
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-25 

Tekniska nämnden 

Tid: Torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 10:00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 

Beslutande: Lena Karlsson Engman (S), ordförande 
Anna-Karin Sjölander (C), 1:e vice ordförande 
Håkan Johansson (S) 
Christina Bernhardsson (S) 
Tommy Stark (S) 
Stefan Nordström (M) 
Marianne Löfstedt (M) 
Maria Olsson (V) ersätter Lasse Jacobson (V) 
Johan Stål (V) 
Fredrik Rönn (C) 
Lasse Brännström (MP) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lena Karlsson Engman och Anna-Karin Sjölander   
  

 
Sekreterare:        §§ 87-96 
 Annika Kjellsson Lind 

 
Ordförande:      
 Lena Karlsson Engman  
 
Justerare:      
 Anna-Karin Sjölander  

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-08-25 
Anslaget har satts upp: 2022-08-30 
Anslaget tas ner: 2022-09-20 
Förvaringsplats: Sekreterarens tjänsterum 
Underskrift:   

 Annika Lind
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Karin Vincent (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
Maria Edblom Tauson (KD) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Jeanette Everos, enhetschef måltidsservice  
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 96 g, 87 – 89  
Ulf Larsson, energiingenjör, § 96 a 
Fanny Nyberg, miljöingenjör, § 96 a 
Thomas Nordlander, projektchef, § 96 a – b  
Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör, § 96 b 
Anna Flatholm, stadsarkitekt, § 96 b 
Tua Gäärd, administratör, § 96 b – c 
Kejvan Bexenius, handläggare, § 96 b – c  
Marcus Bigren, gatuingenjör, § 96 c – d 
Jonas Sörlén, trafikingenjör, § 96 e 
Mattias Wallmark, IT-chef, § 96 e – f  
Hanna Ahnlund, trafikplanerare, § 90 – 91  
Per Hilmersson, gatudriftchef, § 96 c – d 
Lisa Persson, trafikplanerare, § 90 – 91  
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Beslutsärenden 
 

§ 87 
Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
augusti 

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. Bilaga. 
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§ 88 
Diarienr: TN-2022/00181 

Ekonomiuppföljning augusti 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomirapporten för juni-juli 2022. 
 
att nämnden konstaterar att åtgärder tillsvidare inte behöver vidtas med 
anledning av stigande livsmedelspriser. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för juni-juli 2022 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman(S) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
att nämnden konstaterar att åtgärder tillsvidare inte behöver vidtas med 
anledning av stigande livsmedelspriser. 
 
Anna-Karin Sjölander(C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans(S) 
yrkande. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans(S) 
yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och föreslagen att-sats från Lena Karlsson Engman(S) och 
konstaterar att så är fallet. 
 

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

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 89 
Diarienr: TN-2022/00595 

Uppstart Verksamhetsplan fastställande av 
ekonomiska ramar 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att besluta om fördelning av driftbudget 2023 per verksamhet enligt  
bilaga 1.  
 

Ärendebeskrivning 
Driftsbudget 2023 
besluta om fördelning av driftbudget 2023 per verksamhet enligt bilaga 1 
På grund av det osäkra läget i omvärlden är index för kostnader, lön 
exkluderat, uppräknade med ca 10 000 tkr mer än om uppräkningen gjorts 
med 1 procent enligt tidigare norm.  
 
Av ramökningen avsätts 21 623,6 tkr för att möta kommande 
volymökningar inom verksamheterna, där prioriteringar är nödvändiga 
särskilt gällande externa förhyrningar och förändrings- och 
förbättringsarbete inom IT. 
 
I enlighet med formulering i fullmäktiges budgetbeslut ska ekonomiska 
konsekvenser till följd av hög inflation, pågående krig i Ukraina och 
sanktioner mot Ryssland ska följas i särskild ordning och delges 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband med ordinarie 
ekonomiuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 fördelning budget per verksamhet. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Karin Isaksson 
Marcus Bystedt 
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Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
Viktoria Danielsson 
KS diarium 
FGN, Peter Säbom 
GVN, Marcus Nordin 
Skolkontoret@umea.se   
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§ 90 
Diarienr: TN-2022/00570 

Mötestider Tekniska nämnden 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa mötestiderna för 2023 enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag på mötestider för 2023 är framtagna med hänsyn tagen till övrig 
planering. 

Beslutsunderlag 
TN sammanträdestider 2023. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämndens verksamheter 
KS 
Övergripande kommunikation 
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§ 91 
Diarienr: TN-2022/00446 

Uppdragsbeskrivning parkeringsprogram 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge Gator och parker i uppdrag att ta fram ett nytt parkeringsprogram 
enligt nedan. 
 
att de geografiska begreppen ska tydliggöras och ensas i det nya 
programmet.  
 
att begreppet parkeringar förtydligas så att det tydligt framgår vilken typ 
av fordonsparkering som avses. 
 
att det ska tas med i arbetet att det har kommit och kommer modernare 
fortskaffningsmedel. 
 
 

Ärendebeskrivning  
Bakgrund  
År 2008 antog Umeå kommunfullmäktige ett nytt tillväxtmål om att 
Umeå ska växa till 200 000 invånare senast år 2050. 
Kommunfullmäktige har även antagit en målsättning att andelen resor som 
görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 
procent av alla resor för boende inom Umeå tätort till år 2025. För att 
detta ska kunna bli verklighet har en översiktsplan arbetats fram som 
beskriver inom vilka områden satsningar ska ske. I Översiktsplan Umeå 
kommun beskrivs behovet av ett paradigmskifte mot ett hållbart 
transportsystem. Detta genom satsningar på bland annat ringledens 
färdigställande, huvudvägnät för gång- och cykel, stomlinjenät för 
kollektivtrafik, parkeringspolitik samt beteendeförändringar.   
 
I den fördjupade översiktsplanen för centrala stadsdelarna presenteras en 
parkeringsstrategi som syftar till att omfördela befintlig 
arbetsplatsparkering till förmån för kunder och boende samt styra den 
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angöringstrafik som har sitt mål i centrum. Parkering för kunder, 
besökande och boende går före arbetsplatsparkering i stadskärnan. 
Arbetsplatsparkering anordnas samlat utanför centrumfyrkanten.   
 
Parkeringsstrategin anger följande punkter för att nå syftet:  

• Skapa förutsättningar för förtätningar, stadsutveckling, ökat boende 
i centrum och en levande stadskärna  

• Minska antalet arbetsresor utförda med bil till centrum, bl.a. genom 
att prioritera användare (minska antalet långtidsparkeringar i 
centrum, m.m.) Anställdas parkeringar ska erbjudas utanför 
stadskärnan.   

• Skapa förutsättningar för att kombinera bilresa med kollektivtrafik- 
eller cykelresa till centrum.   

• Tomtmarksparkering ska på sikt inte finnas i markplan i centrum.   
• Samla parkeringar och öka samnyttjandet  
• Skapa trygga, säkra och funktionella cykelparkeringar som ligger 

rätt lokaliserade i förhållande till målpunkter.  
Umeå kommuns senaste parkeringsprogram antogs 2013. De åtgärder som 
finns i programmet är genomförda och det finns därför behov av ett nytt 
parkeringsprogram som visar hur Umeå kommun ska fortsätta arbeta med 
parkering i hela kommunen de kommande åren.   
 
Syfte   
Parkeringsprogrammets syfte är att konkretisera översiktsplanens 
intentioner gällande parkering, bland annat visa hur parkeringspolitiken ska 
bidra till en omställning till hållbara färdmedel.   
 
Parkeringsprogrammet ska stödja och uppmuntra kommunens medborgare 
att bidra till omställningen till hållbart resande. Parkeringsprogrammet 
med konkret åtgärdsplan ska fungera som ett handlingsprogram i 
planeringsprocessen samt ange fortsatt inriktning för kommunens arbete i 
frågor rörande parkering. Programmet fastställs av Kommunfullmäktige.   
 
Tidplan   

• Arbetet med parkeringsprogrammet startas upp under juni 2022.  
• Delmål kopplade till tidplanen arbetas fram av projektledarna samt 

styrgrupp för parkeringsprogrammet. Förankring sker hos berörda 
kommunala verksamheter, bolag och politiker.   

• Extern remiss september 2023.  
• Antagande beräknas under första kvartalet 2024.  

 
Resurser, budget och finansiering  
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Programmet tas fram inom ramen för befintlig budget. Personresurser 
enligt nedan.  
 
Projektorganisation   
Styrgrupp:  

• Karin Isaksson, chef Teknik och Fastighetsförvaltningen  
• Elin Pietroni, vd Upab  
• Helen Nilsson, chef Mark – och exploatering  
• Harry Bertilsson, enhetschef Detaljplanering  
• Marie Frostvinge, trafikplaneringschef  

 
Arbetet med programmet kommer att ledas av Lisa Persson och Hanna 
Ahnlund med expertstöd från berörda verksamheter inom Umeå kommun.  
 
Arbetsgrupp:  

• Hanna Ahnlund, trafikplanerare, Gator och parker  
• Lisa Persson, trafikplanerare, Gator och parker  
• David Pessa, trafikplanerare, Gator och parker  
• Jonas Sörlén, trafikingenjör, Gator och parker  
• Hanna Jonsson, samhällsplanerare, Övergripande planering 
• Linda Calmarsson, hållbarhetsansvarig, Upab  
• Mikael Garpenbring, parkeringsvakt, Upab  

 
Expertstöd:  

• Elisabeth Nilsson, tillgänglighetsstrateg, Övergripande planering  
• Annika Dalén, jämställdhetsstrateg, Övergripande planering  
• Anna Gemzell, infrastrukturstrateg, Övergripande planering  
• Lars Karlsson, förvaltare, Fastighet  
• Pär Näsholm, projektledare, Fastighet   
• Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör, Mark- och 

exploatering  
• Curt Jonsson, affärsutvecklare, Upab  
• Robert Tegström, produktionschef, Upab  

 
Internt på Gator och parker tillkommer expertis inom drift och underhåll 
och färdtjänst. Vid behov kan experter från fler verksamheter tillkomma.   
 
Slutrapport och övertagandeansvar  
Program antas av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden förvaltar 
parkeringsprogrammet. I programmet kommer det att anges vilken 
verksamhet som ansvarar för implementering och genomförande av 
respektive åtgärd.   
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Kommunstyrelsen har beslutat1 att ett program ska vara 
kommunövergripande och beskriva vad kommunen ska uppnå inom ett 
avgränsat område. Ett program ska innehålla långsiktiga inriktningar och 
strategier med prioritering av särskilda utvecklingsinsatser. Programmet 
gäller tills vidare om inget annat anges.   
 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman(S) yrkar på följande att-sats: 
att de geografiska begreppen ska tydliggöras och ensas i det nya 
programmet.  
 
Anna-Karin Sjölander(C) yrkar på följande att-sats: 
att begreppet parkeringar förtydligas så att det tydligt framgår vilken typ av 
fordonsparkering som avses. 
 
Stefan Nordström(M) yrkar på följande att-sats: 
att det ska tas med i arbetet att det har kommit och kommer modernare 
fortskaffningsmedel. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lena Karlsson 
Engmans(S) föreslagna att-sats och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Anna-Karin 
Sjölanders(C) föreslagna att-sats och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Stefan 
Nordströms(M) föreslagna att-sats och konstaterar att så är fallet. 
 
 

Beredningsansvariga 
Hanna Ahnlund och Lisa Persson, Gator och parker 

Beslutet ska skickas till 
Hanna Ahnlund och Lisa Persson, Gator och parker 
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§ 92 
Diarienr: TN-2022/00025 

Aktuellt från förvaltningen augusti 

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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§ 93 

 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden augusti 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 94 

 
Diarienr: TN-2022/00027 

Kurser och konferenser augusti 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av 
information om kurser och konferenser. 
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden 
presenteras. 

Beslutsunderlag 
Inga kurser har inkommit. 
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§ 95 

 
Diarienr: TN-2021/00604 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden augusti 

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, juni-juli 2022 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, juni 2022. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, juni 2022. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, juni 2022. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, juni 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, 



Sida 17 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2022-08-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

rivning av bebyggda fastigheter, juni-juli 2022. Bilaga. 
  
Anmälningsärenden 

• KF Utvecklingsmedel digitaliseringProtokollsutdrag 64. Bilaga. 
• KF Protokollsutdrag554 Reglemente. Bilaga. 

Fastställt i KF 2022-06-20 - Reglemente för kommunens styrelse och 
nämnder0. Bilaga. 

• KF Protokollsutdrag555 investeringsmedel. Bilaga. 
 

• KF Protokollsutdrag550 planering. Bilaga. 
Planeringsdirektiv och budget för 2023_fastställt KF 2206200. 
Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Tommy Johansson, Anna Bugaeva, Greta 
Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 96 

 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information augusti 

 
a. Energiingenjörerna informerar 10.00 Ulf Larsson 

b. Temaföredrag kring hållbarhetsprogram och 
kvalitetsprogram kopplat till detaljplanearbetet 

10.40 Johan Sjöström/ 
Anna Flatholm 

c. Information revidering ordningsföreskrifter 11.20 Tua Gäärd/ 
Kejvan Bexenius 

d. Information belysning på landsbygd 11.40 Marcus Bigren 

e. Information skoterförbud 13.00 Jonas Sörlén 

f. Information IT-funktionen 13.20 Mattias Wallmark 

g. Information parkeringstillstånd  13.50 Karin Isaksson 
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