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Tekniska nämnden
Tid:

Torsdagen den 26 mars 2015 kl. 10:00-17:00

Plats:

Brandstationen, lektionssalen

Beslutande:

Lena Karlsson Engman (S), ordförande
Stefan Nordström (M), 1:e vice ordförande
Håkan Johansson (S)
Christina Bernhardsson (S)
Marcus Helletun (S) §§ 23-26
Marcus Åberg (S) i stället för Marcus Helletun §§ 27-44
Gabriel Farrysson (MP)
Elin Söderberg (MP) i stället för Gabriel Farrysson p.g.a. jäv. § 25
Erik Gladzky (FP)
Fredrik Rönn (C)
Johan Stål (V)
Ulrika Edman (V) §§ 27-44 e
Övriga deltagare: Se sida 2.
Utses att justera: Stefan Nordström (M)
Sekreterare:

§§ 23-44
Tomas Jakobsson

Ordförande:
Lena Karlsson Engman
Justerare:
Stefan Nordström

BEVIS - Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:
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2015-03-31
2015-04-23
Sekreterarens tjänsterum
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Tomas Jakobsson

Sida 2 av 32

Umeå kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-03-26

Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Andreas Georgsson (S)
Elin Söderberg (MP)
Emma Berg (M)
Lennart Degerliden (FP)
Erik Weinehall (C)
Evy Grad (KD)

Tjänstemän
Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör
Karin Isaksson, teknisk chef
Tomas Jakobsson, nämndsekreterare
Britta Strömgren, kommunikatör
Roger Svärd, ekonomichef
Dan Vähä, fastighetschef
Karin Nylén, fastighetsförvaltare
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning
Lars Tapani, brandchef
Tomas Forsberg, IT-chef
Gunnar Teglund, gatuprojektchef
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare
Sara Hedlund, landskapsarkitekt
Ida Lundström, trafikplanerare
Lina Samuelsson, trafikplanerare
Henrik Östlund, chef säkerhet
Christer Björkman, chef olycksförebyggande

Justeringsmännens sign:

§§ 23-44 e
§§ 23-44 e
§§ 23-26
§§ 23-44 d

§ 26
§§ 24-25, 44 b
§§ 24-25
§§ 24-25, 44 b
§§ 41, 44 e, f
§ 44 a
§§ 40, 44 d
§§ 28-39
§§ 28-39
§ 27
§ 27
§§ 44 e, f
§§ 44 e, f

Utdraget bestyrks:
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§ 23
Diarienr: TN-2015/00170

Fastställande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa sammanträdets dagordning med en kompletterande punkt under paragraf
44 - Information om fallet med dataintrång och skadestånd.
att till protokollet notera att ingen person är jävig.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens föredragningslista finns som bilaga och eventuella ändringar
noteras:
Information om fallet med dataintrång och skadestånd lämnas av IT-chef Tomas
Forsberg under paragraf 44.
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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§ 24
Diarienr: TN-2015/00206

Rapport hygienrum
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten om hygienrum.
att komplettera ärendet med allt underlagsmaterial.

Ärendebeskrivning
Uppdraget att utvärdera hur hygienrum i skolan, d.v.s. toaletter, omklädningsrum och
duschar upplevs och används har genomförts i samverkan mellan Fastighet, För- och
Grundskolan och Fritid.
Uppdraget harmoniserar med KF målet: Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor
och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv samt finns
med i tekniska nämnden styrkort med resultatmåttet: Utifrån inventeringen av
hygienrum skapa en ökad trygghet och jämställdhet.
Synpunkter har inhämtats från elever, rektorer, pedagoger, lokalvårdare,
skolsköterskor och vaktmästare. Besök för samtal och rundvandring har skett vid en
F-9 skola, en F-6 skola, två 7-9 skolor och en gymnasieskola. Både nyproducerade,
äldre renoverade och skolor som står inför renovering är representerade.
Syftet är att få en insikt om hur elever och personal upplever hygienrummen på
skolan och om deras tankar kring möjliga förbättringar. Målet är att öka vår kunskap
inför framtida renoveringar och skapa riktlinjer för hur bra hygienrum ska utformas
så att de är tillgängliga och inbjuder till besök.
Rapporten kommer att ligga till grund för kapitlet om hygienrum i det
lokalfunktionsprogram för skollokaler som färdigställs under 2015.

Beslutsunderlag
Rapport Hygienrum. Bilaga.
Underlagsmaterial.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Karin Nylén
Christina Lundgren

Beslutet ska skickas till
För och grundskolan
Fastighet

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 25
Diarienr: TN-2013/00602

Härmod 9 - Renovering av byggnadsminnet
Scharinska villan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- Att avslå begäran om avtalsförändring avseende avskrivningstid och inflyttningstid.
- Att tidsbegränsat stöd för kulturverksamhet i form av hyresreduktion inte kan
medges inom ramen för tekniska nämndens uppdrag.
- Att tekniska nämnden medger att tidpunkten from när tilläggskostnaden för
invändigt underhåll utgår, förskjuts till den 1/9 2015.
Gabriel Farrysson lämnar sammanträdesrummet på grund av jäv och deltar inte i
handläggningen eller beslutet i ärendet.
Reservation
Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande om återremiss - Ärendet
kring avskrivningsperioden borde åter ses över i samarbete med Umeå Studentkår.
Vänsterpartiet anser att det är av största vikt att Umeå kommun har ett gott samarbete
med Umeå studentkår. Scharinska villan är en viktig del i Umeås långa historia som
unik studentstad och är viktig för kåren. Att studenterna trivs i Umeå är en
förutsättning för att de ska vilja bo kvar i Umeå och på så sätt utgör studenterna en
framtida tillväxtmotor för staden.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-04-03, § 108 att Scharinska villan
skulle återställas i ett skick som är förenligt med den byggnadsminnesförklaring som
finns.
Återställandet har genomförts i enlighet med beslutet och kommer att vara
färdigställt för inflyttning tom 2015-04-01. Utvändiga arbeten kommer att
färdigställas sommaren 2015.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 7 av 32

Umeå kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-03-26

Kostnaderna för renoveringen har fördelats i enlighet med då gällande hyresavtal, där
hyresvärden ansvarar för merparten av underhållskostnaderna och hyresgästen
ansvarar för kostnader för invändiga ytskikt. Beslut om finansiering där 4,8 mkr (av
total renoveringskostnad om ca 22 mkr) är hyreshöjande, se protokollsutdrag
KS000246/2012.
Avtalet anger att drift- och underhåll ingår upp till hyreskostnaden, kostnader för
invändigt ytskiktsunderhåll därutöver ska finansieras av hyresgästen, såvitt avtalet
får tolkas innevarande år. Kostnadsprincipen är lägre än den interna
självkostnadsprincipen för kommunens fastigheter- i kostnaden ingår inte
kapitalkostnader för investeringar.
Umeå Studentkår har framfört att en direktfinansiering av den invändiga
underhållskostnad som åligger hyresgästen inte är möjlig och har önskat att
kostnaden hanteras som ett tillägg av hyresvärden Umeå kommun. Detta har
tillmötesgåtts. Så även att avskrivningstiden som normalt är lika lång som hyrestiden
(i detta fall 3 år) eller 10 år med en klausul att hyresgästen betalar kvarstående
kostnader om avtalsförhållandet avbryts innan avskrivningstidens slut, har förlängts
till 15 år med särskild klausul om att Umeå Studentkår ska utge kvarstående
kostnader om inte Kommunstyrelsens arbetsutskott då medger annat. Umeå
Studentkårs begäran om en tidsförskjutning av inflyttningsdatum från den 1/2 2015
till den 1/4 2015 har också tillmötesgåtts. Dialogen har skett genom
samverkansgruppens möten.
I och med bilagd skrivelse har ytterligare begäran om förändrade avtalsvillkor
framställts av Umeå Studentkår.
Ur Umeå Studentkårs skrivelse: Denna skrivelse till er i kommunledningen syftar till
lyfta frågan om förbättrade avtalsvillkor från kommunen som möjliggör uppstarten
av verksamheten, enligt bifogade planer. Hur dessa villkor utformas är vi högst
villiga att diskutera. Förslagsvis kan det vara relevant att: från kommunen för
uppstarten av denna verksamhet. Exakt hur ett sådant stöd skulle kunna utformas är
vi flexibla kring. Förslagsvis skulle det kunna handla om:
- Förlängd avskrivningstid för ombyggnationskostnaderna från 15år till 40år
- Tidsbegränsat stöd till den kulturverksamhet som är planerad
- Uppskjutet tillträdesdatum
Den begärda förlängningen till 40 års avskrivning ej är motiverad eller olämplig ur
flera aspekter;

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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40 år motsvarar inte ytskiktets livslängd, vilket bland annat innebär att nya
kostnader kommer att tillkomma innan de gamla är avskrivna. Detta skapar
inte goda ekonomiska förutsättningar på sikt.
Avskrivningstiden avviker ytterligare från avtalstiden, vilket kräver ett
ställningstagande till kvarstående skuld om avtalsförhållandet avbryts.
Sedan samverkansgruppens möten startade igen 2012 har Umeå Studentkårs
budskap varit att kårverksamhet ska bedrivas i lokalerna, i egen regi efter
renoveringen. I januari 2015 ändrades denna inriktning – målet är nu att hitta
andrahandshyresgäster till lokalen. Fastighet bedömer att den kostnad som är
fastställd för Umeå Studentkår som förstahandshyresgäst redan understiger
marknadshyra.

Tidsbegränsat stöd till kulturverksamhet kan inte hanteras i form av hyresreduktion
inom ramen för tekniska nämndens uppdrag, särskilt inte där andrahandshyresgästen
är näringsidkare. Frågan måste därför hanteras som en ansökan hos Kulturnämnden.
Begäran om ytterligare uppskjutet datum har inte preciserats. Parterna var överens
om att någon hyra inte skulle utgå under renoveringstiden men avsikten har varit att
så snart renoveringen är avslutad ska återgås till situationen före den påbörjades, dvs.
att ersättning för drift- och underhåll ska betalas av Umeå Studentkår.
Då hela renoveringsprojektet bedöms vara avslutat och totalkostnaden vara fastställd
tom 1/9 2015, ser Fastighet möjligheten att tidpunkten för tilläggskostnaden om
387 679 kr/år förskjuts tom detta datum, då aktivering beräknas påbörjas. Datumet
sammanfaller väl med höstterminstarten 2015. Grundkostnaden för avtalet gäller
from den 1/4 2015. Förskjutningen av tillägget medför en minskad kostnad under
hyresgästens uppstartstid med 161 533 kr.

Förslag på sammanträdet
Johan Stål (V) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av att-satsen
om avskrivningstiden.
Håkan Johansson (S) yrkar att i den tredje att-satsen ersätta t.o.m. med till.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras
enligt Ståls (V) yrkande och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse med
Johanssons ändringsyrkande. Tekniska nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse
med Johanssons ändring.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag KSAU 2012-04-03, § 108
2. Protokollsutdrag KF 2013-05-27, § 99
3. Skrivelse från Umeå Studentkår 2015-02-10.

Beredningsansvariga
Christina Lundgren, Dan Vähä

Beslutet ska skickas till
Umeå Studentkår

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 26
Diarienr: TN-2015/00233

Nyttjande av tekniska nämndens eget kapital 2015
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna nyttjande av tekniska nämndens eget kapital med 700 tkr för extra
anslag till Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeälvens dalgång (Ume
Älvdal).

Ärendebeskrivning
För verksamhetsåret 2013 utbetalades från tekniska nämnden, Gator och parker ett
bidrag till Ume Älvdal på 1 046 tkr. Inför budget 2014 och mot bakgrund av de stora
besparingskrav som lades på Gator och parkers verksamheter beslöt nämnden att
minska bidraget till Ume Älvdal och under 2014 betalades sammanlagt 358 tkr ut till
stiftelsen. För 2015 är budgeten på samma nivå som 2014 men med
indexuppräkning.
För att underlätta omställningen för Ume Älvdal föreslås att 700 tkr av nämndens
egna kapital nyttjas för utbetalning av ett extra anslag till stiftelsen år 2015.

Beredningsansvariga
Karin Isaksson
Roger Svärd

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Karin Isaksson
Roger Svärd

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 27
Diarienr: TN-2015/00224

Riktlinjer bullerskyddsbidrag
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
Att anta riktlinjer för bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder vid vägtrafikbuller enligt
bilaga 1 ”Förslag till nya riktlinjer för bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder vid
vägtrafikbuller”.

Ärendebeskrivning
Bakgrund:
Oktober 2011 antog tekniska nämnden nya riktlinjer gällande bullerskyddbidrag för
fönsteråtgärder. Riktlinjerna och arbetsprocessen i sig fungerar, men förtydligande av
riktlinjerna föreslås för att underlätta för de sökande.
Förändringar:
- ”Bidragets storlek uppgår till 1875 kronor per kvadratmeter fönsterarea,
inklusive moms”. Tidigare bidragsbelopp: 1500 kr per kvadratmeter
fönsterarea, exklusive moms. Samma storlek på bidraget, men tydligare för
den sökande.
- Möjlighet att söka bidrag för bullerplank tas bort på grund av att effekten inte
är tillräcklig för att uppnå efterkraven.
- Struktur och ordning på riktlinjerna har ändrats för att göra det extra tydligt
för sökande.
- Ansökningsblanketten lyfts ut ur riktlinjerna för att byte av handläggare inte
ska behöva tas i tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
1. Förslag till nya riktlinjer för bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder vid
vägtrafikbuller. Bilaga 1.
2. Gällande riktlinjer för bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder vid
vägtrafikbuller (TN 1053/2011).

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Ida Lundström och Lina Samuelsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 28
Diarienr: TN-2013/00687

Medborgarförslag nr 17/2013 - Öppna upp området
utmed Tvärån mellan Storgatan och Kvarnbron
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
avslå medborgarförslaget om att öppna upp området utmed Tvärån mellan Storgatan
och Kvarnbron.

Ärendebeskrivning
I kommunens översiktsplan (antagen 2011) lyfts Tväråstråket fram som en av de
viktiga ekologiska korridorerna som korsar genom stadslandskapet, länkar samman
parker- och naturområden, underlättar spridning och ekologisk funktion och skapar
innehållsrika gröna rum för stadens invånare. Under 2015 kommer Umeå kommun
att inleda arbetet med att ta fram en skötselplan för Tväråstråket. Skötselplanen
kommer att redovisa funktion, upplevelse och skötsel för de olika delarna av
Tväråstråket.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 29
Diarienr: TN-2013/00942

Medborgarförslag nr 37/2013 - Stadspark förvandlas
till isrink
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att förvandla stadspark till isrink.

Ärendebeskrivning
Gator och parker har under åren jobbat med att utveckla utbudet av vinteraktiviteter
under temat Vinterstad. Isbanor har varit ett återkommande inslag från de första
försöken på Renmarkstorget och Mimerskolans parkering till grusgångarna i Döbelns
park och hamnplan intill snöborgen. Antalet besökare har varit få, trots olika försök
att locka till skridskoåkning t ex tillgång till skridskor på Hamnmagasinet sista året.
2014 togs ett politiskt beslut om besparingar för Umeå kommun och kraftiga
sparkrav lades till följd av detta på Gator och parker. Ett av de besparingsområden
som pekades ut var Vinterstad och därmed finns inte längre pengar i budget för att
arbeta med Vinterstad i någon större skala.
Besparingarna tillsammans med det låga besöksantalet gör att vi inte längre har
möjlighet att satsa på isbanor i parkerna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 30
Diarienr: TN-2013/01222

Medborgarförslag nr 40/2013 - Flytande
strandpromenad mellan broarna
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om en flytande strandpromenad mellan broarna.

Ärendebeskrivning
I Umeå kommuns översiktsplan (antagen 2011) är utgångspunkten att planera för en
hållbar tillväxt med sikte på Umeå kommuns mål om 200 000 invånare 2050. I
planen formuleras sex utvecklingsstrategier, varav en är ” Satsa på offentliga rum
och parker”. Framförallt ska man satsa på älvsstråket, ett sammanhängande älvsnära
promenadstråk ska på sikt utvecklas och bli Umeås stadspark.
För närvarande pågår arbetet med att genomföra visionen om en sammanhängande
och innehållsrik promenad, bland annat färdigställs projekten inom Staden mellan
broarna men kommunen har också påbörjat projekteringen av en älvsnära promenad
mellan Tegsbron och Tjärhovsparken. En flytande strandpromenad skulle möjligen
kunna vara ett alternativ om det saknas andra möjligheter att åstadkomma allmän
tillgänglighet till älvsstränderna, men i dagsläget är det ingen fråga som utreds, finns
i planeringen eller i den kommunala investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 31
Diarienr: TN-2013/01285

Medborgarförslag nr 48/2013 - Ispark i Vänortsparken
(On Ice)
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att skapa en ispark i Vänortsparken.

Ärendebeskrivning
Gator och parker har under åren jobbat med att utveckla utbudet av vinteraktiviteter
under temat Vinterstad. Isbanor har varit ett återkommande inslag från de första
försöken på Renmarkstorget och Mimerskolans parkering till grusgångarna i Döbelns
park och hamnplan intill snöborgen. Antalet besökare har varit få, trots olika försök
att locka till skridskoåkning t ex tillgång till skridskor på Hamnmagasinet sista året.
2014 togs ett politiskt beslut om besparingar för Umeå kommun och ett kraftigt
sparkrav lades också på Gator och parker. Ett av de besparingsområden som pekades
ut var Vinterstad och därmed finns inte längre pengar i budget för att arbeta med
Vinterstad i någon större skala.
Besparingarna tillsammans med det låga besöksantalet gör att vi inte längre har
möjlighet att satsa på isbanor i parkerna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 32
Diarienr: TN-2013/01618

Medborgarförslag nr 64/2013 - Uppför hundlatriner vid
varje återvinningsstation
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att uppföra hundlatriner vid varje
återvinningsstation.

Ärendebeskrivning
Gator och parkers bedömning är att återvinningsstationerna inte är de bästa platserna
att placera hundlatrinerna på. Behovet av hundlatriner är störst vi välfrekventerade
promenadstråk i staden. Det är också på dessa platser vi valt att behålla hundlatriner.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 33
Diarienr: TN-2013/01719

Medborgarförslag nr 70/2013 - Istället för hundlatriner
dela ut dekaler till fastighetsägare som tillåter
hundbajspåsar i gröna tunnan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att dela ut dekaler till fastighetsägare som tillåter
hundbajspåsar i gröna tunnan.

Ärendebeskrivning
Under 2014 genomförde Skellefteå kommun en kampanj med syfte att minska
mängden hundbajs på gator, torg, i parker och naturen. Man delade ut gratis dekaler
till de privatpersoner som godkänner att hundbajs lämnas i deras privata avfallskärl.
Kampanjen uppmärksammades på många håll i landet, men när vi kontaktat
Skellefteå för uppföljning är det osäker hur stor effekten verkligen blev. Detta beror
dels på att privata avfallskärl ofta står i ett svårtillgängligt läge inne på gårdar etc.
vilket gör att färre hundägare nyttjar kärlen, dels på att det i slutändan inte var så
många som privatpersoner som satte upp dekalen (i oktober hade ca 550 delats ut).
För kännedom har Skellefteå kommun ca 200 hundrastkärl, Umeå hade 240 innan
besparingen 2014 och idag ca 120 kärl.
Skellefteå kommun konstaterar också att man ännu inte sett så stor skillnad på
mängden hundbajs (uppföljning oktober 2014) på marken, men påpekar också att det
tar tid att arbeta in ett nytt beteende.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 34
Diarienr: TN-2013/01770

Medborgarförslag nr 72/2013 - Kommunen upprättar
register över hundägare och debitera dessa en avgift
varje år så att hundlatrinerna får vara kvar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att upprätta register över hundägare och debitera
dessa en avgift varje år så att hundlatrinerna får vara kvar.

Ärendebeskrivning
Gator och parker gör bedömningen att upprätthållandet och ajourhållandet av ett
register över hundägare är en stor arbetsuppgift och därmed också en kostnad. Den
kostnaden skulle belasta parkdriftsbudgeten och därmed kvarstår behovet av att
minska kostnaderna för hundlatriner.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 35
Diarienr: TN-2014/00227

Medborgarförslag nr 63/2013 En stor lekpark för barn
i alla åldrar i centrala stan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om en stor lekpark för barn i alla åldrar i central staden.
Reservation
Ulrika Edman (V) och Johan Stål (V) reserverar sig till förmån för eget förslag om
bifall till medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Arbetet med en stor lekpark för barn i alla åldrar i centrala staden pågår redan i o m
den planerade ombyggnaden av Hedlundadungen. Hedlunda kommer att bli Umeås
centrala äventyrslekplats med en klätterlek som är både utmanande och spännande
för lite större barn, rörelselek för mindre barn, en vattenlek och även andra
aktivitetsytor. Parken ska bli en mötesplats för umebor i alla åldrar året om.
Ombyggnaden av Hedlunda påbörjas våren 2015.

Förslag på sammanträdet
Ulrika Edman (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden ställer förslag i tjänsteskrivelse (avslag) mot Edmans förslag om bifall
till medborgarförslaget och konstaterar att nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse
och avslår medborgarförslaget.
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för förslag i tjänsteskrivelse (avslag av medborgarförslag)
Nej-röst för Edmans förslag (bifall till medborgarförslag)
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för förslag i tjänsteskrivelse (avslag av medborgarförslag) och 3 nejröster för Edmans förslag (bifall till medborgarförslag) beslutar tekniska nämnden att
avslå medborgarförslaget.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
Lena Karlsson Engman, ordf.

Parti
(S)

Ja-röst
X

Nej-röst

Stefan Nordström, v ordf.

(M)

X

Håkan Johansson

(S)

X

Christina Bernhardsson

(S)

X

Marcus Åberg

(S)

X

Gabriel Farrysson

(MP)

X

Erik Gladzky

(FP)

Fredrik Rönn

(C)

X

Jan Kollberg

(KD)

X

Johan Stål

(V)

X

Ulrika Edman

(V)

X

Avstår från att rösta

X

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 36
Diarienr: TN-2014/00530

Medborgarförslag nr 15/2014 - Skapa allmänningar
istället för ängar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att skapa allmänningar istället för ängar.

Ärendebeskrivning
Gator och parker ser för tillfället över olika former av odlingsmöjligheter, och
kommer under 2015 att ta fram riktlinjer för upplåtelse av parkmark för odling.
Trädgårdsodling på kommunal mark inom Umeå tätort sker i form av mindre
permanenta odlingar så som pallkragar på mark planlagd som park, alternativt av
koloni- och odlingsföreningar som arrenderar mark som generellt är planlagd för
odlingslotter eller som ännu inte är planlagd. Ansvar för upplåtelse av parkmark
finns hos Gator och parker, och hos Mark och exploatering för övrig mark.
Generellt ska Umeås parker vara tillgängliga för alla – utan begränsningar. Odling
inom befintliga parkområden möjliggörs där det anses fungera i samklang med
allmänhetens tillgänglighet. I stadsdelarna upplåts parkmark om och när intresse
finns, då ofta till närboende. Nyttjandet av parkmark för stadsodling är begränsad av
lagstiftningen kring upplåtelse av allmän plats, som exempelvis kräver polistillstånd.
Gator och parker har en positiv inställning till stadsodling i olika former. De senaste
åren har efterfrågan på parkmark för odling varit mycket liten och i samtliga fall har
vi kunnat hjälpa till att anordna plats. Exempel på platser är Broparken och
Ålidbacken.
Mot bakgrunden att intresset för odling varit begränsat bedömer vi inte att skapandet
av allmänningar i stället för ängar kommer att leda till de ekonomiska besparingar
som krävs. Vi kommer även i fortsättningen att verka för stadsodling men inte främst
av ekonomiska skäl.

Förslag på sammanträdet
Fredrik Rönn (C) yrkar bifall till medborgaförslaget.
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse eller Rönns förslag
om bifall till medborgarförslaget och konstaterar att nämnden bifaller förslag i
tjänsteskrivelse om att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 37
Diarienr: TN-2014/00596

Medborgarförslag nr 20/2014 - Bygg en cykeldirt i
Holmsund
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att bygga en cykeldirt i Holmsund.

Ärendebeskrivning
Umeå kommuns mål är Umeå ska bli en grönare stad. En mångfald av upplevelserika
parker, naturområden och gröna stråk ska säkra alla medborgares tillgång till ett brett
utbud av aktiviteter och rekreation. Men, Gator och parker har för närvarande inte
några investeringsmedel avsatta för att bygga en cykeldirt i Holmsund. 2014 fick
Gator och parker stora besparingskrav på sin driftsbudget och det är därför svårt att
hitta utrymme för skötsel av ytterligare anläggningar.
Däremot finns en möjlighet att upplåta mark för cykeldirt om exempelvis en förening
kan bygga och ta ansvar för skötsel av anläggningen. Tekniska nämnden uppmanar
förslagställaren att ta kontakt med Umeå fritid för att på bästa sätt tillsammans gå
vidare i frågan.

Förslag på sammanträdet
Christina Bernhardsson (S) yrkar om följande tillägg i sista stycket i
ärendebeskrivningen: Tekniska nämnden uppmanar förslagställaren att ta kontakt
med Umeå fritid för att på bästa sätt tillsammans gå vidare i frågan.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse med
Bernhardssons tillägg och konstaterar att nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse
med Bernhardssons tillägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 38
Diarienr: TN-2014/01182

Medborgarförslag nr 38/2014 - bevara övre
Rådhusparken som den är
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget om att bevara övre delen av Rådhusparken som den är.

Ärendebeskrivning
Ombyggnaden/renoveringen av den övre delen av Rådhusparken är planerad till
sommaren 2015. Det finns flera olika anledningar till att parken behöver renoveras:
 parkens träd, ett antal träd är i riktigt dåligt skick och behöver bytas ut av
säkerhetsskäl och estetiska skäl
 tillgängligheten i parken är dålig med sidlutande gångar och tydliga naturliga
ledstråk saknas
 belysningen behöver förbättras
 Rådhusparken är en viktig del av Umeås paradaxel från Järnvägsstationen, via
Järnvägstorget och esplanaden till Rådhuset, Rådhusparken och älven.
Ombyggnaden kommer att ge möjlighet till bättre flöden från Vasaplan, gågatan
och Rådhustorget till älven och Kulturväven
 Parkens utrustning behöver uppdateras, det behövs fler sittplatser och en
effektivare sophantering
Huvuddelen av träden i parkens mittaxel kommer att sparas i ombyggnationen,
parkens struktur med gångsystemet, den centrala mittpunkten med fontän kommer
också att sparas. Även i fortsättningen kommer sommarblomsplanteringar att vara en
viktig del av Rådhusparken. Hänsyn och utveckling av de historiska kvaliteterna är
en viktig förutsättning för parkens ombyggnad. Ombyggnaden av Rådhusparken är
beslutad och finns i investeringsbudgeten för parker.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 39
Diarienr: TN-2015/00221

Investeringsprogram för 2015 - Parkarbeten
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och bevilja Gator och parkers förslag till Investeringsprogram för 2015
– Parkarbeten samt ombudgeteringar och igångsättningstillstånd för samtliga
investeringar med prioritet ett.
att godkänna och bevilja Gator och parkers förslag till Investeringsprogram för 2015
– Parkarbeten samt ombudgeteringar samt föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att
bevilja igångsättningstillstånd för investeringar med prioritet två och tre.
Protokollsanteckning från Ulrika Edman (V) om att det saknas en lekplats inom
centrumfyrkanten.

Ärendebeskrivning
Gator och parker har upprättat program för anläggande och ombyggnad av parker,
samtliga projekt ligger inom fastställd investeringsram för 2015.

Beslutsunderlag
Investeringsprogram för 2015 – Parkarbeten. Bilaga.

Beredningsansvariga
Anna Flatholm

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 40
Diarienr: TN-2015/00222

Investeringsprogram för 2015 - Gatuarbeten
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och bevilja Gator och parkers förslag till Investeringsprogram för 2015
– Gatuarbeten samt ombudgeteringar och igångsättningstillstånd för samtliga
investeringar med prioritet ett.
att godkänna och bevilja Gator och parkers förslag till Investeringsprogram för 2015
– Gatuarbeten samt ombudgeteringar samt föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
att bevilja igångsättningstillstånd för investeringar med prioritet två och tre.

Ärendebeskrivning
Gator och parker har upprättat program för anläggande och ombyggnad av gator,
samtliga projekt ligger inom fastställd investeringsram för 2015.

Beslutsunderlag
Investeringsprogram för 2015 - Gatuarbeten. Bilaga.
Karta.

Beredningsansvariga
Gunnar Teglund

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 41
Diarienr: TN-2015/00198

Revidering av Umeå kommuns program för säkerhet
och trygghet (PROST)
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att anta kommunens Program för säkerhet och trygghet 2015-2018 med tillhörande
Delprogram för förebyggande brand 2015-2018 och Delprogram för
räddningstjänst 2015-2018.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tidigare antagit Program för säkerhet och trygghet med tillhörande
delprogram för förebyggande brand och räddningstjänst. Enligt Lag om skydd mot
olyckor ska programmet antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod
varför programmet tas upp för beslut igen.
I samband med detta har några redaktionella justeringar genomförts, stycken har bytt
plats för att tydliggöra besluten i kommunen samt att ett nytt kapitel har införts kap
3.4.3 i vilket kommunen beslutar om vilka verksamheter som bedöms som
samhällsviktiga och ska prioriteras vid stora påfrestningar.
Beskrivning av struktur i programmet:
Kap 1 Beskrivning av bakgrund och syfte
Kap 2 Beslut om kommunens mål med säkerhets- och trygghetsarbetet
Kap 3 Beslut om att fördela arbetsuppgifter i säkerhets- och trygghetsarbetet
Kap 4 Redovisning av arbetssätt och skyldigheter för kommunen
Bilaga 1 Sammanställning av aktuell risk- och sårbarhetsanalys som Program för
säkerhet och trygghet baseras på

Beslutsunderlag
1. Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet 2015-2018. Bilaga.
2. Delprogram Olycksförebyggande brand 2015-2018. Bilaga.
3. Delprogram Räddningstjänstverksamhet 2015-2018. Bilaga.

Beredningsansvariga
Lars Tapani

Justeringsmännens sign:
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Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign:
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§ 42
Diarienr: TN-2015/00037

Kurser och konferenser
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:
Inbjudan samråd sverigefinnar 4 maj 2015.
Inbjudan samråd samer 27 april 2015.

Beslutsunderlag
Inbjudan samråd sverigefinnar.
Inbjudan samråd samer.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 43
Diarienr: TN-2015/00005

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2015
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden godkänns.
Ärendebeskrivning

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. Bilaga.

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst
1. Kommunal färdtjänst, februari 2015. Bilaga.
2. Riksfärdtjänst, februari 2015. Bilaga
3. Parkeringstillstånd, februari 2015. Bilaga.
Delegationsanmälan och delegationsbeslut Fastighet.
Antagande av konsulter, entreprenörer och leverantörer för underhålls- och
investeringsobjekt inom Fastighetstekniks verksamhetsområde. Uthyrning av lokaler,
februari 2015. Bilaga.
Anmälningsärenden
1. Medlemskap – ICLEI. Bilaga.
2. Tekniska ramjusteringar mellan nämnder. Bilaga.

Beredningsansvariga
Susanne Hägglund, Ulla Lidman, Mats Johansson, Louise Moritz, Maj-Britt
Moritz, och Tomas Jakobsson

Justeringsmännens sign:
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§ 44
Diarienr: TN-2015/00036

Ärenden under handläggning - Information
a)

Information om fallet med dataintrång och
skadestånd. Umeå kommun upprättar en
frågor och svar-bank på kommunens
hemsida.

Tomas Forsberg

b)

Aktuellt från Fastighet
‐ Fridhemsgymnasiet
‐ Rapport om kommundelar
‐ Lokalförsörjningsplan
‐ Rivning av simhall
‐ Rådhuset

Dan Vähä/
Christina Lundgren

c)

Strategidiskussion

Lena Karlsson
Engman

d)

Strategiska projekt
‐ Bölesholmarna

Karin Isaksson/
Gunnar Teglund

e)

Delprogram Kameraövervakning Remissversion 2015-03-05

Lars Tapani

f)

Tillsynsärenden ‐ Mäster Erik och
Tavelsjöprojektet Heleneborg

Lars Tapani

g)

Aktuellt från Gator och parker

Karin Isaksson

h)

Aktuellt från närings‐ och
planeringsutskottet (NP)

Karin Isaksson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

