 

 

Att sälja varor ifrån fordon har blivit vanligare under den senaste tiden. Det 

förenklar problemet med att behöva ställa i ordning ett marknadsstånd 
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eller liknande, samt tar bort behovet av parkeringsplats för en dragbil. För 

försäljning av glass finns ett särskilt behov av en större anläggning i form av 

vagn eller bil för att kunna ha kyl- och frysanläggningar i gång. Ett särskilt 

undantag från reglerna om att försäljning ska ske från öppet stånd, bord 

eller liknande finns därför för försäljning av glass. 

I detta sammanhang, kommer försäljning ske från en torgvagn som 

storleksmässigt kan likställas med en lättare lastbil. Det rör sig alltså inte 

om några stora fordon och med den teknikutveckling som skett på 

fordonssidan gör vi den bedömningen att aktuell försäljning kan rymmas 

inom den begränsning enligt Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 

som finns avseende försäljning från vagn på Rådhustorget. 

 

Förslag på sammanträdet 

Johan Stål (V) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen. 

 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Stefan Nordström (M) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Fredrik Rönn (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Lasse Brännström (MP) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden godkänner tjänsteskrivelsen och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Bilder. Bilagor. 

Beredningsansvariga 

Peter Lundmark, handläggare. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Lundmark. 

Sökande. 
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§ 27 

Diarienr: TN-2020/00076 

Ansökan om fast torghandelsplats 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att bevilja Glasskiosken i Umeå AB:s ansökan med hänvisning till 7 § 3 

stycket i Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. 

 

att en utvärdering görs i december innan eventuellt nytt avtal skrivs för år 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens behandling av ärendet TN-2019/00649 återremitterades det 

med uppdraget att utreda de juridiska möjligheterna till försäljning från 

food truck utifrån nu gällande stadgar för torghandel. Efter dialog med 

kommunjuristerna görs tolkningen att 7 § 3 stycket i Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel möjliggör detta enligt nedan: 

Mikael Nordendahl har genom sitt företag Glasskiosken i Umeå AB, bedrivit 

verksamhet genom sin glasskiosk under många år på Rådhustorget. 

Nordendahl har nu ansökt om att få sköta försäljningen från ett fordon 

istället på samma plats.  

Enligt 7 § 1 stycket Lokala ordningsföreskrifter för torghandel skall fordon 

direkt efter lossning flyttas från torget. 

Enligt 7 § 3 stycket i samma föreskrifter, får för varor som ställer särskilda 

krav, t ex blommor och glass, försäljning ske från torgvagn efter 

godkännande av tekniska nämnden.  Detta undantag, vilket medför 

möjlighet att använda en ”torgvagn”, bör betraktas som ett undantag från 

kraven på fordon ställda i det första stycket. 

 

Att sälja varor ifrån fordon har blivit vanligare under den senaste tiden. Det 

förenklar problemet med att behöva ställa i ordning ett marknadsstånd 
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eller liknande, samt tar bort behovet av parkeringsplats för en dragbil. För 

försäljning av glass finns ett särskilt behov av en större anläggning i form av 

vagn eller bil för att kunna ha kyl- och frysanläggningar i gång. Ett särskilt 

undantag från reglerna om att försäljning ska ske från öppet stånd, bord 

eller liknande finns därför för försäljning av glass.  

I detta sammanhang, kommer försäljning ske från en torgvagn som 

storleksmässigt kan likställas med en lättare lastbil. Det rör sig alltså inte 

om några stora fordon och med den teknikutveckling som skett på 

fordonssidan gör vi den bedömningen att aktuell försäljning kan rymmas 

inom den begränsning enligt Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln 

som finns avseende försäljning från vagn på Rådhustorget. 

 

Förslag på sammanträdet 

Johan Stål (V) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen. 

 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Stefan Nordström (M) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Fredrik Rönn (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Lasse Brännström (MP) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden godkänner tjänsteskrivelsen och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Bilder. Bilagor. 

Beredningsansvariga 

Peter Lundmark, handläggare. 

Beslutet ska skickas till 
Peter Lundmark. 

Sökande.  
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§ 28 

Diarienr: TN-2020/00024 

Aktuellt från förvaltningen 2020 

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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§ 29 

Diarienr: TN-2020/00025 

Kurser och konferenser 2020 

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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§ 30 

Diarienr: TN-2019/00665 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2020 

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

 

Anmälningsärenden 

Protokollsutdrag, ITKN. Bilaga. 

Protkollsutdrag. Valnämnden. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 

Ulla Nilsson, Mats Johansson, Greta Adamsson, Anna Bugaeva och Annika 
Kjellsson Lind 
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§ 31 

Diarienr: TN-2020/00026 

Övriga ärenden 2020 

Beslut 

Diskussionen föranledde inget förnyat beslut gällande rutiner.   

Ärendebeskrivning 

Lasse Brännström (MP) lyfter under punkten fastställande av dagordning 

en övrig fråga gällande Information och demokrati. 

Lasse Brännström undrar om det finns någon policy gällande när särskilt 

intressanta utredningar ska skickas ut inför beslut. 
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§ 32 

Diarienr: TN-2020/00027 

Ärenden under handläggning - information 2020 

 

a. Information Klimathänsyn i upphandling   Märta Streijffert 

b. Information Godsbangård, Mex    Helen Nilsson/ 

Anna Löfqvist  

c. Heltidsinförande Måltidsservice   Marie Bäckman 

d. Information Riskbild, lagring av information 

i Microsofts molntjänster 

  Tomas Forsberg 

e. Skötselplan Bölesholmarna   Isabelle 
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