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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Maria Olsson (V), § 16 – 19, 21, 26, 31 
Charlotta Weinehall (C) 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP), § 16 – 19, 21, 31 
Maria Edblom Tauson (KD), § 20, 22 – 26  
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör, ej på § 19, 21 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 16 – 19, 26, 31 
Per Hilmersson, gatudriftchef, § 20, 26 
Erland Jonsson, gatuingenjör, § 20, 22, 26 
John Bylund, trafikplanerare, § 20, 22, 26 
Ann Siklund, handläggare, § 20, 22, 25 
Fanny Nyberg, miljöingenjör, § 26 
Maria Sandström, miljöingenjör, § 26 
Hanna Ekman, samordnare, § 31 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 20, 22 – 24, 26 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 20, 22 – 24, 26 
Amanda Arnö, gatuingenjör, § 22 – 25 
Tua Gäärd, administratör, § 20, 22 – 26 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning, § 26 
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Beslutsärenden 
 

§ 16 

 
Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
februari 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa sammanträdets dagordning med revidering av 
ärendeordningen samt utdrag av ärendet Interna affärer. 
  
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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§ 17 

 
Diarienr: TN-2020/00547 

Verksamhetsuppföljning 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning, inklusive styrkort, 
januari – december 2021. 
  
att godkänna Rapport fr Tekniska nämnden till KS för perioden jan-
december 2021.  
 
att hemställa hos kommunfullmäktige att tekniska nämndens underskott 
om 25,3 mnkr avskrivs med hänvisning till extraordinära kostnader utom  
nämndens kontroll kopplat till väder. 
 
att konstatera att ekonomin i grundverksamheten är i balans och att 
Handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans avslutas. 
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.  
 
att ärendet anses direktjusterat.   

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna under Tekniska nämnden har upprättat rapporter för 
verksamhetsuppföljning januari – december 2021. Rapporterna är 
utformad i enlighet med Kommunstyrelsens anvisning. 

Beslutsunderlag 
TN_2022-02-24_årsrapport T3 2021. Bilaga.  
Bilaga 1, uppföljning styrkort 2021. Bilaga.  
Bilaga 2, uppföljning uppdrag TN 2021 
Bilaga 3, uppföljning Internkontrollplan Tekniska nämnden 2021. Bilaga. 
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Tekniska nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 
december 2021. Bilaga.  
Uppdrag 32 Slutredovisning investeringsprojekt 2021. Bilaga. 
 

Beredningsansvariga 
Verksamhetschefer  
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt  
Viktoria Danielsson  
Hanna Ekman  
KS Diarium  
Dan Gideonsson 
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§ 18 

 
Diarienr: TN-2022/00099 

Ombudgetering Investeringsmedel 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att investeringsmedel ska 
ombudgeteras enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna under Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag på 
ombudgeteringar enligt bilaga. Främsta anledningen till ombudgeteringar 
är projekt som har fått en tidsförskjutning. 
 

Beslutsunderlag 
Underlag ombudgeteringar TN 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
Viktoria Danielsson   
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§ 19 
Diarienr: TN-2022/00089 

Investeringsprogram Gator och parker 2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa investeringsprogram för Gator och parker 2022 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 
2022. 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för TN och kommunen i övrigt för 2022 som 
antogs av KF mot Vänsterpartiets förslag om kraftigt utökad budgetram innebär att många 
angelägna behov och satsningar inte kan genomföras pga av otillräckliga investerings- och 
driftmedel. 
Ett tydligt exempel är att 65-procent målet för hållbara resor i Umeå tätort inte kan nås 
inom den tid som KF beslutat. Ett annat är att vinterväghållningen för GC och gator blivit 
sämre.   Ytterligare ett är att det av KF  antagna 15- barnsmålet i kommunens förskolor 
inte nås eftersom det saknas såväl investeringsmedel för att bygga som driftmedel för att 
kunna minska antalet barn i grupperna i förskolorna. Skolverket har angett lämpliga 
gruppstorlekar men Umeå ligger högt över dessa gruppstorlekar vilket negativt påverkar 
såväl barn, personal och familjer. 

Beslutsunderlag 
Investeringsprogram 2022_bilaga. Bilaga. 
Checklistan för handläggning av ärenden inför politiska beslut bedöms inte 
tillämplig i detta ärende. 

Beredningsansvariga 
Anna Flatholm, Gator och parker 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningschefer, Gator och parker 
Teknisk direktör 
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§ 20 
Diarienr: TN-2022/00082 

Underhållsplan för slitlager Gator och gång- och 
cykelvägar 2022 - 2024 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa underhållsplanen för slitlager enligt förslag för 2022 utifrån 
nuvarande planeringsförutsättningar samt godkänna information gällande 
2023 – 2024. 
  
att uppdra till förvaltningen att återkomma med reviderad plan om 
planeringsförutsättningarna förändras.  
 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljning vid 
tertialrapporteringen. 
 

Ärendebeskrivning 
Underhållsplanen för gator och parker utgår från en kontinuerlig planering.  
Årligen inventeras gator, trottoarer och gång- och cykelvägar. 
Av inventeringen görs en statusbedömning och utifrån denna bedömning 
planeras årets underhåll, och prioritering. Långsiktig målsättning är att 
anläggningarnas genomsnittliga status inte ska försämras.  
Behovet av underhållsmedel är bedömt till 32 mkr årligen, vilket är mer än 
dagens anslag. Behovet påverkas av många faktorer; slitage och belastning, 
väder, marknadssituationen och prisökningar, t ex oljeprisets utveckling.  
Eftersom stora prisökningar tillkommit på sistone så blir årets slitlagerplan 
ytterligare minskad i omfattning av ytor.  Detta leder i längden till att allt 
större del av budgeten går åt till att laga akuta skador istället för planerat 
underhåll som är mer kostnadseffektivt.     
2022 slitlager plan för gator och gång- och cykelvägar är framräknad efter 
2022 budget för beläggningsunderhåll.   
Återrapportering sker vial tertialbokslut, vid större avvikelser tar 
verksamheten initiativ till ett särskilt ärende i Tekniska nämnden.  
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Beslutsunderlag 
Slitlagerplan gata 2022-2024. Bilaga. 
Slitlagerplan GC 2022-2024 . Bilaga. 
Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut bedöms inte 
tillämplig för ärendet. 

Beredningsansvariga 
Karin Isaksson  
Per Hilmersson  

Beslutet ska skickas till 
Karin Isaksson  
Per Hilmersson  
   
 
 
 
 
  



Sida 10 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-02-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 21 

 
Diarienr: TN-2022/00094 

Strategiska projekt fastighet 2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna information gällande strategiska projekt för år 2022 för 
verksamheten Fastighet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden delges löpande information om utvecklingen för de 
större investeringsprojekten inom teknik-och fastighetsförvaltningen under 
årets gång. 
 
Detta sker vid tertial och årsrapporteringar för större projekt. För projekt 
som bedöms som strategiska kommer information att ges vid varje 
nämndsammanträde. 
 
Verksamheten Fastighet föreslår följande projekt som ska definieras som 
strategiska under år 2022: 

- Nybyggnad av brandstation Norr 
- Ombyggnad av Tegs centralskola och nybyggnad av 

idrottsanläggning och omklädningsrum  
- Nybyggnad av Carlslundsskolan, idrottshall, skolgård, parkering 

samt fotbollsplan 
- Ombyggnad av Berghemsskolan 
- Ombyggnad av Östra Stallet inom Stadshusområdet 
- Utvecklingen kring uppdraget 1000 gymnasieplatser 

 
Information kring dessa projekt kommer därmed att delges kontinuerlig till 
nämnden. Övriga större projekt, om inget särskilt aktualiserar dessa, 
rapporteras till nämnden endast tertialvis. 
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Förslag på sammanträdet 
Johan Stål (V) yrkar på att utvecklingen kring uppdraget 1000 
gymnasieplatser läggs till i listan.   
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Johan Ståls yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen med Johan Ståls (V) tillägg och konstaterar att så är fallet. 
 

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

Beredningsansvariga 
Christina Lundgren 
Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet 
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§ 22 

 
Diarienr: TN-2022/00108 

Pilotprojekt Geofencing 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge Gator och parker i uppdrag att utforma en ansökan rörande ett 
demonstrationsprojekt av geofencing tillsammans med CLOSER – 
Lindholmen Science Park.  
 
att genomföra projektet förutsatt att ansökan beviljas. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund: 
I takt med den tekniska utveckling av fordonsflottan som nu sker öppnar 
sig möjligheter att använda digital styrning i trafiksäkerhetsarbetet. Allt fler 
fordonstillverkare börjar erbjuda föraren tjänster för hastighetsstöd, både 
informerande och styrande. Olika tekniker har använts exempelvis genom 
hastighetsskyltsavläsning med hjälp av fordonets sensorer eller genom 
digital identifiering av hastighet via karttjänster, med hastighetsdata som 
hämtats från Nationella Vägdatabasen (NVDB) som sedan matchas med 
fordonets position. Med hjälp av geofencing (geostaket), en digital 
geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt, har 
användaren/behovsägaren kunnat få rita in egna vägtrafikzoner med 
attribut exempelvis att följa rådande hastighetsregler och 
rekommendationer. 
 
Syfte: 
En förstudie har under hösten 2021 genomförts i samarbete mellan Umeå 
kommun och Lindholmen Science Park med syfte att identifiera och utreda 
förutsättningar för att demonstrera en hastighetssäkrad vägtrafikzon i 
centrala Umeå med hjälp av hastighetsanpassande förarstödsfunktioner 
och geofencing. Resultatet av förstudien visar att det finns ett stort intresse 
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bland aktörer som verkar inom områdena kollektivtrafik och 
godstransporter att medverka i ett demonstrationsprojekt.  
  
Planen med förstudien var att den skulle resultera i en projektansökan för 
att, tillsammans med relevanta aktörer, systemdemonstrera att det är 
möjligt att hastighetssäkra en zon med hjälp av förarstödsfunktioner och 
geofencing. Att i trafiksäkerhetsarbetet få chansen att testa nya verktyg för 
att förbättra miljön för oskyddade trafikanter är viktigt och kan ge bra 
underlag inför framtidens planering.  
  
Ett kommande demonstrationsprojekt skulle bli det första av sitt slag 
som kan visa på en systemdemonstration som inkluderar ett större antal 
fordon uppdelade på flera olika transportslag (kollektivtrafik, gods, taxi) 
inom en specifik vägtrafikzon, specificerad av ett geofence och som 
använder förarstödsfunktioner för hastighetssäkring. Nedan följer 
exempel på förväntade nyttor:  
 

• Demonstrera nyttan med förarstödsfunktioner och geofencing för 
Umeås invånare relaterat till att säkerställa att hastighetsgränser 
efterlevs i trafiken.  

• Visa operatörer och chaufförer inom kollektivtrafik, taxi och gods 
fördelen med förarstödsfunktioner och geofencing för att 
säkerställa att hastighetsregler och hastighetsrekommendationer 
efterlevs.  

• Visa andra väghållare, transportörer, operatörer och övriga 
intressenter vad som är möjligt att göra med befintlig teknik för 
att öka trafiksäkerheten.  

• En databas med data från över hundra fordon som under 
demonstrationen nyttjat geofencing och förarstödsfunktioner. 
Detta möjliggör för acceptansstudier och effektstudier i en större 
skala än tidigare.    

• Tester av lägre hastighetsrekommendationer än rådande 
hastighetsregler i det avgränsade området (ex 20 km/h på gator 
med 30 km/h som maxhastighet). Detta ger en betydelsefull 
kunskap som kan användas för framtidens stadsplanering.    

 
Metod: 
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Förstudien har resulterat i ett antal aktörer som, efter att ha fått 
information om demonstrationsprojektet, ställt sig positiva till att 
medverka. Projektet riktar sig mot yrkestrafik och därför har Vasaplan valts 
ut som huvudområde. Där finns potential att involvera en stor andel av 
fordonen (buss och taxi) som får köra där jämfört med en plats där även 
privat trafik tillåts. För att även fånga upp leveranstrafiken i projektet läggs 
ytterligare ett par gator till i centrala Umeå i ett kompletterade område. 
Den exakta utformningen av området kommer att ske i dialog med de som 
medverkar. 
Beroende på fordonens märke och årsmodell kommer de antingen att 
använda sig av geofencing med hjälp av den teknik som redan finns i 
fordonet och aktivera en prenumerationstjänst under projektperioden. De 
fordon som inte har detta inbyggt kommer att få en tredjepartslösning 
installerad för att uppnå samma funktion. Utifrån de aktörer som uttryckt 
sig positiva till att medverka finns potential att inkludera över 150 fordon i 
projektet vilken är en mycket hög siffra när det kommer till test av 
geofencing. 
Projektet kommer att följas upp och utvärderas av forskare från VTI. Umeå 
kommun kommer tillsammans med CLOSER arbeta fram en 
kommunikationsplan för att säkerställa en bra informationsspridning kring 
projektet. Finansiering till projektet söks via Trafikverkets ”Skyltfond”.  
 

Beslutsunderlag 
Checklista ”Pilotprojekt Geofencing”. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
John Bylund 
Jonas Sörlén 

Beslutet ska skickas till 
John Bylund 
Jonas Sörlén 
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§ 23 

 
Diarienr: TN-2022/00093 

Revidering Riktlinjer Växtlighet och annan 
siktskymmande anordning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för växtlighet och annan siktskymmande anordning 
enligt bilaga Ditt ansvar som fastighetsägare. 

Ärendebeskrivning 
Växtlighet och annan siktskymmande anordning på fastighetsmark (privat 
mark) kan ibland utgöra hinder i trafiken. 
 
Fastighetsägare kan göra mycket avseende växtlighet och annan anordning 
för att förbättra sikt och framkomlighet och undvika trafikfarliga 
situationer och därigenom förhindra att olyckor i trafiken sker. 
 
Det finns två lagar som styr; Plan och bygglagen och Jordabalken: 
 

• När växtlighet utgör ett hinder (utan att tränga in på kommunens 
mark, vanligtvis sikthinder) ska Plan- och bygglagen tillämpas. 
Ansvarig myndighet är byggnadsnämnden. 

 
• När växtlighet utgör ett hinder och tränger in på kommunens mark 

tillämpas Jordabalken. Tekniska nämnden genom Gator och parker 
ansvarar. 
 

Riktlinjerna tydliggör vad som gäller avseende växtlighet och annan 
siktskymmande anordning på fastighetsmark i Umeå utöver vad som 
föreskrivs i lag. Kommunens riktlinjer baserar sig på Regler för vägar och 
gators utformning, VGU. Dock med vissa undantag. Ett undantag är måttet 
för fri höjd över gång- och cykelbana. Det måttet är i bilagan satt som 3,5 
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meter i stället för SKR:s 3,2 meter. Detta för att möjliggöra en god 
vinterväghållning.  
 
Bilagan har uppdaterats utifrån nya nationella riktlinjer. I samband med 
detta gjordes vissa redaktionella ändringar. För att hänvisningar i bilagan 
ska stämma tas detta upp för beslut. 
 
Nedan nämns annan information som tillkommit i samband med bilagans 
uppdatering. 
 
Vädjan om att halka bekämpas med sand har ersatts med följande: ”På 
utvalda platser är containrar utställda där fastighetsägare under 
vintersäsongen kan hämta grus utan kostnad för halkbekämpning av 
trottoar och den egna uppfarten.” Detta för att minska användandet av 
natursand.  
 
Det tillkom information om att växtlighet och annan anordning, utöver att 
den inte får skymma sikt eller förhindra framkomlighet, inte får innebära 
ett hinder för underhåll av gatubelysningsstolpar. 

Beslutsunderlag 
Ditt ansvar som fastighetsägare. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Tua Gäärd 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
Gator och parker 
Bygglov för kännedom 
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§ 24 

 
Diarienr: TN-2022/00095 

Yttrande över motion nr 33/2021 - Inför 
kommunala trygghetsvärdar i Umeå 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
 
att avslå motion nr 33/2021 om att införa kommunala trygghetsvärdar i 
Umeå.  
 
Reservation 
Stefan Nordström (M) och Marianne Löfstedt (M) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de föreslår att 
kommunfullmäktige ska ställa sig positiv till en utökad trygghetssatsning 
med anställandet av kommunala trygghetsvärdar och att kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden ska utreda möjligheter att frigöra ekonomiska 
resurser för att anställa trygghetsvärdar som ska arbeta förebyggande och 
trygghetsskapande i Umeå. Syftet är att komma till rätta med grova 
våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder och skottlossningar 
runt om i Umeå. Trygghetsvärdarna ska samverka med övriga viktiga 
aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala fältverksamheten och 
blåljuspersonal. Trelleborg, Lomma och Bjuvs kommuner nämns som goda 
exempel där de infört trygghetsvärdar.  
 
Yttrande 
Trygghet är grundläggande för att skapa levande och attraktiva stadsdelar 
och offentliga miljöer. Umeå är den enda större kommunen i Sverige där 
det inte finns ett utsatt område. Statistiken visar att brottsligheten i Umeå 
är låg i jämförelse med andra städer, även om den förändras i takt med 



Sida 18 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-02-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

samhället. Flera långsiktiga och strategiska insatser har genomförts när det 
gäller att Umeå ska växa tryggt och säkert. En god samverkan mellan 
polisen och Umeå kommuns verksamheter, ett aktivt förenings- och 
kulturliv, engagerande näringsliv, civilsamhälle och ideella krafter har 
bidragit till att utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Den faktiska risken att 
utsättas för brott och ordningsstörningar är i jämförelse med andra 
jämförbara städer låg enligt polisens bedömning och Brås regelbundna 
nationella trygghetsundersökning (NTU). Även Rambolls nationella rapport 
genomförd i 13 städer hösten 2021 pekar ut Umeå som en stad med en 
utemiljö där unga människor känner sig trygga. 
 
Polisen och Umeå kommun har en god samverkan och när behov uppstår 
finns upparbetade kanaler och en handlingsberedskap som är god. Polisen 
genomför flera insatser för att stärka upp samverkan med den kommunala 
för- och grundskolan och gymnasiet genom särskilt riktade kontaktpoliser 
till varje skola. Även ett 10-tal områdespoliser arbetar kontakt- och 
relationsskapande och har god kännedom om den lokala lägesbilden inom 
olika områden i Umeå. Polisen är i uppstart under 2022 med en grupp på 
ca 30 polisvolontärer. Syftet med polisens volontärer är personer som på 
sin fritid hjälper polisen med det lokala brottsförebyggande arbetet.  
 
Inom Umeå kommun finns olika verksamheter som idag arbetar med 
främjande/förebyggande och trygghetsskapande åtgärder:  

• Umeå socialtjänst har hög prioritet på barn och unga och det 
förebyggande arbetet. I socialtjänstens regi finns en nystartad 
preventionsenhet samt ett team som arbetar i nära samverkan med 
skolan för att stärka arbetet kring barn, unga och familjer på 
områden i Umeå. 

• Socialtjänstens fältgrupp består idag av 6 tjänster som under 2022 
kommer att förstärkas med ytterligare tjänster som särskilt ska 
riktas för att stärka samarbetet med skolorna i Umeå. Fältgruppen 
arbetar uppsökande och relationsskapande och rör sig runtom i 
Umeå där unga människor träffas både dag- och kvällstid. 
Fältgruppen samarbetar med polis, vaktbolag, fritidsgårdar, 
föreningar, skolor och flertalet andra organisationer. Fältgruppen är 
en känd verksamhet i Umeås stadsliv. 

• Inom Umeå Fritid finns fritidsgårdar/ungdomens hus på Umedalen, 
Grubbe, Mariehem, Ålidhem, Tomtebo, Böleäng, Ersboda och i 
centrala stan med Hamnmagasinet. Det finns också fritidsgårdar i 
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Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors samt en verksamhet som är 
mobil. Verksamheterna har öppet både dag- och kvällstid och på 
helger. Ett uppdrag som fritidsgården arbetar med är 
”områdesarbete”. Områdesarbete syftar till att främja goda 
uppväxtvillkor genom att samverka och samordna med andra 
aktörer i bostadsområdet som ger effekter för målgruppen unga. 
Detta uppdrag förstärks av att det finns ”Lokala förebyggarråd” som 
koordineras av fritidsgårdarna och är kopplade mot 
högstadieskolorna. Syftet är att förbättra situationen för unga och 
förstärka samverkan mellan aktörer som möter och arbetar med 
unga på området.  

• Umebrå har i flera år samarbetat med polisen, Länsförsäkringar 
Västerbotten och Socialtjänstens fältgrupp för att organisera 
nattvandring i Umeå. Nattvandring går ut på att föreningar, i utbyte 
mot finansiellt stöd, har medlemmar, vanligtvis föräldrar, som 
vandrar runt i Umeå nattetid. Nattvandrarna besöker platser där 
unga ofta samlas, som Centrum och Bölesholmarna eller andra 
områden där ungdomar rör sig. Syftet är att öka tryggheten genom 
att fler vuxna rör sig ute på gator och torg. Uppstart sker på våren 
tillsammans med fältgrupp och polis i samband med 
valborgsmässoafton fram till skolavslutningen för att sedan 
återkomma i samband med att skolan börjar.  

 
Vad en trygghetsvärd gör, vilka befogenheter den har och var den 
organisatoriskt är placerad skiljer sig åt i hög grad mellan olika kommuner i 
landet. Generellt finns ingen enhetlig arbetsbeskrivning av funktionen 
trygghetsvärd vilket innebär att det ser olika ut runt om i Sverige vilken 
arbetsuppgift en trygghetsvärd har. På mindre orter och även i några 
städer i Sverige har samgående mellan räddningstjänstens arbete och 
trygghetsarbetet i kommunen slagits samman. I en storstad som Stockholm 
har trygghetsvärdar ersatts av tidigare projekt som ”lugna gatan” och i 
andra städer arbetar trygghetsvärdar på uppdrag av Bostadsföretag eller 
bevakningsföretag. Formell utbildning är inte alltid ett krav.  
 
I samtal med en enhetschef och trygghetsvärd i Trelleborgs kommuns 
enhet för trygghetsvärdar framgår att de är placerade under Fritids- och 
kulturförvaltningen. Initiativet att tillsätta trygghetsvärdar kom från 
politiken efter att Trelleborgs trygghetsmätningar visat negativa siffror 
under flera år. År 2018 anställdes trygghetsvärdar med uppdraget att både 
arbeta kontakt- och relationskapande med ungdomar och medborgare i 
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kommunen men även att utgå från platser med ordningsstörningar. En fast 
arbetsuppgift är att kvällstid åka och kontrollera att skolor inte utsatts för 
skadegörelse. Trygghetsvärdarna är utrustade med synliga jackor och 
tydliga markeringar på bilen för att bevaka Trelleborg som har ett stort 
geografiskt område med ca 45 byar och ett totalt invånarantal om 45 000 
invånare. Det framkom att Trelleborgs kommun inte har någon fältgrupp 
och att trygghetsvärdarna i Trelleborg inte är utbildade socionomer. 
Enhetschef för verksamheten upplever att trygghetsvärdar som funktion 
fungerar väl och idag arbetar sex trygghetsvärdar i två lag för att kunna 
täcka upp ett schema för arbetstid mellan 14.30 och 02.00. Det finns ingen 
utvärdering över vilka effekter införandet av Trygghetsvärdar har haft men 
polisens trygghetsmätning visar positiva resultat och att skadegörelsen på 
skolorna har minskat.  
 
I sammanhanget kan nämnas att Umeå kommun är en betydligt större 
kommun med 130 224 invånare i jämförelse med Trelleborg som har 
45 877 invånare. Lomma med sina 15 697 invånare och Bjuv med 24 708 st 
är betydligt mindre kommuner.  
 
Det kan vara svårt att överföra något som fungerar i en kommun till en 
annan eftersom det finns olika förutsättningar. Umeå har redan en mängd 
trygghetsskapande insatser dels genom polisens trygghetsarbete, dels 
inom kommunens olika förvaltningar med Socialtjänsten som genom 
fältgruppen redan arbetar på liknande sätt med personal som dessutom 
har socionomutbildning samt Umeå Fritid som arbetar förebyggande med 
ungdomar på olika sätt. Frågan är vilket trygghetsskapande värde som en 
insats som trygghetsvärdar kan tillföra i Umeå idag. Om det i framtiden 
skulle visa sig finnas ett värde att införa ett koncept som trygghetsvärdar 
som komplement till redan befintliga insatser bedöms det bäst kunna ske i 
samverkan med de som redan ansvarar för liknande förebyggande 
trygghetsskapande insatser i kommunen.  
 
Till exempel togs ett initiativ av Umebrå 2019 i samband med 
Brännbollsyran där ett försök med trygghetsvärdar redan genomförts. 
Umeå kommun provade att under dagtid flytta ut sina personalresurser för 
att arbeta som trygghetsvärd. Exempelvis fritidsgårdar och socialtjänst 
flyttade sina personalresurser till brännbollsyrans Mariehemsängar med 
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uppdrag att samverka och öka tryggheten för unga. Polisen flyttade i 
samband med detta också ut en mindre polisstation ”polis på plats” för att 
underlätta för besökarna på brännbollen att tidigt komma i kontakt med 
polis och förebygga brott. Initiativet trygghetsvärd har endast kunnat 
provas vid ett tillfälle 2019 till följd av att Brännbollsyran sedan ställts in på 
grund av pandemin.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningens arbete med trygghetsskapande 
åtgärder handlar främst om utformning av utemiljön, borttagande av 
skymmande växtlighet, förbättrad belysning, möjliggöra för alla att ta det 
offentliga rummet i besittning samt öka antalet människor som rör sig ute 
vilket i sig är trygghetsskapande. Därutöver arbetar förvaltningen för att 
främja en trygg trafikmiljö genom olika kampanj- och informationsinsatser. 
Fastighet har också ett särskilt fokus på att skapa en trygg utomhus- och 
inomhusmiljö i våra fastigheter, t.ex. på skolor. Teknik och Fastighet 
bedöms utifrån sitt uppdrag inte vara rätt förvaltning för att ta sig an att 
tillsammans med kommunstyrelsen utreda möjligheter att frigöra 
ekonomiska resurser för att anställa trygghetsvärdar.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Lasse Jacobson (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Johan Stål (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Lasse Brännström (MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Stefan Nordström (M) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen och bifall till 
motionen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Reservation 
Stefan Nordström (M) och Marianne Löfstedt (M) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
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Beslutsunderlag 
Motion nr 33/2021 - Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå 

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, handläggare Gator och parker  
Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg UmeBrå 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsstaben, KS diarium    
 
 
 
 
  



Sida 23 av 37 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-02-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 25 

 
Diarienr: TN-2021/00577 

Yttrande revisionsrapport Barnkonventionens 
efterlevnad 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 
att anse ärendet direktjusterat. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit EY i uppdrag att 
granska barnkonventionens efterlevnad. Kommunstyrelsen och nämnderna 
har fått möjlighet att yttra sig. 
 
Yttrande 

Tekniska nämndens grunduppdrag är att skapa förutsättningar för 
kommunens verksamheter och medborgare genom att planera, bygga och 
förvalta fastigheter, utomhusmiljöer och IT-system samt försörja Umeå 
kommuns verksamheter med IT-stöd, måltider, lokalvård, 
restaurangverksamhet samt lokaler. Det övergripande målet är att skapa 
en väl fungerande vardag för stadens medborgare. I detta arbete spelar 
barnen en stor roll. Umeå kommun skriver i sin Barnkonsekvensbeskrivning 
att ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare. Tekniska 
nämndens verksamheter använder sig frekvent av medborgardialoger och 
uppsökande verksamhet på skolor i de områden där utvecklingsprojekt 
planeras. Engagemang och deltagande är grunden för att skapa ett 
demokratiskt samhälle där alla har förutsättningar att växa och utvecklas. 

Nämnden har beslutat att vid varje beslut, där det är tillämpligt, ska en 
checklista användas där de olika horisontella perspektiv som ska beaktas 
finns med. Två av de punkter som står, handlar om barn; perspektiv 
jämställdhet (flickor och pojkar) och perspektiv barn. Denna lista 
uppdateras varje år, och förvaltningen kommer i början på 2022 att 
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tydliggöra dessa två perspektiv för att det ännu tydligare ska framgå vad 
som menas.  
I februari varje år har förvaltningens ledningsgrupp en genomgång av 
obligatoriska utbildningar som ska ske under året i enlighet med den 
ledningsrutin som finns framtagen. Där framgår att Barnkonventionen är 
en av dessa utbildningar som alla arbetsgrupper ska genomgå. 
Tidigare har Tekniska nämnden fattat beslut om att kommande bokslut för 
Tekniska nämndens verksamheter ska innehålla en redovisning och 
utvärdering av verksamheten utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv i 
enlighet med kriterierna i Barnkonventionen.  
Tekniska nämnden beslutar också att nämndens förtroendevalda ska få 
utbildning kring Barnkonventionen inom TNs ansvarsområde samt att 
nämnden ska arbeta för att etablera en förvaltningsöverskridande 
kontaktyta för samverkan och samordning i barnrättsfrågor.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på ett tillägg: 
Tekniska nämndens förtroendevalda ska få utbildning kring 
Barnkonventionen inom TNs ansvarsområde. 
 
Johan Stål (V) yrkar på ett tillägg: 
Tekniska nämnden ska arbeta för att etablera en förvaltningsöverskridande 
kontaktyta för samverkan och samordning i barnrättsfrågor. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på ett tillägg: 
Tidigare har Tekniska nämnden fattat beslut om att kommande bokslut för 
Tekniska nämndens verksamheter ska innehålla en redovisning och 
utvärdering av verksamheten utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv i 
enlighet med kriterierna i Barnkonventionen.  
 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom de föreslagna tilläggen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen med föreslagna tillägg och konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 
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Kortrapport Granskning av barnkonventionens efterlevnad. Bilaga. 
Granskning av barnkonventionens efterlevnad. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
Senast den 25 februari till kommunrevisionen@umea.se 
   
 
 
 
 
  

mailto:kommunrevisionen@umea.se
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§ 26 

 
Diarienr: TN-2022/00080 

Yttrande remiss Åtgärdsprogram för Umeå 
kommuns miljömål 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att avge yttrande över remiss för åtgärdsprogram för Umeå kommuns 
miljömål i enhetlighet med förvaltningens förslag.  
 
att åtgärdsprogrammet kompletteras med en levande del där aktiviteter 
för att nå miljömålen kontinuerligt fylls på årligen och löpande av 
respektive nämnd i en aktivitetsplan/aktivitetslista fram till 2025.   
 
att anse ärendet direktjusterat. 
 
Reservation 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Stefan Nordström (M) och Marianne Löfstedt (M) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 

Ärendebeskrivning 
År 2020 antog kommunfullmäktige Umeås lokala miljömål. I samband med 
antagande fick kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett åtgärdsprogram för 
de lokala miljömålen. Det här är den första versionen av Umeå kommuns 
åtgärdsprogram för de lokala miljömålen, där klimatmålen ingår. 
 
Åtgärdsprogrammet beskriver för, Umeå kommuns verksamheter och 
bolag, vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där 
kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet är också en möjlighet för 
andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen planerar att göra för att nå 
Umeås lokala miljömål.  
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Tekniska nämnden genom Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått 
möjlighet att yttra sig över remiss/förslag till åtgärdsprogram för Umeå 
kommuns miljömål, se bilaga 1. 
 
Remisstid är kort och det föreslås att nämnden justerar detta beslut på 
sammanträdet 24 februari 2022. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på tillägg:  

- att åtgärdsprogrammet kompletteras med en levande del där 
aktiviteter för att nå miljömålen kontinuerligt fylls på årligen och 
löpande av respektive nämnd i en aktivitetsplan/aktivitetslista fram 
till 2025.   

Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) 
tilläggsyrkande. 
Håkan Johansson (S) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) 
tilläggsyrkande. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) 
tilläggsyrkande. 
 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
Lasse Brännström (MP) yrkar på tillägg enligt bilaga. 
 
Stefan Nordström (M) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen till förmån för 
eget remissvar enligt bilaga. 
 
Lasse Jacobson (V) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen till förmån för eget 
remissvar enligt: 
Att åtgärdsprogrammet omarbetas och fler och mer effektfulla åtgärder 
avseende växthushusgaser såsom koldioxidutsläpp, tas fram för att nå 
Umeå kommuns miljö- och klimatmål. 
Att en prioriteringsordning för åtgärderna tas fram, vilken baseras på 
åtgärdens effekt och planerat genomförande. 
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Att den framtagna Koldioxidbudgetens utsläppsutrymme kopplas till 
föreslagna åtgärder. 
 
Fredrik Rönn (C) yrkar på tillägg: 

1. Halvera antalet parkeringsplatser i centrumfyrkanten för boende 
inom Umeå tätort. 

2. Öka beståndet GC prio 1 vägar inom Umeå kommun. 
3. Inför miljözon inom centrumfyrkanten för att reducera 

luftföroreningarna. Målet bör vara att succesivt endast tillåta El-
drift samt Biogas Euro 5 i detta område. Miljözonen bör införas 
senast 2024. 

 
Håkan Johansson (S) yrkar avslag på Lasse Jacobsons (V) yrkande. 
Håkan Johansson (S) yrkar avslag på Stefan Nordström (M) yrkande. 
Håkan Johansson (S) yrkar avslag på Lasse Brännströms (MP) 
tilläggsyrkande. 
Håkan Johansson (S) yrkar avslag på Fredrik Rönns (C) tilläggsyrkanden. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tjänsteskrivelsen och konstaterar att 
nämnden bifaller tjänsteskrivelsen. 
Votering begärd 
Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för avslag till tjänsteskrivelsen. 
 

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: 7 4  
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Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla 
tjänsteskrivelsen. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Anna-Karin Sjölanders (C) 
tilläggsyrkande och konstaterar att så är fallet.  
 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå Lasse Brännströms (MP) 
tilläggsyrkande och konstaterar att så är fallet.  
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms (MP) tilläggsyrkande.  
Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms (MP) tilläggsyrkande. 
  

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 1 2 

 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster mot 1 nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 
Brännströms (MP) tilläggsyrkande 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå Fredrik Rönns (C) 
tilläggsyrkande nr 1 och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå Fredrik Rönns (C) 
tilläggsyrkande nr 2 och konstaterar att så är fallet. 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Fredrik Rönns (C) tilläggsyrkande.  
Nej-röst för bifall till Fredrik Rönns (C) tilläggsyrkande.  
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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: 6 3 2 

 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att avslå Fredrik Rönns 
(C) tilläggsyrkande nr 2 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå Fredrik Rönns (C) 
tilläggsyrkande nr 3 och konstaterar att så är fallet. 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Fredrik Rönns (C) tilläggsyrkande.  
Nej-röst för bifall till Fredrik Rönns (C) tilläggsyrkande.  
 

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: 6 3 2 

 
Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att avslå Fredrik Rönns 
(C) tilläggsyrkande nr 3. 
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Reservation 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Stefan Nordström (M) och Marianne Löfstedt (M) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Reservationstext 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ansvariga tjänstepersoner är 
tydliga med att de förslag som lyfts i åtgärdsprogrammet är otillräckliga för att nå Umeå 
kommuns miljömål och efterfrågar input på åtgärder som har ”skarpare effekt”. Någonting 
som de flesta är överens om är att klimatet inte kan vänta. Det behövs skarpa, konkreta 
åtgärder för att nå klimatmålen och Umeå kan inte nöja sig med att ett åtgärdsprogram 
som är otillräckligt. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Yttrande över remiss Åtgärdsprogram 
Bilaga 2. Svarstabell_klimat 
Bilaga 3. Följebrev till remiss av Åtgärdsprogrammet för Umeås lokala 
miljömål  
Bilaga 4. Åtgärdsprogrammet för Umeås lokala miljömål remissversion 
2021 
Bilaga 5. Åtgärdslista för klimat & miljömålen 2021 
Bilaga 6. Effektbedömning av trafikprogrammen i Umeå 2021 
Bilaga 7. Beskrivning av beräkningsmodell för kommunens koldioxidutsläpp 
2021 
 
Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut bedöms vara ej 
aktuellt för detta ärende. 

Beredningsansvariga 
Karin Isaksson, förvaltningschef Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fanny Nyberg, miljöingenjör Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 
Elin Lindqvist, elin.lindqvist@umea.se, och märks med KS-2021/01098 
senast 28 februari 2022. 
Samtliga verksamheter inom Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
 

mailto:elin.lindqvist@umea.se
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§ 27 

 
Diarienr: TN-2022/00025 

Aktuellt från förvaltningen februari 

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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§ 28 

 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden februari 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 29 

 
Diarienr: TN-2022/00027 

Kurser och konferenser februari 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser. 
 
att besluta att de ledamöter som vill får delta med ersättning i 
nedanstående tillfällen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Digitalt utbildningstillfälle om minoritetslagstiftningen måndagen den 11 

april kl. 09.00-11.30 för nämndernas politiker, förvaltningschefer och 
tjänstepersoner.  
Anmälan skickas till minoritet@umea.se senast den 7 april. 

 
• Demokratin 100 år, En framtidsdag, 15 mars 8:30 -16:00, digitalt. Bilaga. 

Anmälan skickas till kontakt@vardemokrati.se 
 

 
   
 
 
 
 
  

mailto:minoritet@umea.se
mailto:kontakt@vardemokrati.se
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§ 30 

 
Diarienr: TN-2021/00604 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden februari 

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 2022 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, januari 2022. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, januari 2022. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, januari 2022. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, januari 2022. 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 
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inom Fastighetstekniks verksamhetsområde och igångsättningstillstånd, 
rivning av bebyggda fastigheter, januari 2022. Bilaga. 
  
Anmälningsärenden 
KF Protokollsutdrag351 Medfinansiering Norrbottniabanan. Bilaga. 
KF Protokollsutdrag352 Lokala ordningsföreskrifter torghandel. Bilaga. 
KF Protokollsutdrag364 avsägelse. Bilaga. 

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

 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information februari 

  
a. Information Grunduppdrag, reglemente och 

uppföljning. 
   Hanna Ekman 
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