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Torsdagen den 23 april 2015 kl. 10:00-17:30

Plats:

Förvaltaren Ryttmästaren

Beslutande:
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Andreas Georgsson (S)
Elin Söderberg (MP)
Emma Berg (M)
Erik Weinehall (C)

Tjänstemän
Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör
Karin Isaksson, teknisk chef
Tomas Jakobsson, nämndsekreterare
Britta Strömgren, kommunikatör
Henrik Östlund, chef säkerhet
Dan Vähä, fastighetschef
Ulla Dellkrans, chef måltidsservice
Torbjörn Sandberg, gatudriftchef
Gunnar Teglund, gatuprojektchef
Magnus Lingegård, landskapsarkitekt
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare
Annika Söderlund, chef miljöplanering
Roger Svärd, ekonomichef
Annika Cettner, landskapsarkitekt
Katarina Bergström, trafikplanerare
Sara Hedlund, landskapsarkitekt
Stina Sjöblom, mark- och exploateringschef
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef

Justeringsmännens sign:

§ 45
§ 47-50, 60
§ 47-50
§ 54
§ 55
§ 56
§ 56-60 m
§ 60 a
§ 60 b
§ 60 c-e
§ 60 f
§ 60 e
§ 60 i
§ 60 i
§ 60 f-h
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§ 45
Diarienr: TN-2015/00170

Fastställande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att fastställa sammanträdets dagordning.

-

att till protokollet notera att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens föredragningslista finns som bilaga och eventuella
ändringar noteras.
En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller vara
närvarande vid nämndens behandling av ärendet.

Beslutsunderlag
Föredragningslista.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 46
Diarienr: TN-2015/00351

Delprogram kameraövervakning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att återremittera delprogram för kameraövervakning till Brandförsvar och
säkerhet för ytterligare beredning enligt följande:

Bakgrund:
Tillför en faktasammanställning som ligger till grund för liggande förslag.
Innehåll:
- Integritetsproblematiken?
- Nulägesbeskrivning, hur många av kommunens fastigheter övervakas idag? Var?
- Frekvens skadegörelse?
- Vilken effekt ser vi av befintlig kameraövervakning?
- Kostnad per enhet och totalt?
- Har ny teknik, för bildanalys etc. utretts?
Dokumentet:
Checklistan bör lyftas fram tydligare i beslutsprocessen
Klargör punkterna 5.3, 5.4, 5.5.

Ärendebeskrivning
Delprogram för kameraövervakning ingår som en del i Umeå kommuns program för
säkerhet och trygghet (PROST).
Egendomsskador och andra oönskade händelser orsakar kommunen stora kostnader
varje år, trots larm, bevakning och andra skadeförebyggande åtgärder. En
kompletterande skyddsåtgärd när andra insatser inte varit tillräckliga kan då vara
installation av kamera för att övervaka kommunens byggnader och verksamheter.
Kameraövervakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och
för att vara tillåten får intrånget inte vara kränkande. För att kameraövervakning inte ska
vara kränkande måste ändamålet och behovet av övervakningen väga tyngre än de

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten (övervikts-principen). Det
innebär att kameraövervakning inte ska användas som en första åtgärd, utan att det
krävs starka skäl till att kameraövervakningen ska få ske.
Kameraövervakning regleras i Kameraövervakningslag (SFS 2013:460).
Syftet med detta delprogram är att fastställa uppgifter, roller och rutiner vid utredning,
tillståndsansökan och bildhantering. Delprogrammet syftar även till att säkerställa att
processerna uppfyller de lagar och regler som styr kommunens kamerahantering samt
att de krav som Umeå kommun därutöver ställer för att kameraövervakning av
verksamhet/lokaler får ske.
Delprogrammet remitteras till fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden med sista dag för att
lämna synpunkter 31 juli 2015. Synpunkterna skickas till henrik.ostlund@umea.se

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
Att remittera delprogram för kameraövervakning till fritidsnämnden, för- och
grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och
familjenämnden

Förslag på sammanträdet
Lena Karlsson Engman (S) föreslår att återremittera delprogram för kameraövervakning
till Brandförsvar och säkerhet för ytterligare beredning enligt följande:
Bakgrund:
Tillför en faktasammanställning som ligger till grund för liggande förslag.
Innehåll:
- Integritetsproblematiken?
- Nulägesbeskrivning, hur många av kommunens fastigheter övervakas idag? Var?
- Frekvens skadegörelse?
- Vilken effekt ser vi av befintlig kameraövervakning?
- Kostnad per enhet och totalt?
- Har ny teknik, för bildanalys etc. utretts?
Dokumentet:
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Checklistan bör lyftas fram tydligare i beslutsprocessen.
Klargör punkterna 5.3, 5.4, 5.5.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om tekniska nämnden återremitterar ärendet eller om det ska
avgöras idag och konstaterar att nämnden återremitterar ärendet.

Beslutsunderlag
Delprogam kameraövervakning 2015-03-31.

Beredningsansvariga
Henrik Östlund, chef Säkerhet

Beslutet ska skickas till
Brandförsvar och säkerhet

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 47
Diarienr: TN-2015/00208

Måltidsavgift personalrestaurangen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att subventionerat måltidspris för kommunens anställda bygger på
självkostnadsprincipen

-

att medge kommunkoncernens anställda att nyttja personalrestaurangen med
subventionerat måltidspris

-

att måltidspriset uppräknas årligen utifrån fullmäktiges beslut om prisuppräkning
på varor och tjänster

-

att kommunanställda med gäster (extern representation) betalar det lägre priset
och gäller endast vid fakturering till berörd verksamhet

-

att övriga besökare betalar marknadsmässigt pris för måltiden

Ärendebeskrivning
Enligt SKL:s jurist som bl.a. hanterar konkurrensfrågor, finns det inte något hinder mot
att upplåta personalrestaurangen även till de anställda i de kommunala bolagen. Detta
ställningstagande motiveras av den starka anknytning som finns mellan de kommunala
bolagen och deras ägare (del av den kommunala organisationen).
När en arbetsgivare (kommun eller kommunalt bolag) subventionerar anställdas
måltider och denne betalar ett lägre pris så skall den anställde beskattas för
mellanskillnaden – betalt pris och schablonvärde.
Schablonvärdet för lunch för 2015 är 86 kronor.
Undantagsvis kan under vissa förutsättningar schablonvärdet justeras/vid kostförmåner
avseende exempelvis personalrestauranger.
Om däremot priset är lägre på grund av andra faktorer än subventioner från
arbetsgivarens sida får arbetstagaren ingen beskattningsbar förmån. Det måste dock i så
fall vara klarlagt att lunchen produceras på marknadsmässiga villkor och utifrån

Justeringsmännens sign:
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självkostnadsprincipen och att det inte sker i vinstsyfte. För närvarande är priset 79
kronor för en lunch.
Beläggningsgraden under januari och februari månad 2015 är ca 180 luncher per dag.
Lokalen är möblerad för 200 platser med utrymme för ca 50 platser till.
Verksamhetsledningen gör bedömningen att lunchgäster från Umeå kommunföretag
(UKF koncernen) bidar till en ökad beläggning utan att det behöver uppstå några
problem, möjligen en utökning av möbler beroende på beläggning.

Beredningsansvariga
Dan Vähä
Birgitta Persson Ståhl

Beslutet ska skickas till
UKF
Städ och verksamhetsservice
Personalrestaurangen

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 48
Diarienr: TN-2015/00334

Egenkontroll Måltidsservice
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att delegera ansvaret för att utföra egenkontroll utifrån den nya livsmedelslagen
till måltidschef samt fastställa ansvarfördelning enligt bilaga

Ärendebeskrivning
Från 1 januari 2015 har tekniska nämnden det yttersta ansvaret för måltidsservice och
egenkontrollarbetet. Enligt kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det är särskilt viktigt att det finns en
klar uppgiftsfördelning mellan politiker och anställda.
Uppgifter, befogenheter och beslutanderätt i verksamheten som nämnden kan delegera
bör delegeras till anställda med rätt kompetens och med tillräckliga resurser som krävs
för genomförandet i verksamheten. Genom en delegering av beslutsrätt och en klar
ansvarsfördelning blir fördelningen av det straffrättsliga ansvaret tydligare vid brott mot
livsmedelslagen.
Den nya livsmedelslagstiftningen ställer höga krav på det företag som bedriver
hantering med livsmedel. Den livsmedelshantering som även sker inom mottagnings
och avdelningskök faller inom ramen för sådan verksamhet som avses i den nya
livsmedelslagen.

Beslutsunderlag
Egenkontroll. Bilaga.

Beredningsansvariga
Ulla Dellkrans
Dan Vähä
Beslutet ska skickas till
Måltidsservice

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 49
Diarienr: TN-2015/00335

Ersättning skolmåltider
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att ersättning i enlighet med begäran 2015-03-02 ska betalas ut då
överenskommelse angående hemlagad mat beslutats i dialog mellan familj och
skolan.

-

att huvudprincipen dock skall vara att ekonomisk ersättning för måltider inte ska
betalas ut. Avsteg från denna princip ska belasta beslutande enhet/nämnd.

Ärendebeskrivning
Måltidsservice har 2015-03-02 mottagit en ansökan om ersättning för skolmåltider för
nn person:
”Då nn varit sjuk i kraftiga diarréer med utmattning, förvirring och trötthet mm har vi
under utredning lagat maten och skickat med till skolan för att vara helt säkra på att
han inte får i sej något han inte tål.”
”Matdagboken har visat att nn blir sjuk av att vara i skolan, men frisk av att vara
hemma. Därför har nn även fått hemundervisning. Tyvärr har nn fått svaga symtom
under hemundervisning då lärare kommit hem till oss. Troligast av att läraren vistats i
de lokaler som nn reagerar på. Vi misstänker nu sjuka hus, mögel eller gifter i
skolbyggnad. För att se om nn kan vara frisk i en annan skola så kommer nn att prova
Brännlands skola efter sportlovet. (Jag kommer även då skicka med mat) nn har ingen
symtom och är kärnfrisk när han varit hemma på skollov mm.”
Jag ansöker härmed ersättning för nn skolluncher.
Måltidsservice hantering av specialkoster
Den första juli 2011 trädde en ny skollag i kraft med krav på att skolmåltiderna inte bara
ska vara kostnadsfria utan även näringsriktig och det gäller både normalkost och
specialkost. Måltidsservice följer Livsmedelsverkets riktlinjer för bra mat i skola och
förskola De barn och elever som är i behov av specialkost p.g.a. medicinska, religiösa,
etniska eller andra skäl erbjuds ett fullgott alternativ. Vi tillhandahåller följande
alternativ: vegetarisk-, fläsk- och blodfri kost, gluten-, mjölk-, soja-, fisk- och äggfri

Justeringsmännens sign:
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kost, kost för individuella kombinationer av allergier, samt för barn och elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Information om Måltidsservice specialkostrutiner
Barn och elever som önskar specialkost ska anmäla det till berörd specialkock/kock
genom att fylla i en ansökan som finns på Umeå kommuns hemsida under
Måltidsservice. Vårdnadshavare ansvarar för att uppgifterna är korrekta och
uppdaterade. Dessa ska finnas tillgängliga i varje kök för att säkra hanteringen.
I produktionsköken
Måltidsservice tillagar sammanlagt ca 23000 portioner om dagen, ungefär 10 % är
specialkost. Det finns både större och mindre kök inom Måltidsservice. I större kök som
kallas produktionskök tillagas ca 3000-4000 portioner och i dessa kök tillagas
specialkosten av specialkostkockar med stor kunskap och erfarenhet. Noggrannhet och
planering är mycket viktigt för säkerheten. I de större köken tillagas specialkost vid
egen station där livsmedel till specialkost förvaras separat och skyddas mot
kontaminering från andra livsmedel.
Vid allvarliga överkänsligheter eller sjukdomstillstånd utformas säkerhetsrutiner och
listor ofta tillsammans med vårdnadshavare då det är viktigt med korrekta uppgifter.
Egna uppmärkta tillagningskärl kan behövas, rena produkter köpas i specialbutik och
ibland behövs egna kryddor som förvaras i tätslutande märkta burkar.
Efter tillagning packas specialkost i plastformar som sedan svetsas i packningsmaskin,
eller läggs i kantiner beroende på vilken mat som tillagas. Formar och kantiner märks
sedan med skolans och elevens namn samt vad man inte kan äta, packas och skickas i
väg i värme/kylvagnar eller serveras till barnen och eleverna på avdelningarna eller
skolrestaurangen på den egna skolan.
Servering
I mottagningsköken/skolrestaurangerna finns personal som hjälper gästerna att få rätt
mat. Specialkost förvaras separerat från det övriga. Där finns också tillbehör till dem
som har en specialkost, dessa produkter förvaras så att kontaminering inte ska kunna
uppstå. Ibland behövs speciallösningar för till exempel bordsplacering, något som man
löser tillsammans med skolan/förskolan.
Ändrade rutiner för specialkostansökan/intyg
I dag finns inget krav på intyg från vården för att få en specialkost i förskolan och
skolan, något som många andra kommuner kräver. Måltidsservice har sedan hösten

Justeringsmännens sign:
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2014 drivit ett projekt där vi har samarbetat med bl.a. Elevhälsans medicinska del, för
att kunna ändra rutinerna. Vi föreslår att man ska ha ett intyg eller utdrag från journal
från skolhälsovård, sin hälsocentral eller behandlande doktor/dietist på barnmottagning
för att få en specialkost. Måltidsservice har en förhoppning om att de nya rutinerna
kommer att börja gälla från och med ht-15. Det blir då ytterligare en förstärkning av
säkerheten.
Yttrande:
Måltidsservice har granskat förloppet och har kommit till slutsatsen att elevens
försämring inte kan kopplas till den mat som har tillagats i Hagaskolans produktionskök
och serverats i Sörfors skola, då han även haft fortsatt symtom när han ätit av sin
medhavda mat i skolan.
Måltidsservice bör därför ha kunnat tillaga mat till berörd elev. Miljön i skolbyggnad
har vi inget ansvar över. Därför avslås ansökan om ersättning för skolmåltider.
Eventuellt framtida ärenden av liknande karaktär bör fortsättningsvis delegeras till
måltidschef.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att avslå begäran om ersättning för skolmåltider enligt skrivelse daterad 201503-02 utifrån motivering i tjänsteskrivelse 2015-04-07.

-

att delegera beslut om ersättning för skolmåltider till måltidschef.

Förslag på sammanträdet
Lena Karlsson Engman (S) föreslår att mötet ajourneras fem minuter.
Lena Karlsson Engman (S) föreslår därefter:
-

att ersättning i enlighet med begäran ska betalas ut då överenskommelse
angående hemlagad mat beslutats i dialog mellan familj och skolan.

-

att huvudprincipen dock skall vara att ekonomisk ersättning för måltider inte ska
betalas ut. Avsteg från denna princip ska belasta beslutande enhet/nämnd.

Justeringsmännens sign:
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Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse eller förslag från
Lena Karlsson Engman (S). Nämnden bifaller Engman Karlssons förslag.

Beredningsansvariga
Ulla Dellkrans
Dan Vähä

Beslutet ska skickas till
Vårdnadshavare
Måltidsservice

Justeringsmännens sign:
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§ 50
Diarienr: TN-2015/00333

Fastighet - Blockförhyrning Gruppbostad
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att godkänna upprättat hyresavtal på 20 år för gruppbostad, Lofoten 87 med AB
Servicebostäder i Umeå.

Ärendebeskrivning
Upprättat förslag till hyresavtal har en kontraktstid på 20 år med ett totalt hyresbelopp
på 24,9 Mkr för hyresperioden, Årshyran är på 1206 500 kr med ett årligt tillägg på
55 499 kr i femton år för bl.a. brandskydd.
Det totala hyresbeloppet överstiger fastighetchefen delegation om att besluta om extern
förhyrning av lokaler för verksamheternas behov där summan ligger på totalt
hyresbelopp på 20 Mkr för en period på 10 år.
Berörd verksamhet kommer att teckna ett internhyresavtal som täcker kostnaden.

Beslutsunderlag
Hyreskontrakt

Beredningsansvariga
Dan Vähä
Karin Nylén

Beslutet ska skickas till
Fastighet
AB Servicebostäder i Umeå.

Justeringsmännens sign:
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§ 51
Diarienr: TN0993/2012

Förtydligande av karta över parkeringsavgiftszoner
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att förtydliga kartan över avgiftszoner enligt bifogad illustration.

Ärendebeskrivning
I parkeringsprogrammet illustreras befintliga och planerade avgiftszoner med hjälp av
olika färger i Karta 10. Gränsen mellan zonerna har utgjorts av gator utan färg, vilket
inte stämmer med verkligheten. Dessa gator ingår i de olika zonerna, varför gränserna
härmed förtydligas.

Beslutsunderlag
Karta illustration. Bilaga.

Beredningsansvariga
Sara Olsson
Katarina Bergström

Beslutet ska skickas till
Upab

Justeringsmännens sign:
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§ 52
Diarienr: TN-2014/00299

Gender budgeting - Utse politisk arbetsgrupp
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att till politisk arbetsgrupp, för att arbeta vidare med jämställd resursfördelning
inom Gator och parker, utse:

Ordinarie ledamöter
Christina Bernhardsson (S)
Andreas Georgsson (S)
Ulrika Edman (V)
Lennart Degerliden (FP)
Emma Berg (M)
Ersättare
Gabriel Farrysson (MP)
Fredrik Rönn (C)

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 20 mars 2014 om att inrätta en politisk arbetsgrupp för
att arbeta med Gender Budgeting (jämställd resursfördelning) och arbetet har pågått
under våren och hösten 2014. Nu arbetas frågan med på tjänstemannanivå och den
politiska arbetsgruppen kommer att återuppta sina möten under våren för att intensifiera
analysarbetet under hösten. Inriktning på arbetet är fördelning av resurser utifrån
användningen av de offentliga rummen. För tillfället pågår arbetet med framtagande av
sociotopkarta, förberedelser för mätning och räkning av området Väst på stan inklusive
Strandpromenaden.
Eftersom några ledamöter och ersättare avslutade sitt uppdrag under förra
mandatperioden finns behov av att uppdatera de ledamöter och ersätter som ska delta
fortsättningsvis.
Följande ledamöter och ersättare har ingått i den politiska arbetsgruppen:

Justeringsmännens sign:
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Ordinarie ledamöter
Christina Bernhardsson (S)
Linda Westerlind (S), har avslutat sitt uppdrag i tekniska nämnden
Ulrika Edman (V)
Petter Bergner (C), har avslutat sitt uppdrag i tekniska nämnden
Lennart Degerliden (FP)
Ersättare
Sandra Zingmark (S), har avslutat sitt uppdrag i tekniska nämnden
Lasse Jacobson (V)
Vid sammanträdet 2015-04-23 redogör Christina Bernhardsson (S) för det tidigare
utförda arbetet i arbetsgruppen.

Förslag på sammanträdet
-

Lena Karlsson Engman (S) föreslår Christina Bernhardsson (S) och Andreas
Georgsson (S) till ordinarie ledamöter.
Stefan Nordström (M) föreslår Emma Berg (M) och Lennart Degerliden (FP) till
ordinarie ledamöter och Fredrik Rönn (C) till ersättare.
Gabriel Farrysson (MP) föreslår Gabriel Farrysson (MP) till ersättare.
Lasse Jacobson (V) föreslår Ulrika Edman (V) till ordinarie ledamot och Lasse
Jacobson (V) till ersättare.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden väljer Christina Bernhardsson (S), Andreas Georgsson
(S), Emma Berg (M), Lennart Degerliden (FP) och Ulrika Edman (V) till ordinarie
ledamöter och konstaterar att nämnden gör det.
Ordföranden ställer partierna MP, C och V mot varandra när det gäller de två
ersättarplatserna och konstaterar att nämnden väljer att MP får utse en ersättare. MP
väljer Gabriel Farrysson (MP)
Därefter konstaterar ordföranden att nämnden väljer att (C) får utse en ersättare.
Omröstning begärs.
Tekniska nämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för att nämnden väljer att (C) får utse ersättare.
Nej-röst för att nämnden väljer att (V) får utse ersättare.
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 18 av 29

Umeå kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-04-23

Omröstningsresultat
Beslutande

Parti

Lena Karlsson Engman, ordf.

(S)

Stefan Nordström, v ordf.

(M)

Håkan Johansson

(S)

X

Christina Bernhardsson

(S)

X

Marcus Helletun

(S)

X

Gabriel Farrysson

(MP)

X

Lennart Degerliden

(FP)

X

Fredrik Rönn

(C)

X

Jan Kollberg

(KD)

X

Johan Stål

(V)

X

Lasse Jacobson

(V)

X

Totalt

Ja

Nej

Avstår
X

X

4

2

5

Med fyra ja-röster, två nej-röster och fem som avstår från att rösta beslutar nämnden att
(C) får utse en ersättare. Centern väljer Fredrik Rönn (C) som ersättare.

Beredningsansvariga
Ann Siklund

Justeringsmännens sign:
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§ 53
Diarienr: TN-2015/00251

Yttrande över remiss graffitihandlingsplan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att yttra sig över remiss graffitihandlingsplan i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Ärendebeskrivning
2011 inrättades en ”Handlingsplan för att förebygga klotter som skadegörelse och
främja graffiti som konstform och fritidsintresse”. Esam har nu utvärderat
handlingsplanen efter tre års tid. Arbetsgruppen som har arbetat med
Graffitihandlingsplanen har bestått av representanter från Umeå kultur, Umeå fritid
unga, Umeå fritid drift, Umeå Brå samt polisen.
En gemensam budget för arbetet har funnits och samfinansierats från Umeå fritid, Gator
och parker, UmeBrå och Umeå kultur. Den sammanlagda budgeten uppgår till 100
tkr/år och Gator och parker betalar 25 tkr/år.
På senaste UmeBrå-styrgruppen den 27 februari beslutades att frågan om graffiti ska ut
till nämnderna på remiss. Arbetsgruppen för graffiti har tagit fram tre förslag för fortsatt
arbete med graffiti:
• Handlingsplanen fortsätter med vissa justeringar i enlighet med utvärderingen.
• Graffitiväggen flyttas och standarden höjs till övriga kommunala anläggningar.
• En förening/Umeå kultur övertar ansvaret för graffitiväggen

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens yttrande över graffitihandlingsplanen. Bilaga.

Beredningsansvariga
Ingela Engström, Ann Siklund

Beslutet ska skickas till
Kerstin Grundberg, processledare UmeBrå, kerstin.grundberg@umea.se

Justeringsmännens sign:
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§ 54
Diarienr: TN-2015/00332

Sommarsläckning av gatubelysning 2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att reglera/släcka gatubelysningen i Umeå kommun under perioden
2015-05-18 – 2015-07-24.

Ärendebeskrivning
Gator och parker har sedan 2010 släckt gatubelysningen inom Umeå kommun under
perioden 15 maj till 25 juli. Åtgärden har minskat energianvändningen och bidragit till
lägre kostnader. Energibesparingar på 450 000 kWh har uppnåtts med vidtagen åtgärd.
Gator och parker bevakar aktivt vidtagen åtgärd. Tillgänglighet, jämnställdhet och
säkerhet kommer särskilt att beaktas.
Ett nytt styrsystem för gatubelysning har installerats i Holmsund/Obbola, centrala
staden, östra och västra stadsdelarna samt på Grisbacka, Grubbe, Västerhiske och
Umedalen. Detta innebär att Gator och parker inom dessa platser kommer att justera in
belysningen så att den kommer att tändas vid 5 lux vilket vi bedömer vara ett realistisk
belysningsvärde. Värdet kan komma att justeras vid behov.
Inom övriga delar av centralorten samt i Sävar, Hörnefors och större byar kommer
belysningen att släckas under perioden. Vid behov kan belysningen inom dessa områden
tändas upp av Umeå Energi via driftcentralen. Driftcentralen är bemannad dygnet runt
och Gator och parker har även personal i beredskap dygnet runt som kan fatta beslut att
tända upp belysningen.

Beredningsansvariga
Torbjörn Sandberg

Justeringsmännens sign:
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§ 55
Diarienr: TN-2014/00256

Bro Lundåkern-Bölesholmarna
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att uppdra till Gator och parker att upphandla projektet som samverkansentreprenad.

Ärendebeskrivning
Umeälven medför många positiva värden för umeåborna och dess besökare men mellan
bostadsområden, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och det rörliga friluftslivet utgör den
också en stor barriär.
En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för cyklister
och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås
innerstad. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle
underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt.
Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer samt närhet till vatten
med goda fiskeförutsättningar utgör ett stort värde för rekreation och friluftsliv. Bron
skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv för såväl
boende i hela Umeå som för de människor som besöker staden. Detta då Umeås två
attraktiva grönområden, Bölesholmarna och Strandpromenaden binds samman till en
trevlig rundslinga på ca 3,6 km i en helt bilfri miljö. I och med detta förbättras
tillgängligheten till Bölesholmarna med badplatsen på Gröna Oxen från älvens norra
sida, liksom tillgängligheten till Strandpromenaden och dess öppna söderläge förbättras
från älvens södra sida.
I investeringsplanen för 2014-2015 finns för åren 2015 och 2016 totalt 46,6 miljoner
kronor avsatta för uppförandet av bron.
Vattendomsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen, förhandlingarna i
domstolen avslutades under mars 2015 och domen förväntas komma i mitten på maj
2015.
Under våren planeras upphandling av bron genomföras som samverkansentreprenad i
två steg, i steg 1 tas utformning och riktpris fram efter beslut i tekniska nämnden om
Justeringsmännens sign:
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utformning och budget kan steg 2 genomföras med bygghandlingar och utförande. Bron
kan förväntas vara klar under hösten 2016. Om så skulle behövas kan projektet avslutas
efter steg 1.

Beredningsansvariga
Karin Isaksson, Gunnar Teglund
Beslutet ska skickas till
Gunnar Teglund

Justeringsmännens sign:
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§ 56
Diarienr: TN1094/2009

Hedlundadungen – Godkännande av
ombyggnad/förfrågningsunderlag, samrådsprocess,
medborgardialog, tidplan och etappindelning
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att godkänna förslag till ombyggnad/förfrågningsunderlag av Hedlundadungen

-

att godkänna samrådsprocess och medborgardialog

-

att godkänna tidplan och etappindelning

-

att uppdra till gator och parker att upphandla entreprenad för uppdraget med
förfrågningsunderlaget som grund

Ärendebeskrivning
Hedlundadungen är en av de viktigaste och karaktärsfullaste parkerna i centrala
stadsdelarna. Parken är välanvänd men upplevs vara sliten och ha otydliga entréer och
brister i stråkstruktur. Tidvis upplevs den mörk och otrygg. Björkenskolan som håller
till mitt i parken genererar biltrafik genom parken. I parken finns en sortimentträdgård
och även Umeås första äventyrslekplats. Lekutrustningen är dock uttjänt och uppfyller
inte dagens krav på lekplatssäkerhet.
Idén med projektet är att göra Hedlundadungen till en unik plats som lockar till utflykter
från hela Umeå. Parkens karaktär ska stärkas och ges en helhetsgestaltning så
användningen blir mer genomtänkt och yteffektiv. Äventyrslekplats, fontän och
trädgårdscafé ska bilda tydlig mittpunkt men hela parken ska upplevas parklik och
användbar – även ytterkanterna. Cykelstråk och gångstråk med god belysning dras in i
parken för att möta nya behov och för att öka tillgängligheten och den upplevda
tryggheten nattetid.
En intern projektgrupp har arbetat med uppdraget för att skapa underlag för projektet.
En medborgardialog på plats i parken har genomförts likväl som diskussioner med
Justeringsmännens sign:
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intressentgrupper såsom Hedlundaskolan, Hedlunda bangolf, Dragonskolan, Nolia,
Fastighet, Umeå fritid.
Medel har satts av i kommunens budget 2015 för att omgestalta Hedlundadungen. En
prutning på innehållet har genomförts för att få medlen att räcka. En plan finns för vad
som kan läggas till eller dras ur entreprenaden beroende på vilka anbud som inkommer.
Det som ingår i förfrågningsunderlaget är att bygga om parkens vägstruktur med nya
gångvägar och gc-vägar samt att bygga ny äventyrslekplats, fontänanläggning och
löpslinga med utegym. Trädplanteringar som är särskilt viktiga för helheten ingår också.
Andra kompletterande planteringar bedöms kunna adderas över lite längre tid och ingår
därför inte. Kickbike-anläggningen mot Nolia har prutats bort i detta skede men för
parkens helhet är det önskvärt att den byggs i framtiden.
Ombyggnation av majorsbostället från skola till trädgårdscafé är en bärande del och
avgörande för parkens nya helhet. Ombyggnationen ingår dock inte i denna förfrågan.
Innan ombyggnationen måste samråd utföras med den som ska driva caféverksamheten.
Detta blir aktuellt först när Björkenskolan kan flytta till andra lokaler.
Tidplan: Arbete med äventyrslek och fontänanläggning påbörjas under maj/juni 2015.
Arbeten med vägsystem m.m. beräknas påbörjas under augusti. Arbetena beräknas vara
färdiga hösten 2015.
Förutsättningar, mål och syfte med ombyggnationen beskrivs i bifogad
projektbeskrivning (bilaga 1).
Ett prioriterat område är att öka tryggheten och säkerheten i Hedlundadungen. Kvinnor
känner sig generellt oftare otrygga på allmänna platser. Därmed är jämställdhet en
självklar utgångspunkt i utredningsarbetet och en tryggare miljö bidrar till en mer
jämställd stad.

Beslutsunderlag
Program för utveckling av Hedlundadungen. Bilaga 1.
Översiktsritning från FFU. Bilaga 2.

Beredningsansvariga
Magnus Lingegård
Sune Norman

Justeringsmännens sign:
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§ 57
Diarienr: TN-2015/00339

Remiss från Boverket om miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö - Internt yttrande från tekniska nämnden
till kommunstyrelsen
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att till kommunstyrelsen överlämna yttrande över remiss från Boverket om
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i enlighet med bilaga 1 daterad
2015-04-15.

Ärendebeskrivning
Boverket har skickat en remiss till Umeå kommun om miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö. Remissen ska besvaras av kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott
senast 15 maj 2015. Övergripande planering inhämtar och sammanställer nämndernas
yttranden.

Beslutsunderlag
1. Yttrande 2015-04-15. Bilaga.
2. Remiss.

Beredningsansvariga
Daniel Lindström

Beslutet ska skickas till
Daniel Lindström

Justeringsmännens sign:
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§ 58
Diarienr: TN-2015/00037

Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att godkänna deltagande i konferensen ”Utsatta EU-medborgare” 6 maj för
Lasse Jacobson (V), Gabriel Farrysson (MP) och Johan Stål (V).

-

att godkänna deltagande i konferensen ” Plattform hållbar stad” 20 maj för Lasse
Jacobson (V), Gabriel Farrysson (MP), Håkan Johansson (S), Andreas
Georgsson (S) och Johan Stål (V).

-

att den som vill delta i något av seminarierna med övergripande planering
anmäler sig själv och skickar en kopia till sekreteraren.

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden
presenteras.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan konferens utsatta EU-medborgare 6 maj.
2. Inbjudan Plattform hållbar stad 20 maj.
3. Inbjudan seminarier med övergripande planering.
• Så flyttar norrlänningarna- Fokus Umeå 28 april.
• Befolkningsprognos 2015-2024 12 maj.

Justeringsmännens sign:
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§ 59
Diarienr: TN-2015/00005

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden godkänns.

Ärendebeskrivning
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av tekniska nämndens
fastställda delegationsordning samt anmälningsärenden.
Delegationsbeslut gatu- och parkärenden, februari 2015
Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden.
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst
1. Kommunal färdtjänst, mars 2015.
2. Riksfärdtjänst, mars 2015.
3. Parkeringstillstånd, mars 2015.
Delegationsbeslut Fastighet
Antagande av konsulter, entreprenörer och leverantörer för underhålls- och
investeringsobjekt inom Fastighetstekniks verksamhetsområde. Uthyrning
av lokaler, februari 2015.
Delegationsbeslut Brandförsvar
Tillsyn LSO, tillstånd brandfarlig vara, medgivande egen rensning
2015-02-04 – 2015-03-20.

Anmälningsärenden
1.a Informationsbrev Umeå kommun-mejladress.
1.b. KS 2015-04-14, § 51. Umeå kommun-mejladress till alla förtroendevalda.
1.c. Instruktion för att vidaresända mejl.
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Beredningsansvariga
Ulla Lidman, Maj-Britt Moritz, Susanne Hägglund, Louise Moritz och Tomas
Jakobsson.

Justeringsmännens sign:
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§ 60
Diarienr: TN-2015/00036

Ärenden under handläggning - Information
Annika Söderlund

A

Luftmiljö

B

Planeringsprocess och långtidsprognos, information Roger Svärd/
Karin Isaksson

C

Projekt - Årstidernas park - Inkluderande
planeringsprocesser för jämställda miljöer

Annicka Cettner

D

Stadsodling

Annicka Cettner

E

Sommarblommor

Anna Flatholm

F

Cykelbokslut

Katarina Bergström

G

Resvaneundersökning 2014

Marie Frostvinge

H

Remiss Västra länken

Marie Frostvinge

I

Aktuellt från Fastighet
- Lediga lokaler

Dan Vähä,
Christina Lundgren,
Stina Sjöblom

J

Strategiska projekt
- Rådhustorget

Anna Flatholm

K

Aktuellt från Gator och parker

Karin Isaksson

L

Aktuellt från närings- och planeringsutskottet

Karin Isaksson

Justeringsmännens sign:
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