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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S), ej § 8, § 32 – 46, § 50 
Mikael Danielsson Sjösten (S), ej § 8 
Alireza Mosahafi (M), § 50  
Britta Enfält (L) 
Maria Edblom Tauson (KD) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 50 c – e, § 32 – 37, § 40 
Ida Lundström, trafikplanerare, § 41 – 42 
Josefin Wigström, mobilitetssamordnare § 41 – 42 
Thomas Nordlander, projektledare, § 50 a 
Joakim Linder, miljöinspektör, § 50 b 
John Bylund, trafikplanerare, § 50 b – c 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 50 b – c, § 37 – 39, 41 – 42  
Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, § 36, § 40 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning, § 37 – 39, 41 – 45  
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Beslutsärenden 
 

§ 32 

 
Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av ett nämndinitiativ 
från Anna-Karin Sjölander (C). 
 
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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§ 33 
Diarienr: TN-2022/00181 

Ekonomiuppföljning mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för februari 2022. 
 
att förvaltningen får i uppdrag att göra en enkel känslighetsanalys utifrån 
inflationen och övriga kostnadspåverkande faktorer. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för februari 2022 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 
Nämnden har fått en inledande information kring det ekonomiska läget 
med stigande index. Nämnden har även informerat KSnau. 
 
Förslag på sammanträdet 
Fredrik Rönn (C) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
att förvaltningen får i uppdrag att göra en enkel känslighetsanalys utifrån 
inflationen och övriga kostnadspåverkande faktorer. 
 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Fredrik Rönns (C) yrkande. 
Lasse Jacobsson (V) ställer sig bakom Fredrik Rönns (C) yrkande. 
Marianne Löfstedt (M) ställer sig bakom Fredrik Rönns (C) yrkande. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Fredrik Rönns (C) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
tillägg av föreslagen att-sats och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom feb 2022 TN. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt  
Hanna Ekman  
Karin Isaksson 
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§ 34 
Diarienr: TN-2022/00228 

Innertavle 6:16 - investeringsmedel för nybyggnad 
av matsal och skolkök 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att tillskjuta ytterligare 
investeringsmedel med 9 500 tkr för byggprojekt för nybyggnad av matsal 
och skolkök inom fastigheten Innertavle 6:16. 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att beviljade investeringsmedel 
fördelas mellan investeringsobjekten i samråd med Fastighet. 
 
att anse ärendet justerat.  
 

Ärendebeskrivning 
Fastighet genom Bygg-och teknik har projekterat och upphandlat 
byggarbete till projekt nr 800 682 och 802 632 för nybyggnad av matsal och 
skolkök inom fastigheten Innertavle 6:16 i Umeå enligt beslutad 
investeringsplan. 
Aktuellt anbud överstiger budget om totalt 17 mkr och bedömningen är att 
förutsättningar saknas att reducera kostnaderna, om projektets syfte ska 
uppnås.  
Orsaken till kostnadsökningarna kan förklaras med nuvarande världsläge 
med skenande materialpriser, osäkra leveranstider, ökande 
drivmedelskostnader samt annan osäkerhet kring de uppskattade 
slutkostnaderna för byggnationerna  
Med anledning av ovanstående och för att säkerställa att projektet kan 
påbörjas föreslås att tillskjuta ytterligare investeringsmedel med 9 500 tkr 
för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten Innertavle 6:16. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - utdrag Investeringsplan 2020-2023 detaljerad version 5.5 slutlig. 
Bilaga. 
Bilaga 2 - utdrag investeringsplan 2021-2024 förslag 201014. Bilaga. 
Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut är inte 
aktuellt för handläggning av detta ärende. 

Beredningsansvariga 
Julia Båmstedt, fastighetsförvaltare 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet, FGN, KS NAU, kommunfullmäktige, Marcus Bystedt 
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§ 35 
Diarienr: TN-2022/00176 

Yttrande taxor och avgifter samt Reglemente 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att inte lämna något förslag till revidering av taxor och avgifter för 2023. 
 
att överlämna förvaltningens förslag till reviderat nämndsreglemente, 
enligt bilaga, till KS. 
 
att anse ärendet justerat. 
 

Ärendebeskrivning 
Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och  
verksamhet. Varje nämnd har ett eget reglemente som beskriver 
nämndens uppdrag och ansvarsområden. 
Förvaltningen har arbetat igenom reglementet för Tekniska nämnden i 
syfte att förtydliga nämndens ansvar. Inga nya tillkommande 
ansvarsområden föreslås. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden_ förvaltningens förslag revidering reglemente. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Hanna Ekman 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
KSdiarium 
Dag Gideonsson 
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§ 36 
Diarienr: TN-2022/00177 

Yttrande Grunduppdrag och uppföljning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens förslag, enligt bilaga. 
 
att uppdra till förvaltningen att föreslå ett nyckeltal för standarden på våra 
gator och GC-vägar som är konstruerat på liknande sätt som nyckeltalet när 
det gäller fastigheter. 
 
att uppdra till förvaltningen att föreslå ett nyckeltal som på ett tydligt sätt 
följer Tekniska nämndens roll i digitaliseringsarbetet. 
 
att ett nyckeltal ska vara Andel egenägda fastigheter. 
 
att anse ärendet justerat. 
 

Ärendebeskrivning 
I mars 2021 fastställda kommunfullmäktige att alla nämnder och helägda 
bolag ska ha ett skriftligt grunduppdrag som förtydligar det kommunala 
ändamålet med nämnden/bolaget. Kommunfullmäktige ansvarar för att 
fastställa grunduppdrag till nämnd och bolag. Grunduppdraget förtydligar 
det kommunala ändamålet med nämnden/bolaget samt förtydligar 
nämndens/bolagets roll och ansvar. Grunduppdraget är specifikt för en 
nämnd eller ett bolag. Grunduppdragen ska vara långsiktiga och gälla för 
minst en mandatperiod. Kommunfullmäktige följer årligen upp hur 
nämnd/bolag hanterat sitt grunduppdrag. Grunduppdraget revideras vid 
behov. För nämnd framgår grunduppdraget i nämndens reglemente samt i 
kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv och budget. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Brännström (MP) yrkar på ett tillägg i grunduppdraget: 
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att Tekniska nämnden svarar för samordning av kommunens fordonsflotta. 
 
Johan Stål (V) yrkar på ett tillägg av nyckeltal: 
Andel egenägda fastigheter. 
 
Lena Karlsson Engman ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkande. 
 
Fredrik Rönn (C) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen samt Lasse 
Brännströms (C) yrkande. 
Lasse Jacobsson (V) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen samt Lasse 
Brännströms (C) yrkande. 
 
Lena Karlsson Engman yrkar på avslag till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Johan Ståls (V) tillägg och 
konstaterar att så fallet.  
 
Ordförande frågar om nämnden kan avslå Lasse Brännströms (MP) yrkande 
och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Alireza Mosahafi (M) 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  



Sida 11 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 7 4  

 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 
Brännströms (MP) yrkande. 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på följande tilläggsyrkanden: 
att uppdra till förvaltningen att föreslå ett nyckeltal för standarden på våra gator 
och GC-vägar som är konstruerat på liknande sätt som nyckeltalet när det gäller 
fastigheter. 
 
att uppdra till förvaltningen att föreslå ett nyckeltal som på ett tydligt sätt följer 
Tekniska nämndens roll i digitaliseringsarbetet. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
föreslagna tilläggsyrkanden och konstaterar att så är fallet. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) och Lasse Jacobsson (V) avstår från att delta i beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden_förvaltningens förslag grunduppdrag och uppföljning. 
Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Hanna Ekman  
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
KSdiarium 
Dan Gideonsson 
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§ 37 

 
Diarienr: TN-2022/00178 

Yttrande Driftbudget och investeringsbudget 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens yttrande på driftbudget 2023 enligt bilaga. 
 
att överlämna förvaltningens yttrande på investeringsbudget enligt bilaga. 
 
att komplettera underlaget avseende investeringar (GoP) med ett projekt 
för ospecificerade klimatåtgärder/- säkringar om 10 Mkr årligen. Samt att 
tabellen uppdateras analogt med detta.  
 
att föreslå att investeringsramen utökas för att projekt 320357 under Gator 
och parker kan förstärkas med 10 mnkr för åren 2023 och 2024. Bl.a. 
behöver G C vägar breddas och även på GC med mycket trafik separera 
mellan G och C. Byggnad av saknade länkar och andra brister i GC nätet är 
mycket angeläget. 
 
att föreslå att investeringsramen utökas för att extra medel ska kunna 
tillföras energibesparingsprojekt för de mest energislukande fastigheterna 
på 10 miljoner fördelat på tre år. 
 
att anse ärendet justerat. 
 
Reservation  
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med beslutade anvisningar lämnas yttrande på förslag till 
driftbudget för 2023 samt yttrande om förslag till investeringsbudget 2023-
2026 enligt bifogade bilagor. 
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Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på  

1. att utifrån KF-beslutet om i snitt 15 barn per grupp i förskolorna ta 
fram underlag för vad som krävs i form av mark, fastigheter och 
budget för att KF-målet ska kunna nås. 

 
2. att utifrån målet om 65 procent hållbart resande i tätorten Umeå ta 

fram förslag till hur målet ska kunna nås och vilken budget och 
insatser som behövs för att målet ska nås. 

 
3. att föreslå att investeringsramen utökas för att projekt 320357 

under Gator och parker kan förstärkas med 10 mnkr för åren 2023 
och 2024. Bl.a. behöver G C vägar breddas och även på GC med 
mycket trafik separera mellan G och C. Byggnad av saknade länkar 
och andra brister i GC nätet är mycket angeläget. 

 
Lasse Brännström (MP) yrkar på  
att föreslå att investeringsramen utökas för att extra medel ska kunna 
tillföras energibesparingsprojekt för de mest energislukande fastigheterna 
på 10 miljoner fördelat på tre år. 
 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 
1 och 2. 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 
3 och Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå yrkande nr 1 från Lasse 
Jacobson (V) och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V) 
Nej-röst för bifall till yrkande nr 1 från Lasse Jacobson (V) 
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Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Alireza Mosahafi (M) 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 2 1 

 
 
Omröstningsresultat 
Med åtta ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkande 
nr 1 från Lasse Jacobson (V). 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå yrkande nr 2 från Lasse 
Jacobson (V) och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till yrkande nr 2 från Lasse Jacobson (V) 
Nej-röst för bifall till yrkande nr 2 från Lasse Jacobson (V) 
  

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Alireza Mosahafi (M) 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  

 
Omröstningsresultat 
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Med sju ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att avslå yrkande 
nr 1 från Lasse Jacobson (V). 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla yrkande nr 3 från Lasse 
Jacobson (V) och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla yrkandet från Lasse 
Brännström (MP) och konstaterar att så är fallet. 
 
Reservation  
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
att komplettera underlaget avseende investeringar (GoP) med ett projekt för 
ospecificerade klimatåtgärder/- säkringar om 10 Mkr årligen. Samt att tabellen 
uppdateras analogt med detta.  
 
Ett sådant projekt ger utökade förutsättningar för omställningsarbetet och kan 
exempelvis användas för att minska risker vid höga flöden, men också för åtgärder 
för minskad klimatpåverkan i allmänhet inom TN ansvarsområde.  
 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
tillägg av föreslagen att-sats och konstaterar att så är fallet. 
 
Lasse Jacobson (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
bilaga 1 - Tekniska nämndens yttrande om driftbudget 2023. Bilaga. 
bilaga 2  Fastighet - Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026. 
Bilaga. 
bilaga 3 Gop - Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026. Bilaga. 
bilaga 4 IT - Förslag investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026 
20220228. Bilaga. 
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bilaga 5 - Övrigt investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026. Bilaga. 
bilaga 6 Tekniska nämnden – nya och förändrade investeringar och 
externförhyrningar 2023-2026. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 
Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
KSdiarium 
Dan Gideonsson 
Marcus Bystedt 
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§ 38 

 
Diarienr: TN-2022/00179 

Yttrande Programbeskrivningar 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens svar på yttrande på Program för Tillväxt 
enligt bilaga. 
 
att överlämna förvaltningens svar på yttrande på Program för Social 
hållbarhet enligt bilaga. 
 
att överlämna förvaltningens svar på yttrande på Program för 
Klimatneutrala Umeå 2040 enligt bilaga. 
 
att överlämna förvaltningens svar på yttrande på Program för Digital 
transformation enligt bilaga. 
 
att anse ärendet justerat. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag att ta fram program till de 
inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställde i juni 2021. 
 
Program för Tillväxt 
Inriktningsmål  

• Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och 
ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 
2050. 

Program för Social hållbarhet 
Inriktningsmål 

• Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden. 
• Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att 

ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. 



Sida 18 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Program för Klimatneutrala Umeå 2040 
Inriktningsmål 

• Umeå ska vara klimatneutralt till 2040. 
Program för Digital transformation 
Inriktningsmål 

• För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge 
bättre medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala 
transformationen innebär vara förstahandsalternativet för Umeå 
kommuns verksamhetsutveckling 

 
Förvaltningen har deltagit i arbetet med framtagande av programmen och 
lämnar bilagda svar på de föreslagna programmen. 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Anna-Karin Sjölander (C) bifaller tjänsteskrivelsen. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Lasse Jacobson (V) deltar inte i beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande social hållbarhet. Bilaga. 
Yttrande klimatneutralitet. Bilaga. 
Yttrande digital transformation. Bilaga. 
Yttrande – tillväxt. Bilaga. 
Förslag till planeringsdirektiv och budget för 2023, sid 20-43. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Lars Sandström 
Fanny Nyberg 
Ann Siklund 
Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
KSdiarium 
Dan Gideonsson 
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§ 39 

 
Diarienr: TN-2019/00073 

Nominering till styrelsen för Svenska Cykelstäder 
2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att nominera Christina Bernhardsson (S) till styrelsen för Svenska 
Cykelstäder.  
 
att Christina Bernhardsson (S) erhåller ersättning från nämnden vid 
deltagande. 
 
att anse ärendet justerat. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun är medlem i Svenska Cykelstäder som är en förening 
bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för 
ökad och säkrare cykling. Ordinarie medlemmar är 26 svenska kommuner 
som samtliga är riksledande inom arbetet för attraktivare vardagscykling. 
Föreningen stöds av 2 associerade medlemmar: företag som är ledande 
inom den privata sektorns omställning till att arbeta med cykling.  
Målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra för cyklister i svenska 
kommuner samt att statusen för cykeln som transportmedel höjs på den 
kommunala, regionala och nationella agendan.  
Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och 
samverkan mellan dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett 
nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling och 
Cykelfrämjandet.  
Christina Bernhardsson (S) har varit medlem i styrelsen under 2019, 2020 
och 2021 och valberedningsarbetet inför kommande period har nu satt 
igång. Christina har stort förtroende inom Svenska Cykelstäder och hennes 
insats är väldigt uppskattad. Christina har sedan två år tillbaka varit vice 
ordförande. 
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Förslag på sammanträdet 
Lasse Brännström (MP) yrkar på att Lasse Brännström (MP) ska nomineras. 
 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
 
Lina Farhat (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Sluten votering genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 röster mot 3 röster beslutar nämnden att fastställa 
tjänsteskrivelsen. 3 röster avstår. 
 

Beslutet ska skickas till 
info@svenskacykelstader.se  
Christina Bernhardsson   
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§ 40 

 
Diarienr: TN-2022/00092 

Yttrande remiss Beslut och skötselplan Strömbäck-
Kont 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 
att föreslå att ordet taiga ersätts med ordet barrblandskog. 
 
att anse ärendet justerat. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med att revidera beslutet för Strömbäck-Konts naturreservat är att 
Umeå kommun övertar den operativa tillsynen från länsstyrelsen över 
reservatet, förtydligar hur reservatet ska skötas, möjliggöra sanering av 
främmande och invasiva arter samt att i enlighet med kommunens 
åtgärdsprogram för vitryggig hackspett genomföra åtgärder som gynnar 
vitryggig hackspett. 
En förvaltningsöverskridande arbetsgrupp har arbetat med detta och 
representanter från Teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit från 
start. 
  
Yttrande 
Arbetet har präglats av samsyn och skötselplanen är framtagen i samråd 
mellan olika avdelningar, och gator och parker har haft en representant 
med under hela processen  
Det är ett viktigt naturreservat och det är bra att planen revideras.  
 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Nordström (M) yrkar på att ordet taiga ska ersättas med 
barrblandskog. 
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Lasse Brännström (M) yrkar på att om nya parkeringsplatser på södra delen 
ska anläggas, ska en konsekvensanalys göras. 
 
Johan Stål (V) och Lasse Jacobsson (V) ställer sig bakom Stefan Nordströms 
(M) yrkande. 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Stefan Nordströms (M) 
yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Stefan Nordströms (M) 
yrkande och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom Lasse Brännströms 
(MP) yrkande och konstaterar att så inte är fallet.  
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Alireza Mosahafi (M) 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  

 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 
Brännströms (MP) yrkande. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Strömbäck_kont beslut och skötselplan. Bilaga. 
Bilaga 2. Reivderat beslut och skötselplan för naturreservat Strömbäck-
kont. Bilaga. 
Bilaga 3. Sammanfattande ändringar. Bilaga. 
Bilaga 4. Ansvarsfördelning. Bilaga. 
Bilaga 5. Sändlista. Bilaga. 
Protokollsutdrag344. Bilaga. 
Komplettering till Bilaga 2. Fritidsanläggningar Skötselplan. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Michael Holmström 
Nina Ingvarsson 

Beslutet ska skickas till 
mhn@umea.se, märk med ”Strömbäck-Konts NR” 
   
 
 
 
  

mailto:mhn@umea.se
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§ 41 

 
Diarienr: TN-2022/00142 

Elektronisk justering (digital signering) Tekniska 
nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att från och med april 2022 tillåta elektronisk justering (digital signering) av 
sammanträdesprotokoll i Tekniska nämnden och dess utskott. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun var relativt tidigt ute med att digitalisera nämndprocessen. 
Underlag för beslut har de förtroendevalda kunnat ta del av i sina iPads 
sedan många år tillbaka. Nästa steg i digitaliseringen är att införa en tjänst 
att justera sammanträdesprotokoll elektroniskt.  
En underskrift på ett papper anger vem som skrivit under och avsikten med 
underskriften. En elektronisk underskrift måste därför fånga både 
undertecknarens identitet och dennes avsikt. En avancerad elektronisk 
signatur är uteslutande knuten till undertecknaren. Undertecknaren  
kan identifieras genom signaturen. Den är skapad på ett sådant sätt att 
undertecknaren har kontroll över den. Ändringar i den elektroniska 
signaturen kan upptäckas. 
 
Kommunallagen säger inget om att justering av sammanträdesprotokoll 
måste ske genom undertecknande med en penna. Det finns därför inget 
lagligt hinder för att justera kommunala sammanträdesprotokoll med 
elektronisk signatur. Frågan har även prövats av förvaltningsrätten och 
kammarrätten i Göteborg där man också konstaterat att inga hinder finns.  
Möjligheten att justera protokollen elektroniskt ger de förtroendevalda en 
förenklad hantering. Justerarna kommer nu att kunna justera protokollet 
från den plats där de befinner sig, de behöver inte längre åka in till 
stadshuset för att justera ett protokoll, vilket särskilt är en fördel för de 
som bor en bit bort från Umeå centrum. Detta medför också att protokoll 
inte behöver bli liggande i flera dagar i väntan på justering. 
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Kommunstyrelsen har i ett pilotförsök använt digital justering sedan 
årsskiftet 2020/2021. Försöket har fallit väl ut, och Kommunstyrelsen 
permanentar därför denna möjlighet.  
 
 

Beslutsunderlag 
Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut bedöms inte 
aktuell för ärendet. 

Beredningsansvariga 
Annika Kjellsson Lind 
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§ 42 

 
Diarienr: TN-2022/00160 

Beslut om EU-ansökan, Baltic Sea projekt 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att ansöka om deltagande och medel för nedanstående projekt. 
 

Ärendebeskrivning 
Interreg Baltic Sea Region Programe utlyser ett treårigt projekt för länderna 
i Östersjöregionen, där Umeå är den utvalda kommunen i Sverige som får 
ansöka. Syftet med projektet är att arbeta med aktiv mobilitet i redan 
befintliga investeringsprojekt, t.ex. Bölevägen, Nygatan samt Innanför 
ringleden och Väg 503/Västra esplanaden. Detta inkluderar både att testa 
nya lösningar och arbeta vidare med redan beprövade framgångsfaktorer, 
från exempelvis projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (2019-2022).  

Det nya EU-projektet kallas Baltic Sea Region Active Travel Solutions 
(BATS). De länder som deltar i ansökan är förutom Sverige; Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. De tre 
huvudmålen för ett ökat hållbart resande i BATS är; 

 - Åtgärder kopplat till belysning/trafiksäkerhet 
 - Åtgärder kopplat till vinter och mörker  
 - Beteendepåverkande åtgärder  
 
BATS ger Umeå kommun tillfälle att arbeta med mm-åtgärder 
(beteendeåtgärder) och investeringar i gatuombyggnadsprojekt, skapa 
erfarenhetsutbyte med andra städer i Europa och även sprida goda 
exempel som kommunen arbetar med. Det finns goda förutsättningar att 
involvera arbetsplatser och skolor i kommunen som direkt berörs av 
investeringsprojekten och tillsammans skapa förutsättningar för hållbart 
resande. Projektet beräknas starta vid årsskiftet 22/23.  
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En behovslista gällande framtida insatser kopplade till Mobility 
management (beteendeåtgärder) har tagits fram av Hållbara arbets- och 
tjänsteresor. Det finns ett stort behov av resurser som arbetar med dessa 
frågor på kommunen och BATS-projektet möjliggör att arbetet kan fortgå. 
 
Finansiering i BATS görs genom att genomföra beteendeåtgärder och nya 
tekniska lösningar i redan befintliga investeringsprojekt. Projektmedlen 
som finns i BATS går till personalkostnader, utrustning och mindre 
investeringar. Personalkostnaden kommer förmodligen inte räcka till en 
heltidstjänst, därför behöver investeringsprojekten stå för en mindre del av 
den nya personalkostnaden. Förutom det krävs det fler resurser i form av 
befintlig personal, t.ex. kommunikatör, ekonom och trafikplanerare på 
deltid för att medverka.  
 
Budgeten för projektet är inte färdigställd, men i nuläget är den ungefärliga 
budgeten 3,5 miljoner euro som ska fördelas på de deltagande 
länderna/städerna.  
 

Beslutsunderlag 
Checklista för handläggning av politiska beslut. 

Beredningsansvariga 
Ida Lundström, trafikplanerare  
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Ida Lundström, trafikplanerare  
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare 
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§ 43 

 
Diarienr: TN-2022/00166 

Yttrande Remiss Revidering av kommunens 
riktlinjer för serveringstillstånd 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagen 8 kap 9 § ska varje kommun utforma riktlinjer för 
tillståndsgivningen på alkoholområdet. Syftet med riktlinjerna är att 
åstadkomma en likabehandling av tillståndsansökningar inom kommunen 
och att skapa en förutsägbarhet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag 
är en revidering av riktlinjerna som antogs av kommunfullmäktige 2015.  
 
I revideringen har ett antal delar lagts till och förtydligats. Bland annat har 
riktlinjer kring tillsynsverksamhet, ansökan, handläggningstider samt 
ordning och nykterhet lagts till.  
 
Efter en jämförelse med andra kommuner framgår det att Umeå kommuns 
riktlinjer har en tydligare beskrivning om lämplighet och vilka krav som 
ställs för att söka om serveringstillstånd. Det finns också en utförlig del 
gällande uteserveringar. Däremot saknas det information om faktiska 
handläggningstider vilket många kommuner har.  
Umeå kommun hänvisar i stället till kommunens hemsida.  
 
 
Yttrande 
Tekniska nämnden är positiv till revidering av kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd. Nämnden vill framföra följande synpunkter:  
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- I den reviderade versionen av riktlinjerna nämns trygghet i 
inledningen. Det är ett viktigt område och positivt att det lyfts.  

- I den tidigare versionen av riktlinjerna framgår det att 
matutbudet på uteserveringar ska vara detsamma som i övriga 
restaurangen. Detta är nu ändrat till att matutbudet ska uppfylla 
samma krav som i den övriga restaurangen. Det är en förbättring 
och kan underlätta vid sökande av uteserveringstillstånd. 

- Det står inte i riktlinjerna vilka krav som ställs vid undantag från 
alkohollagen gällande serveringstider. En sådan förklaring kan 
underlätta för sökande.  

 

Beslutsunderlag 
Nämndbeslut MHN. Bilaga. 
Riktlinje 2022. Bilaga. 
Riktlinje gammal. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kejvan Bexenius 
Tua Gäärd 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhanda senast den 1 april 2022. cc:a 
Jenny Wallin.   
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§ 44 

 
Diarienr: TN-2022/00175 

Yttrande Motion 11/2020: Gratis mensskydd till 
unga 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 
att kostnaderna och projektet följs och återkopplas till Tekniska nämnden 
ett år efter det att projektet startats. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion där de yrkar på  
 
att Umeå kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och 
gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 
 
 
I dagsläget har elever på grundskolor och gymnasieskolor tillgång till 
kostnadsfria mensskydd genom att vända sig till elevhälsan. 
Utbildningsförvaltningen har i samråd med teknik- och 
fastighetsförvaltningen undersökt förutsättningarna att öka 
tillgängligheten för kostnadsfria mensskydd under skoltid samt säkerställa 
högre grad av likvärdighet mellan skolor. Utgångspunkten är att respektera 
ungas integritet och kroppsliga autonomi och därför tillhandahålla 
mensskydd på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt för den 
enskilde samt att välja en teknisk lösning, en behållare, som motsvarar 
dessa krav. 
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Kostnadsfria mensskydd föreslås bli tillgängliga på F-6 skolor samt på 7-9 
skolor och gymnasieskolor. Utbildningsförvaltningen gör bedömningen att 
ca 1–10 behållare, beroende på skolans storlek, är rimligt antal. 
Placeringen kan göras i toalett, omklädningsrum eller i anslutning till 
gemensamhetsutrymmen, allt beroende på skolans förutsättningar och 
elevernas behov. För att göra mensskydden så lättillgängliga som möjligt 
för användaren förordas behållare som inte kräver tillgång till nyckel för att 
nyttja eller som innebär administrativa kostnader för hantering av 
nycklar/taggar/låskort. 
 
Kostnaden för inköp av ovan beskrivna mensskyddsbehållare tillfaller för- 
och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och uppgår till ca 152 000 kr. Likaså bekostar utbildningsnämnderna 
förbrukning av bindor och sanitetspåsar motsvarande en årlig kostnad på 
ca 160 000 kr. 
 
Tekniska nämnden bekostar städ och underhåll motsvarande 95 000 kr per 
år. 
 
Sammanfattningsvis skulle införandet av gratis mensskydd i Umeås F-9 
skolor och gymnasieskolor öka jämställdheten och skapa förutsättningar 
för ökad delaktighet och likvärdighet mellan och inom skolenheter jämfört 
med dagsläget.  
 
Motionen har samberetts med för- och grundskolenämnden samt 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av en att-sats: 
att kostnaderna följs och återkopplas till Tekniska nämnden ett år efter det att 
projektet startats. 
 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen med 
föreslaget tilläggsyrkande och konstaterar att så är fallet. 
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Beslutsunderlag 
Motion (V) - Gratis mensskydd till unga. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Mikael Lindgren, lokalplanerare 
Paula Lindh, lokalplanerare 
Fastighet  
Städ- och verksamhetsservice 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
Hanna Ekman 
Utbildning 
Fastighet 
Städ- och verksamhetsservice 
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§ 45 

 
Diarienr: TN-2022/00188 

Utredningsuppdrag - Nytt vård- och omsorgsboende 
planeringsperioden 2025–2028 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna projektrapport ”Utredningsuppdrag nytt vård- och 
omsorgsboende planeringsperioden 2025–2028”. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna projektrapport 
”Utredningsuppdrag nytt vård- och omsorgsboende planeringsperioden 
2025–2028”, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka planeringsperioden för 
vård-och omsorgboende till och med 2031 för att säkra tillgången till 
vårdplatser. 
 
att de tillkommande objekten byggs i kommunens egen regi. 
 
Reservation 
Stefan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden tillsammans med 
äldrenämnden i uppdrag att utreda olika alternativ gällande nytt vård- och 
omsorgsboende för planeringsperioden 2025–2028, förutom tidigare 
planerat objekt tillsammans med AB Bostaden. Alternativen ska belysa 
ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, 
samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. 
 
Fastighet tillsammans med Äldreomsorgen arbetar systematiskt med 
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lokalförsörjningen. Vår bedömning är att en planering av behov av 
lokalisering/tomter för kommande objekt även behöver ske enda till 2031 
för att säkra tillgången på vårdplatser. Det innebär behov av två vård- och 
omsorgsboenden inom planeringsperioden till och med 2031 utöver de 
redan inplanerade vård- och omsorgsboendena i Bostadens regi (Västteg 
och Haga).  
 
Äldreomsorgen tillsammans med Fastighet behöver därför påbörja 
planering där ett av objekten kan utgöra ett reservobjekt inför kommande 
objekt som behöver stå klart under 2028, samt om Haga blir förskjutet. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen samt tillägg av 
följande att-sats: 
att de tillkommande objekten byggs i kommunens egen regi. 
 
Johan Stål (V) och Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lena Karlsson 
Engmans (S) yrkande.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Lena Karlsson Engmans (S) 
tilläggsyrkande och konstaterar att så är fallet.  
Votering begärd 
Ja-röst för bifall till Lena Karlsson Engmans (S) yrkande. 
Nej-röst för avslag till Lena Karlsson Engmans (S) yrkande. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Alireza Mosahafi (M)  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  
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Lasse Brännström (MP) x   
Summa: 7 4  

 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Lena Karlsson 
Engmans (S) yrkande. 
 
Reservation 
Stefan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga - Projektrapport: Utredningsuppdrag nytt vård- och omsorgsboende 
planeringsperioden 2025–2028. 
Checklista för handläggning av politiska beslut bedöms inte aktuell för 
ärendet. 
 

Beredningsansvariga 
Karin Isaksson, chef Teknik-och fastighetsförvaltningen 
Christina Lundgren, chef Fastighetsförvaltning 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet, Äldreomsorgen, KS. 
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§ 46 

 
Diarienr: TN-2022/00025 

Aktuellt från förvaltningen mars 

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 
 
   
 
 
  



Sida 37 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 47 

 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden mars 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdet 
Anna-Karin Sjölander (C) lämnar ett nämndinitiativ med anledning av 
världsläget till följd av kriget i Ukraina. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på  
att Tekniska nämnden beslutar att IT skyndsamt tar fram ett webbformulär  
där Umeå kommuns medborgare får möjlighet att deklarera vilken hjälp de 
kan bidra med. 
 
att Tekniska nämnden beslutar att vår tekniska direktör, Karin Isaksson, får  
i uppdrag att i samarbete med Kommundirektören besluta hur  
matchningen ska ske på bästa sätt.  
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag till initiativet med hänvisning till 
att ett arbete på övergripande nivå redan pågår och vi vill inte föregå detta  
arbete. Därtill pågår ett framtagande av en IOP för att få en samordning av 
kommande insatser. 
 
Stefan Nordström (M) och Alireza Mosahafi (M) ställer sig bakom Lena  
Karlsson Engmans (S) yrkande.  
 
Fredrik Rönn (C) yrkar på bifall till initiativet. 
Lasse Brännström (MP) yrkar på bifall till initiativet. 
 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) deltar inte i beslutet. 
 
 



Sida 38 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-03-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan avslå förslaget från Anna-Karin 
Sjölander (C) och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Anna-Karin Sjölanders (C) yrkanden. 
Nej-röst för bifall till Anna-Karin Sjölanders (C) yrkanden. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Alireza Mosahafi (M) 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 2 2 

 
Omröstningsresultat 
Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå Anna-Karin 
Sjölanders (C) yrkande. 
 
Reservation 
Fredrik Rönn (C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet ska skickas till 
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§ 48 

 
Diarienr: TN-2022/00027 

Kurser och konferenser mars 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser. 
 
att besluta att Johan Stål får delta med ersättning i Demokratidagen. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Demokratidagen 2022, SKR 

28 april 9.00 – 16.00, digitalt, 2 100 kr 
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§ 49 

 
Diarienr: TN-2021/00604 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden mars 

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, februari 2022 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, februari 2022. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, februari 2022. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, februari 2022. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, februari 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 
inom Fastighetstekniks verksamhetsområde och igångsättningstillstånd, 
rivning av bebyggda fastigheter, februari 2022. Bilaga. 
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Anmälningsärenden 

• KS Protokollsutdrag388 10årig investeringsplan. Bilaga. 
• KSnau Protokollsutdrag406 Nuläge och framtid. Bilaga. 
• KSnau Protokollsutdrag408 Politiska möten. Bilaga. 
• KF Protokollsutdrag40 1000 gymnasieplatser. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Mats Johansson, Tommy Johansson, Anna Bugaeva, Greta 
Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 50 

 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information mars 

 
a. Redovisning utredning Tvärån 

 
Thomas Nordlander 

b. Luftmiljö (och buller) i centrum    Joakim Linder 

c. Information Ubike  John Bylund 

d. Kommunens arbete med anledning av 
krisen i Ukraina 

 Karin Isaksson 
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