
  

Sammanträdesprotokoll 
2019-05-23 

 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 10:00-16:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Lena Karlsson Engman (S), ordförande 
Anna-Karin Sjölander (C), 1:e vice ordförande 
Håkan Johansson (S) 
Lina Farhat (S) ersättare för Christina Bernhardsson (S) 
Tommy Stark (S) 
Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) 
Camilla Ingman (V) ersättare för Lasse Jacobsson (V) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Karlsson Engman (S) och Anna-Karin Sjölander (C) 

 

Sekreterare:        §§ 60-69 

 Annika Kjellsson Lind 

 

Ordförande:      

 Lena Karlsson Engman 

 

Justerare:      

 Anna-Karin Sjölander  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-05-23 

Anslaget har satts upp: 2019-05-28 

Anslaget tas ner: 2019-06-21 

Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 

 

Underskrift:   
 Annika Kjellsson Lind
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Andreas Georgsson (S) 

Alireza Mosahafi (M) 

Elena Martinez (V) 

Charlotta Weinehall (C) 

Britta Enfelt (L) 

Nils-Erik Pettersson (MP) 

 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef 

Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 

Tina Jonsson, kommunikatör 

Marcus Bystedt, ekonomichef § 69 b – c, § 61 – 62 

Ulrika Bertilsson, arbetsmiljöstrateg, § 69 a 

Christina Ingmanson, personalledare, § 69 a 

Katharina Radloff, miljöstrateg, § 69 b 

Ulla Dellkrans, måltidschef, § 69 b – c, § 61 

Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 69 b – c, § 61  

Julia Frostvinge, studerande, § 69 b – c, § 61 
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Beslutsärenden 
 

§ 60 

Diarienr: TN-2018/01125 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 2019 

Förslag till 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. 

 

Förslag på sammanträdet 

Anna-Karin Sjölander (C) vill lyfta en fråga kring Grön eld under ärendet 

Övriga frågor. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna dagordningen och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista. Bilaga. 
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§ 61 

Diarienr: TN-2019/00258 

Handlingsplan ekonomi och verksamhet i balans 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa Fas 1 av ”Handlingsplan för ekonomi och verksamhet i 

balans”. 

 

att uppdra till respektive verksamhet att genomföra sina aktiviteter i 

planen och vid behov återkomma till nämnden för ytterligare beslut. 

 

att förvaltningen återkommer vid sammanträdet i september med en 

komplett plan för resultat och verksamhet i balans inför verksamhetsåret 

2021. 

 

att hemställa till KS att godkänna att anpassning av verksamheten till ram 

initieras och fullt ut är genomförd inför verksamhetsåret 2021. 

 

att utifrån vilka åtgärder som det vidare arbetet leder till ska samverkan 

ske enligt ordinarie samverkansprocess om anledning uppstår.  

 

att beslutade förändringar kompletteras med riskanalys avseende 

arbetsmiljö inför uppföljande beslut i september. 

 

Reservationer 

Stefan Nordström (M), Fredrik Rönn (C) och Anna-Karin Sjölander (C) 

reserverar sig till förmån för Stefan Nordströms (M) förslag. 

Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under Tekniska nämnden har fått i uppdrag att inleda 

arbetet med en plan för att få verksamheterna i balans inom två år, dvs 

inför verksamhetsåret 2021. Tidigare beslutat uppdrag från tekniska 

nämnden nov-18 fullföljs genom att förvaltningen redovisar 
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besparingsförslag till tekniska nämnden i april. Nämnden tar beslut om 

handlingsplan för att minska nämndens kostnader på 

nämndssammanträdet i maj, med uppföljande beslut i september. 

 

 

Förslag på sammanträdet  

Johan Stål (V) yrkar på återremiss yrkar på återremiss av ”Handlingsplan 
ekonomi och verksamhet i balans”. 
(V) vill se en konsekvensanalys på samtliga besparingsförslag och de förslag 
som kan antas påverka personalens arbetssituation måste på samråd med 
representanter från personal och fackliga organisationer. 
 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-satser: 

att utifrån vilka åtgärder som det vidare arbetet leder till ska samverkan 

ske enligt ordinarie samverkansprocess om anledning uppstår.  

 

att beslutade förändringar kompletteras med riskanalys avseende 

arbetsmiljö inför uppföljande beslut i september. 

 

Fredrik Rönn (C) yrkar på tillägg av följande att-sats: 

att förvaltningen i arbetet med upphandling av snöröjning tar med en 

återgång till insatstiderna för snöröjning som gällde innan beslut i mars 

2018. 

 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar avslag på Fredrik Rönns yrkande. 

 

Stefan Nordström (M) yrkar på tillägg av följande att-satser: 

att Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 

verksamheterna ska ansvara för alla sina kostnader såsom löner, lokaler, 

måltider, städ m.m. Totalansvaret ska delegeras så långt ner i 

organisationen som möjligt. Kommungemensamma kostnader ska då 

fördelas på verksamheterna enligt en bestämd procentsats. 

 

att effekterna av en gemensam fastighetsförvaltning för Umeå kommun 

och AB Bostaden utreds. 

 

Anna-Karin (C) yrkar bifall till Stefan Nordströms (M) yrkanden. 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar avslag på Stefan Nordströms (M) yrkande. 
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Johan Stål (V) yrkar avslag på Stefan Nordströms (M) yrkanden. 

 

Lasse Brännström (MP) yrkar på avslag på besparingsförslaget om att 

minska på mobilitetsåtgärder. 

  

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) 

yrkande. 

 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag och konstaterar att så är 

fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med 

tillägg av från Lena föreslagna att-satser och konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden avslår Fredrik Rönns (C) yrkande och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden avslår Stefan Nordströms (M) förslag och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Votering begärd 

Votering att-sats 1 från Stefan Nordström (M) 

Ja för avslag till att-satsen  

Nej för bifall till att-satsen 
Namn och parti Ja Nej Avstår 

Lina Farhat (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  x  
Håkan Johansson (S) x   
Lena Karlsson Engman (S) x   
Tommy Stark (S) x   
Lasse Brännström (MP) x   
Stefan Nordström (M)  x  
Marianne Löfstedt (M)  x  
Fredrik Rönn (C)  x  
Johan Stål (V) x   
Camilla Ingman (V) x   
Summa: 7 4  
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Votering för att-sats 2 från Stefan Nordström (M) 

Ja för avslag till att-satsen  

Nej för bifall till att-satsen 
Namn och parti Ja Nej Avstår 

Lina Farhat (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  x  
Håkan Johansson (S) x   
Lena Karlsson Engman (S) x   
Tommy Stark (S) x   
Lasse Brännström (MP) x   
Stefan Nordström (M)  x  
Marianne Löfstedt (M)  x  
Fredrik Rönn (C)  x  
Johan Stål (V) x   
Camilla Ingman (V) x   
Summa: 7 4  
 

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkandena 

från Stefan Nordström (M). 

 

Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom yrkandet från Lasse 

Brännström (MP) och konstaterar att så är fallet.  

 

Protokollsanteckning 

Lasse Brännström (MP) vill ta till protokollet att de ser positivt på ökad 

andel vegetariska måltider, men motiveringen till denna ökning ska vara en 

förbättrad hälsa samt med omsorg av klimatet.  

 

 

Förslag på arbetsutskottets sammanträde 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på att besparingsåtgärden för Städ- och 

verksamhetsservice gällande att minska inköp av arbetskläder, utgår. 

 

TN/AUs beslutsordning 

Ordförande frågar om TN/AU kan godkänna tjänsteskrivelsen med tillägget 

av föreslaget yrkande och konstaterar att så är fallet. 

Anna-Karin Sjölander (C) avvaktar med att ta ställning. 
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Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden; Handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans. 

Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
KSNAU 
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§ 62 

Diarienr: TN-2019/00145 

Verksamhetsuppföljning 2019 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhetsuppföljningen för jan-april 2019. 

 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan T1 2019.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är gjord enligt gällande rutin. 

 

att arbetet med uppdraget Verksamhet och ekonomi i balans, fortsätter i 

enlighet med beslut TN-2019/00258.  

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsuppföljningen för jan-april 2019 har tagits fram för nämndens 

verksamheter och en uppföljning av internkontrollplanen för samma tid är 

gjord. 

 

Förslag på sammanträdet 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-satser: 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan T1 2019.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är gjord enligt gällande rutin. 

 

att arbetet med uppdraget Verksamhet och ekonomi i balans, fortsätter i 

enlighet med beslut TN-2019/00258. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med tillägg 

av föreslagna att-satser och konstaterar att så är fallet. 

  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning T1 Tekniska nämnden. Bilaga.  
Uppföljning Internkontrollplan TN Tertial 1 2019. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 

Anneli Lyxell 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Lyxell 

Marcus Bystedt 

Karin Isaksson 
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§ 63 

Diarienr: TN-2019/00253 

Aktuellt från förvaltningen maj 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att godkänna föredragningen. 

 

att konstatera att inga tilläggsuppdrag läggs med utgångspunkt i 

föredragningen.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen föredrar aktuella ärenden. 
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§ 64 

Diarienr: TN-2019/00250 

Umeå kommuns egenkontrollprogram för 

elinstallationsarbete  

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att uppdra till tekniska nämnden att besluta om Umeå kommuns 

egenkontrollprogram för elinstallationsarbete 

 

Tekniska nämnden beslutar  

under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till tekniska 

nämnden att besluta om Umeå kommuns egenkontrollprogram för 

elinstallationsarbete  

 

att anta Umeå kommuns egenkontrollprogram för elinstallationsarbete 

enligt bilaga 

 

Ärendebeskrivning 

Inom Umeå kommun upprättades detta egenkontrollprogram för 

elinstallationsarbete i syfte att uppfylla de krav som elsäkerhetslagen och 

elsäkerhetsförordningen med tillhörande myndighetsföreskrifter ställer.  

 

Egenkontrollprogrammet innehåller de rutiner som Umeå kommun 

använder för att elinstallationsarbete utförs på rätt sätt och med personer 

med rätt kompetens. 

 

Detta egenkontrollprogram gäller för samtliga verksamheter inom Umeå 

kommun, dock ej kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Umeå kommuns egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. 

Beredningsansvariga 
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Karin Isaksson 

Rickard Salomonsson 

Martin Renberg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 

Diarienr: TN-2019/00257 

Yttrande Motion Avskaffa kravet på läkarintyg för 

färdtjänst 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen med motivering enligt 

bifogat yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Kristdemokraterna har lämnat in en motion där de vill  

att Umeå kommun förenklar ansökningsförfarandet för den som ansöker 
om färdtjänst genom att ta bort det obligatoriska kravet på läkarintyg och 
istället låta kommunens biståndsbedömare ta över ansvaret. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

Färdtjänst Motion 190301. Bilaga.  

Svar på motion Läkarintyg Färdtjänst. Bilaga. 

 

Beredningsansvariga 

Annika Kjellsson Lind, avdelningschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 66 

Diarienr: TN-2018/01127 

Kurser och konferenser 2019 

Förslag till 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 
 Parkering i en attraktiv stad - för kommuner. 

https://www.trivector.se/utbildningar/hallbara-transporter/parkering-i-
en-attraktiv-stad-for-kommuner/>  
Stockholm, 17 oktober, 5 900 kr 

 

 Samhällsbyggnadsdagar, 9-10 oktober, Lycksele. Bilaga. 
   
 

 

 

  

https://www.trivector.se/utbildningar/hallbara-transporter/parkering-i-en-attraktiv-stad-for-kommuner/
https://www.trivector.se/utbildningar/hallbara-transporter/parkering-i-en-attraktiv-stad-for-kommuner/
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§ 67 

Diarienr: TN-2018/01120 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2019 

Förslag till 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, april 2019  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut fordonsvrak   
- Lagen om flyttning av vissa fordon, april 2019. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, april 2019. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, april 2019. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, april 2019. 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, april 2019. Bilaga.  
 

Anmälningsärenden 

 2019-04-30 Beslut Umeå statsbidrag Skrotade fordon. Bilaga. 
 Ändringar i livsmedelslagstiftningen  

https://umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/pressochinformations

material.4.bbd1b101a585d704800082221.html 

 Protokollsutdrag KS Styruppdraget. Bilaga. 

 Protokoll GVN, Lokalförsörjning - skollokaler – utbildningsplatser. Bilaga. 

https://umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial.4.bbd1b101a585d704800082221.html
https://umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial.4.bbd1b101a585d704800082221.html
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190424 SK-2019-001369-4 GVN § 47 Bilaga 1. Bilaga. 

190424 SK-2019-00139-4 GVN § 47 Bilaga 2. Bilaga. 

190424 GVN Protokoll sid 1-2. Bilaga. 

 Protokoll GVN IT-utrustning. Bilaga. 
190424 GVN Protokoll sid 1-2. Bilaga. 

 

Beredningsansvariga 

Ulla Nilsson, Mats Johansson, Anna Hallbom, Anna Bugaeva och Annika 

Kjellsson Lind 
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§ 68 

Diarienr: TN-2018/01128 

Övriga ärenden 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander (C) undrar hur arbetet med Grön eld går vidare. 

Karin Isaksson svarar att Tekniska nämnden har godkänt ett 

gestaltningsförslag men inte tagit beslut om och när genomförandet ska 

ske. 
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§ 69 

Diarienr: TN-2018/01129 

Ärenden under handläggning - information 2019 

 

a. Utbildning arbetsmiljö  Ulrika Bertilsson  

b. Information Miljömål  Katharina Radloff 

c. Information Riktlinjer pedagogiska måltider  Ulla Dellkrans 
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