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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Mikael Danielsson Sjöstam (S) 
Karin Vincent (S) 
Maria Olsson (V) fram till § 119 – 127, 133 
Ellen Ström (V) 
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, § § 133 c, 119 – 123, 129 
Mattias Wallmark, IT-chef, § 124 – 126  
Mona Flumée, enhetschef Städ- och verksamhetsservice, § 122 – 125, 129 
Marie Bäckman, måltidschef, § 122 – 125, 129 
Hanna Ekman, verksamhetsutvecklare fastighet, § 122 – 126, 129 
Greta Adamsson, färdtjänstkonsulent, § 127 – 128   
Katarina Gref, trafikplanerare, § 133 a – b 
Clara Larsson, personalkonsult, § 133 b – c 
Per-Erik Evaldsson, revisor, § 133a 
Lennart Salomonsson, revisor, § 133a 
Liz Gard, revisor, § 133a 
Kristoffer Karlsson, revisor, § 133a 
Thomas Molén, digitaliseringsstrateg, § 124 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 133 a – b, 124 – 128 
Julia Frostvinge, tekniksprångetpraktikant, § 124 – 128  
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Beslutsärenden 
 

§ 119 
Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
november 

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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§ 120 
Diarienr: TN-2022/00181 

Ekonomiuppföljning november 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för oktober 2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för oktober 2022 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom okt 2022 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 121 
Diarienr: TN-2022/00708 

Förvärv av fastigheten Ersmark 4:15 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott besluta att för 
Umeå kommuns behov förvärva fastigheten Ersmark 4:15 under 
förutsättning att skäliga villkor om köpeskilling kan uppfyllas och att 
säljaren och köparen avslutar förhandling och kommer överens om villkor 
för köpet.  
 
att föreslå kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott besluta att 
finansiering av förvärvet belastar kommunstyrelsens budgetanslag som är 
avsatt för förvärv av fastigheter för eget behov. 
 
att anse ärendet justerat. 
 

Ärendebeskrivning 
Behovet av nya gruppboende till individ-och familjenämndens verksamhet 
är ca 3 st. gruppboende per år vilket synliggörs i Umeå kommuns 
investeringsplan för varje budgetår. Intentionen är att Umeå kommun ska 
bygga och äga gruppboendena i egen regi.  
 
Fastighet, som har i uppdrag att försörja kommunala verksamheter med 
lokaler, har via egen omvärldsbevakning hittat en fastighet (Ersmark 4:15) 
som ägs av ett privatbolag och inte nyttjas i dagsläget. Denna fastighet 
skulle tillgodose individ-och familjenämndens behov av ett nytt 
gruppboende utifrån lokaliseringsprincipen och därför föreslås förvärv av 
fastigheten. Denna lokallösning skulle gynna Umeå kommuns behov av 
gruppboende och även spara tid för att: hitta nya byggtomter, genomföra 
detaljplane-, bygglovs,- upphandlings- och byggprocesser samt spara kötid 
för brukarna. 
 
Förvärv av fastigheter ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde 
och därför föreslås att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
beslutar i detta ärende. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – objektbeskrivning. 
Bilaga 2 – planritning. 

Beredningsansvariga 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 
Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare  

Beslutet ska skickas till 
KS NAU, Fastighet, Mark och exploatering 
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§ 122 
Diarienr: TN-2022/00749 

Yttrande revisionsgranskning Kommunens 
avtalsförvaltning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY granskat 
kommunens avtalsförvaltning. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen och berörda nämnder inte har säkerställt en 
ändamålsenlig avtalsförvaltning med tillräcklig intern kontroll av 
kommunen ingångna avtal. Undantaget är upphandlade entreprenader för 
vilka revisorerna bedömer att tekniska nämnden i allt väsentligt säkerställt 
en tillräcklig avtalsförvaltning, delvis utifrån de generella regleringar som 
finns för entreprenörer.  
 
Yttrande 
Kommunrevisionens granskning påtalar och bekräftar ett antal sedan 
tidigare identifierade brister i kommunens hantering av avtalsförvaltning.  
 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till samtliga rekommendationer och 
särskilt revisionens rekommendation att säkerställa en ändamålsenlig roll- 
och ansvarsfördelning i avtalsförvaltningen och att säkerställa att 
verksamheterna har effektiva verktyg och stöd.  
 
Tekniska nämndens verksamheter har utarbetat rutiner för att säkerställa 
kontroll över de direktupphandlingar som görs, i väntan på det 
avtalshanteringssystem som kommer att implementeras under 2023. 
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Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
 
Lasse Jacobson (V) yrkar på att det redovisas till nämnden i samband med 
tertialuppföljningen hur arbetet fortlöper. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar avslag på Lasse Jacobsons (V) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.  
 
Ordförande frågar om nämnden avslår Lasse Jacobsons (V) tilläggsyrkande 
och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Jacobsons yrkande 
Nej-röst för bifall till Lasse Jacobsons 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: 8 3  

 
Omröstningsresultat 
Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att fastställa 
beslutet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
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Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Reservationstext 

 
 
 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Christina Bernhardsson yrkar på beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen 
och konstaterar att så är fallet. 
Johan Stål (V) avstår från att delta i arbetsutskottets beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens avtalsförvaltning 2022. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Johan Byström, Annika Kjellsson Lind 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Hanna Ekman   
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§ 123 
Diarienr: TN-2022/00764 

Yttrande revisionsgranskning Kommunens inköps- 
och upphandlingsprocess 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att lämna yttrande enligt nedan. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY granskat 
kommunens inköps- och upphandlingsprocess. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte har 
säkerställt en ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess.  
Bedömningen grundar sig i att den interna kontrollen brister i ett antal 
väsentliga avseenden;  
- otydlighet i roll- och ansvarsfördelning,  
- diskrepans mellan styrande dokument och praktiskt arbete  
- brist på centrala kontroller samt svårigheter i nuvarande system att 
inhämta korrekt data för analys och uppföljning.  
 
Revisionen noterar dock att det pågår ett arbete inom kommunen för att 
tydliggöra både styrning och möjlighet till kontroller, vilket revisionen ser  
positivt på. 
 
Utifrån granskningen lämnar kommunrevisionen följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:  

• Prioritera revidering av styrdokument avseende inköp och 
upphandling  

• Tydliggör den strategiska styrningen avseende upphandlingsfrågor 
utifrån ett koncernperspektiv, för att tillse den helhetssyn och 
effektivitet som uttalas i inköps- och upphandlingspolicyn.  
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• Tydliggör roll- och ansvarsfördelning avseende 
kommunövergripande och nämndspecifika upphandlingsbehov, 
beslut och -processer, inklusive delegation 
 

• Stärk kontroll och uppföljning avseende kommunens totala inköp, 
för att kunna identifiera och vidta åtgärder rörande otillåtna 
köpbeteenden i organisationen.  

 
Kommunrevisionen lämnar följande rekommendationer till 
Kommunstyrelsen och samtliga nämnder:  

• Säkerställ rutiner för att all upphandling och inköp sker i enlighet 
med  
upphandlingslagstiftning samt kommunens styrdokument. 

 
Yttrande  
Kommunrevisionens granskning påtalar och bekräftar ett antal sedan 
tidigare identifierade brister i kommunens hantering av upphandling och 
inköp.  
Tekniska nämnden ställer sig positiv till samtliga rekommendationer och 
särskilt revisionens rekommendation att prioritera revidering av befintliga 
styrdokument inom upphandlings- och inköpsområdet. Detta då sagda 
styrdokument är kritiska för att uppnå en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
samt tydliga krav och riktlinjer för hur upphandlings- och inköpsarbete ska 
bedrivas i kommunen och hur styrning, kontroll och uppföljning av 
området ska ske.  
Kommunrevisionens granskning och rekommendationer kommer därför 
utgöra en viktig utgångspunkt i den revidering av Umeå kommuns policy 
och riktlinjer för upphandling och inköp som på uppdrag av 
kommunfullmäktige ska genomföras under 2023. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på att det redovisas till nämnden i samband med 
tertialuppföljningen hur arbetet fortlöper. 
 
Christina Bernhardsson (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.  
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Ordförande frågar om nämnden avslår Lasse Jacobsons (V) tilläggsyrkande 
och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Jacobsons yrkande 
Nej-röst för bifall till Lasse Jacobsons 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: 9 2  

 
 
Omröstningsresultat 
Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att fastställa 
beslutet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens inköps- och upphandlingsprocess. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Dan Gideonsson, Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
Hanna Ekman   
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§ 124 
Diarienr: TN-2022/00772 

KF uppdrag 2022:19 - Digital omställning och 
digitala verktyg 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att ”Komplettering utifrån återremittering - KS-uppdrag 202219, Digital 
omställning och digitala verktyg” lämnas vidare som underlag till 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för fortsatt hantering. 
 
att nämndernas behov av digital utrustning årligen bereds och 
kvalitetssäkras i samband med presidiernas lokaldialoger. 
 
att ärendet anses justerat. 
 

Ärendebeskrivning 
Med koppling till kommunens övergripande mål för digital transformation, 
Mål 5, har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med tekniska nämnden genomföra en omvärldsanalys kring 
förutsättningar för digital omställning samt beskrivning av nuläge och 
behov av tillgång till digitala verktyg i kommunens verksamheter.  

Uppdraget i Planeringsförutsättningarna 2022-2025 är formulerat enligt 
nedan:  

Uppdrag 19: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med tekniska nämnden genomföra en omvärldsanalys av 
jämförbara kommuners arbete med att skapa förutsättningar för digital 
omställning. Analysen ska särskilt belysa hur andra kommuner ger tillgång 
till digitala verktyg, ex datorer och smartphones, i kommunens olika 
verksamheter. Uppdraget omfattar också beskrivning av nuläge och behov 
av tillgång till digitala verktyg i Umeå kommuns olika verksamheter ur ett 
samlat kommunperspektiv. Uppdraget ska utmynna i förslag till ekonomisk 
plan för digitala verktyg och innehålla beskrivning av ekonomiska 
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konsekvenser i form av investeringar och drift, såväl som 
verksamhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas våren 2022 som ett 
underlag inför budget 2023.  

Uppdraget rapporterades till KSNAU 2022-03-01 som beslutade att 
återremittera ärendet till stadsledningskontoret för att ta fram ett gediget 
underlag som svarar upp mot den del i uppdraget som ska utmynna i ett 
förslag till ekonomisk plan för digitala verktyg och innehålla beskrivning av 
ekonomiska konsekvenser i form av investeringar och drift, såväl som 
verksamhetsperspektiv.  

Respektive förvaltning har övergripande fått beskriva förändrade behov av 
digitala verktyg utifrån såväl befintliga som nya arbetssätt. Med en 
tidshorisont fram till 2026 har förvaltningarna fått beskriva mål och 
önskade lägen samt vilka yrkesgrupper och andra användargrupper som 
påverkas. De digitala verktyg som berörs är datorer, mobiltelefoner, fasta 
telefoner och surfplattor. 

Verksamheterna efterfrågar en säkerställd och långsiktig satsning på 
kommunens digitala infrastruktur för att ge ökade möjligheter för digital 
transformation. Inventeringen visar på kraftigt ökade behov av tillgång till 
främst mobiltelefoner och surfplattor, men även datorer. För 
mobiltelefoner och surfplattor ligger ökningen på 150-200% och för PC-
datorer på cirka 50%. Avseende tillgång till digitala verktyg inom Stöd och 
omsorg, Äldreomsorg och Utbildning ligger de nivåer som lyfts i 
behovsinventeringen i Umeå kommun i linje med jämförbara kommuners 
ambitioner. 

De största förändringarna avseende behov finns inom Stöd och omsorg, 
Äldreomsorg och Utbildning. Det som främst är drivande är beslutade och 
kommande införanden av nya IT-system som både möjliggör och 
förutsätter mobila arbetssätt, men också en ökad prioritet på digitalisering 
inom utbildning vilket bland annat medför förändrade kursplaner och mera 
fokus på elevernas digitala kompetens. Vid utebliven satsning på 
verksamhetens digitala enheter hämmas kommunens 
verksamhetsutveckling och möjlighet till omställning och de 
effektiviseringsvinster som krävs uteblir.  

Under 2022 har IT kunnat hantera ett högt prioriterat behov från 
förskoleverksamheten genom att använda ett upparbetat överskott för 
investeringsramen vilket uppstått då livslängden för datorer i vissa fall 
överstiger de 3 år som utbytesplanen baseras på. Dessa finns med som 
behov av reinvestering år 2025. 
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Flera av de jämförbara kommunerna har strategier och planer för 
teknikförsörjning. Det finns behov av att upprätta motsvarande i Umeå 
kommun. 

Förslag på arbetsutskottets möte 
Lena Karlsson Engman(S) yrkar på tillägg av följande att-sats: 
att nämndernas behov av digital utrustning årligen bereds och kvalitetssäkras i 
samband med presidiernas lokaldialoger. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen 
och föreslaget tillägg och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 Komplettering utifrån återremittering - KS-uppdrag 202219, 

Digital omställning och digitala verktyg. Bilaga. 
• Bilaga 2 A-K: Sammanställning av förvaltningarnas underlag. Bilagor. 

 

Beredningsansvariga 
Mattias Wallmark 
Johan Gammelgård 
Thomas Molén 
Per Österlund 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
Thomas Molén 
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§ 125 
Diarienr: TN-2022/00777 

Verksamhetsplan 2023 

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

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens verksamheter har, utifrån det av Kommunfullmäktige 
fastställda grunduppdraget, tagit fram en verksamhetsplan för 2023. 
 
Förslag på sammanträdet 
Johan Stål (V) yrkar på följande: 

1. att inte slå ihop mättal för ekologisk och närodlad mat. 
2. att lägga producerad effekt från solpaneler som kvalitetsfaktor 

under fastighet. 
 

Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkanden. 
Fredrik Rönn (C) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkanden. 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkanden. 
 
Alireza Mosahafi (M) yrkar på att nämnden beslutar i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på att nämnden beslutar i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och 
konstatera att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom Johan Ståls (V) 
yrkanden och konstaterar att så är fallet. 
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Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet anser att man i kvalitetsdeklarationen för fastighet bör ha formulerat sig 
annorlunda gällande hur vi ska värna kommunmedborgarnas medel. 
Istället för att prata om fördelningen mellan egenägda och externt förhyrda lokaler skulle 
vi skrivit att vi lovar att i största möjliga mån ska använda oss av egenägda lokaler. 

 
 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Lena Karlsson Engman(S) yrkar på tillägg av följande uppdrag: 
 

- att försöka tillskapa mötesplatser utomhus av olika karaktär inom arbetet 
med stads- och kommundelsinsatserna. 

- att föreslå ett investeringsobjekt där bygglogistik upphandlas. 
- att nämndens alla verksamheter jobbar med sin digitala omställning. 
- att formulera ett mätetal som speglar användbarhet och digital mognad i 

kommunens IT-miljöer. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen 
med tillägg av ovan föreslagna uppdrag och konstaterar att så är fallet. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) avstår från att delta i arbetsutskottets beslut. 
Johan Stål (V) avstår från att delta i arbetsutskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
TN Verksamhetsplan 2023. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Verksamhetschefer 

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschefer 
KSdiarium 
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§ 126 
Diarienr: TN-2022/00778 

Internkontrollplan 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa Internkontrollplan 2023 enligt bilaga. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna under Tekniska nämnden har arbetat med analys av risker 
och möjligheter. Utifrån dessa och i dialog med nämnden har förslag till 
Internkontrollplan 2023 tagits fram. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Brännström (MP) yrkar på att kontrollområdet Miljö, Agenda 2023 
lyfts in. 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
 
Lasse Jacobson (V) yrkar på att kontrollområdet Risk för mutor, jäv och 
förtroendeskada lyfts in. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag på Lasse Jacobsons (V) yrkande. 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på avslag på Lasse Brännströms (MP) 
yrkande. 
  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och 
konstaterar att så är fallet. 
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Ordförande frågar om nämnden avslår Lasse Brännströms yrkande och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms 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 sju ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 
Brännströms (MP) yrkande. 
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Ordförande frågar om nämnden avslår Lasse Jacobsons yrkande och 
konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Jacobsons yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lasse Jacobsons 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: 9 2  

 
 
Omröstningsresultat 
Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 
Jacobsons (V) yrkande. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2023. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Kvalitetsrådet genom Hanna Ekman  
KSdiarium 
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§ 127 
Diarienr: TN-2022/00780 

Uppföljning av Kvalitetsdeklarationer 2022 och 
fastställande av Kvalitetsdeklarationer 2023 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna uppföljningarna av verksamheternas kvalitetsdeklarationer 
2022 enligt bilagor.  
 
att fastställa verksamheternas kvalitetsdeklarationer för 2023 enligt 
bilagor. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna under Tekniska nämnden har sammanställt uppföljningar 
av det som lovades inför 2022 samt tagit fram kvalitetsdeklarationer för 
2023. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Jacobson (V) yrkar på  

1. Vinterväghållning övriga gc-vägar och trottoarer. 
att plogning skall utföras vid nysnömängd på 5-8 cm. Och att medel 
äskas från KS för den beräknade kostnaden på 5 miljoner kr. 

2. att städnivån ökas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:19 
 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och avslag till 
Lasse Jacobsons (V) yrkanden. 
 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Lasse Jacobsons (V) yrkande nr 1.  
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Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden ska avslå Lasse Jacobsons yrkande nr 1 
och konstaterar att så är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Jacobsons yrkande nr 1. 
Nej-röst för bifall till Lasse Jacobsons yrkande nr 1. 
 

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 sju ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att avslå Lasse 
Jacobsons (V) yrkande nr 1. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden frågar om nämnden ska avslå Lasse Jacobsons yrkande nr 2 
och konstaterar att så är fallet. 
 
Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
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Beslutsunderlag 
Uppföljning av kvalitetsdeklaration IT-funktionen 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Fastighet 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Måltidsservice 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Vinterväghållning 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration FTJ 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Offentlig renhållning 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Myndighet 2022. Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Gator och parker 2022. Bilaga. 
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Städ och verksamhetsservice 2022. 
Bilaga.  
Uppföljning av kvalitetsdeklaration Parkdrift 2022. Bilaga. 
Kvalitetsdeklaration Städ och verksamhetsservice 2023. Bilaga.  
Kvalitetsdeklaration IT-Funktionen 2023. Bilaga.  
Kvalitetsdeklaration Fastighet 2023. Bilaga.  
Kvalitetsdeklaration Måltidsservice 2023. Bilaga.  
Kvalitetsdeklaration Gator och parker 2023. Bilaga.  
 

Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Kvalitetsrådet 
Kommunikatör 
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§ 128 
Diarienr: TN-2022/00781 

Beslut om remiss Umeå kommuns generella 
föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal 
färdtjänst och Umeå kommuns generella 
föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att skicka ut Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) 
för kommunal färdtjänst och Umeå kommuns generella föreskrifter och 
villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst på remiss med sista svarsdag 31 mars. 
 
 

Ärendebeskrivning 
I maj 2022 beslutade Tekniska nämnden att uppdra till förvaltningen att 
inleda en revidering av Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor 
(riktlinjer) för kommunal färdtjänst och Umeå kommuns generella 
föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst. 
Förvaltningen har gjort en översyn över de nu gällande generella 
föreskrifterna och arbetat fram ett nytt förslag. Detta förslag skickas nu ut 
på remiss till berörda nämnder och organisationer enligt bilaga. Övriga 
intresserade är också välkomna med synpunkter. 
 
 
 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Christina Bernhardsson yrkar på beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med tjänsteskrivelsen 
och konstaterar att så är fallet. 
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Anna-Karin Sjölander (C) avstår från att delta i arbetsutskottets beslut. 
Johan Stål (V) avstår från att delta i arbetsutskottets beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal 
färdtjänst. Bilaga. 
Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för 
riksfärdtjänst. Bilaga. 
Remissinstanser. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Färdtjänsthandläggare, Umeå kommun. 

Beslutet ska skickas till 
Färdtjänsthandläggare för vidare remissutskick enligt bilaga. 
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§ 129 
Diarienr: TN-2022/00025 

Aktuellt från förvaltningen november 

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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§ 130 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden november 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 131 
Diarienr: TN-2022/00027 

Kurser och konferenser november 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser. 
 
att de ledamöter som vill delta i webbinariet med ersättning får göra det. 
 
att de ledamöter som vill delta i vernissagen fredagen den 2 december 
med ersättning får göra det. 
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Webbinarium: Hur berör energikrisen Västerbotten? 

Torsdag 1 december kl. 10–12.  

Läs mer och anmäl dig senast måndag 28 november på: 
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-
oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-07-
webbinarium-hur-beror-energikrisen-vasterbotten.html 

 
 
   
 
 
  

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-07-webbinarium-hur-beror-energikrisen-vasterbotten.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-07-webbinarium-hur-beror-energikrisen-vasterbotten.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-07-webbinarium-hur-beror-energikrisen-vasterbotten.html
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§ 132 
Diarienr: TN-2021/00604 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 
november 

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, oktober 2022  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, oktober 2022. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, oktober 2022. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, oktober 2022. 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, oktober 2022. Bilaga.  
Anmälningsärenden 

• KSNAU Protokollsutdrag717 Utvecklingsanslag digitalisering. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Anna Bugaeva, Greta Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 133 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information 
november 
 

a. Dialog, revisorer     

b. Redovisning separering av gång och cykel   Katarina Gref 

c. Information Kompetensförsörjningsplan.   Clara Larsson 
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