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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Camilla Ingman (V) 
Irina Enbuska von Schantz (V) §§ 111–121 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Ann Siklund, nämndsekreterare 
Maria Lögdström, administratör 
Annika Kjellsson Lind, avdelningschef, §§ 111–113 
Eva-Maria Diehl, kommunikatör, §§ 111–115, 118–122 a-d 
Marcus Bystedt, ekonomichef §§ 111–113 
Tomas Forsberg, IT-chef, §§ 111–117 
Birgitta Persson Ståhl, verksamhetschef städ- och verksamhetsservice, §§ 
113–116 
Ulla Dellkrans, måltidschef, §§ 111-118 
Hanna Ekman, samordnare, §§ 111-114, 122a-d  
Mats Johansson, ingenjör, §§ 113-117 
Jonas Sörlén, trafikingenjör, § 113-117 
Lars Sandström, IT-strateg, § 122a 
Katarina Gref, trafikplanerare, §§ 113-117, 122 b – d 
Marie Frostvinge, §§ 113-117, 122 a – d,  
 
Övriga 
Tua Gärd, teknikerpraktikant §§ 111-117 
Emma Sjöberg, teknikerpraktikant §§ 111-113 
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§ 111 
Diarienr: TN-2020/00023 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
november 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdets dagordning med ett tillägg under § 119 Övriga 
ärenden november angående nämndens sammanträden i december och 
januari.  
 
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. 
 
   
 
 
 
  



Sida 4 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2020-11-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 112 
Diarienr: TN-2020/00126 

Ekonomiuppföljning november 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för oktober 2020 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom okt TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
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§ 113 
Diarienr: TN-2020/00483 

Uppdragsplan och styrkort 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa uppdragsplan och styrkort för 2021 enligt bilaga med 
nämndens ändringar och tillägg enligt nedan, inklusive fastställande av 
ramar för respektive verksamhet. 
 
att komplettera styrkorten med de nyckeltal som saknas, inför nämnden i 
februari.  
 
att komplettera uppdragsplanen med tydliga nedbrytningar under 
jämställdhetsmålet. 
 
att förvaltningen vid redovisningen i februari om nyckeltal och styrkort 
också konkretiserar en modell för hur tekniska nämnden kan arbeta med 
socioekonomiska faktorer och kön och tar fram förslag på hur det kan följas 
upp.  
 
 
Reservationer  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.  
Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden.   
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens verksamheter har tagit fram uppdragsplan och styrkort 
för 2021. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på ett tillägg under KF-mål 2 Social 
hållbarhet: Initiera en revidering av Delprogram för kamerabevakning, med 
anledning av förändrad lagstiftning. 
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Anna-Karin Sjölander (C) och Johan Ståhl (V) yrkar bifall till Karlsson 
Engmans (S) yrkande.  
 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på tillägg av följande: 

1. Fastighet  
Komplettering av tredje punkten under Prioriterade aktiviteter, sid 
16, Beskriva underhållsbehovet på kort och lång sikt och utifrån 
resultatet fastställa en reinvesteringsplan.  

 
2. Gator och parker  

Tillägg av uppdrag under KF uppdrag 29, sid 18, Uppdrag att aktivt 
agera för etablering av tankställen för fordonsgas och säkerställa att 
fler laddstolpar för elbilar placeras ut i hela kommunen.   

 
3. Komplettering av sjätte punkten under Prioriterade aktiviteter, sid 

19, Fortsätta utveckla Älvsstråkets promenader samt skapa trygghet 
genom att belysa strandpromenaden på bägge sidor älven.   

 
4. IT 

Tillägg av uppdrag till IT-funktionen: att utreda hur Umeå kommuns 
hastigt digitaliserade verksamheter till följd av pandemin ska kunna 
bedrivas med en acceptabel säkerhet.  

 
5. Måltidsservice 

Tillägg av uppdrag till Måltidsservice: att utreda hur det går att 
möjliggöra inköp av livsmedelsleveranser från Forslundagymnasiet 
och måltidsservice.   

 
6. Städservice  

Tillägg av uppdrag till Städ- och verksamhetsservice: att utreda hur 
ett köp och säljsystem för tjänster utöver de standardiserade 
städnivåerna ska kunna erbjudas för Umeå kommuns 
verksamheter.   

 
Stefan Nordström (M) yrkar bifall till Sjölanders (C) yrkanden.  
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Karlsson Engman (S) och Christina Bernhardsson (S) yrkar bifall till 
Sjölanders (C) yrkande nr 1 och nr 3 samt avslag på Sjölanders (C) övriga 
yrkanden (nr 2,4,5,6).  
 
Ståhl (V) yrkar bifall till Sjölanders (C) yrkande nr 1-5 och avslag på 
Sjölanders (C) yrkande nr 6.  
 
Lasse Jacobsson (V) yrkar på tillägg av följande uppdrag: 

1. För att kunna nå målen om hållbara färdsätt, trygg och säker 
kommun och tillgänglighet behöver TN få utökade anslag för att 
tydligt kunna höja kvaliteten på vinterväghållningen för GC och 
kollektivtrafik. TN ska begära tilläggsanslag från KS med 10 mnkr 
avsett för detta.  

 
2. Kommunfullmäktige i Umeå beslutade 2005 att det skulle vara i 

snitt 15 barn per avdelning i förskolan med fem barn per personal. 
Detta skulle vara genomfört år 2009 men målet har inte ännu nåtts. 
För att nå det målet och sedan uppnå Skolverkets 
rekommendationer om antal barn per barngrupp i förskolan behövs 
en kraftig utbyggnad av förskolor. TN ska därför begära om ökade 
anslag från KS av investeringsbudgeten för att i ett första steg bygga 
för att nå målet om i snitt 15 barn per barngrupp i förskolan och 
sedan arbeta vidare för att kunna nå Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek. 
 

3. Förvaltningen ska ges i uppdrag att vid redovisningen i februari om 
nyckeltal och styrkort också konkretisera en modell för hur tekniska 
nämnden kan arbeta med socioekonomiska faktorer och kön 
tillsammans med förslag på hur det kan följas upp.   

 
4. Samhällsekonomisk analys av person- och halkskador: Vi yrkar att 

TN ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med andra aktörer 
som sjukvården inom Region Västerbotten, Umeå Universitet och 
andra aktörer göra en samhällsekonomisk analys av olika kostnader 
för person- och halkskador på den mark och platser som Tekniska 
nämnden ansvarar för att snöröja och halkbekämpa.  

 



Sida 8 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2020-11-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Karlsson Engman (S) och Nordström (M) yrkar avslag på Jacobssons (V) 
yrkande nr 1, nr 2 och nr 4.  
 
Karlson Engman (S) yrkar bifall till Jacobssons (V) yrkande nr 3.  
 
Nordström (M) yrkar avslag på Jacobssons (V) yrkande nr 3.  
 
Ståhl (V) yrkar angående KF-mål 1 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
hur andelen urbana våtmarker i tätort kan öka. 
 
Karlsson Engman (S) och Sjölander (C) yrkar bifall till Ståhls (V) yrkande.   
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
inkl. arbetsutskottets ändringar och tillägg.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Karlsson Engmans (S) 
kompletterande uppdrag om att revidera delprogram för kamerabevakning 
och finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Sjölanders (C) yrkande nr 1 om 
reinvesteringsplan och finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Sjölanders (C) yrkande nr 2 att 
ge förvaltningen i uppdrag att utöka antalet laddstolpar och gas och finner 
att nämnden avslår förslaget. Votering begärs.  
Ja-röst för avslag.   
Nej-röst för bifall.  
 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  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  
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Fredrik Rönn (C)  x  
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 4 7  

 
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster har nämnden bifallit förslaget.    
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Sjölanders (C) yrkande nr 3 om 
älvsstråket och finner att nämnden bifaller yrkandet.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Sjölanders (C) yrkande nr 4 om 
ett uppdrag gällande IT-säkerhet och finner att nämnden bifaller yrkandet.  
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Sjölanders (C) yrkande nr 5 om 
inköp av livsmedelsleveranser från Forslundagymnasiet och måltidsservice 
och finner att nämnden avslår yrkandet. Votering begärs.  
Ja-röst för avslag  
Nej-röst för bifall  
 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  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: 4 7  

 
Med 4 ja-röster mot 7 nej-röster har nämnden bifallit förslaget.    
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Sjölanders (C) yrkande nr 6 om 
köp- och säljsystem inom måltidsservice och finner att nämnden avslår 
förslaget. Votering begärs.  
Ja-röst för avslag.  
Nej-röst för bifall.  
 

Namn och parti Ja Nej Avstår 



Sida 10 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2020-11-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  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  

 
Med sju ja-röster och fyra nej-röster har nämnden avslagit förslaget.  
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Jacobssons (V) yrkande nr 1 
om utökad budgetram och finner att nämnden avslår yrkandet. Votering 
begärs.  
Ja-röst för avslag.  
Nej-röst för bifall.  

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C) 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  

 
Med nio ja-röster och två nej-röster har nämnden avslagit förslaget.  
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Jacobssons (V) yrkande nr 2 
om att bygga fler förskolor och finner att nämnden avslår förslaget. 
Votering begärs.  
Ja-röst för avslag.  
Nej-röst för bifall. 
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Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C) 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  

 
Med nio ja-röster och två nej-röster har nämnden avslagit förslaget.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Jacobssons (V) yrkande nr 3 
om en modell för socioekonomisk analys inkl. kön och finner att nämnden 
bifaller förslaget.  Votering begärs.  
Ja-röst för bifall.  
Nej-röst för avslag.  

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  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  

 
Med sju ja-röster och fyra nej-röster har nämnden bifallit förslaget.  
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Jacobssons (V) yrkande nr 4 
om halkskador och finner att nämnden avslår yrkandet. Votering begärs.  
Ja-röst för avslag.  
Nej-röst för bifall. 
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Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C) 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  

 
Med nio ja-röster och två nej-röster har nämnden avslagit förslaget.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Ståhls (V) yrkande om att öka 
urbana våtmarker och finner att nämnden bifaller förslaget.  
 
Nämnden har därmed beslutat att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till 
beslut med arbetsutskottets och nämndens ändringar och tillägg. Nämnden 
uppdrar dessutom till förvaltningen att vid redovisningen i februari om 
nyckeltal och styrkort också konkretisera en modell för nämndens arbete 
med socioekonomiska faktorer och kön med förslag på hur det kan följas 
upp samt att komplettera uppdragsplanen med tydliga nedbrytningar 
under jämställdhetsmålet. 
 
Förslag på arbetsutskottets möte 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande uppdrag: 
Under KF mål 1 hållbar tillväxt  
TN UPPDRAG 1 

Genomför åtgärder i vattendrag med känd översvämningsproblematik och 
utred i övrigt behov i bäckar och diken på kommunal mark.  
___________ 
 

Under KF mål 2 social trygghet  
TN UPPDRAG 2 

utveckla utomhusmiljöerna i våra stads- och kommundelar med 
genomförande av årliga dialoger och projekt i minst en 
stadsdel/kommundel. 
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TN UPPDRAG 3 

Genomför fler trygghetsvandringar i stadsdelar och tätorter, Bjud med 
nämnden, boende och föreningsliv. 
______________ 
 

Under KFmål 4 klimatneutralitet  
 

TN UPPDRAG 4 

Undersök förutsättningar för, och nytta av en utökad Byggservice inom 
Fastighet, återkoppling till nämnden i feb 21 

 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna tjänsteskrivelsen 
med bilagor med tillägg av föreslagna uppdrag och konstaterar att så är 
fallet. 
 
Johan Stål (V) och Anna-Karin Sjölander (C) deltar ej i beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdragsplan tekniska nämnden 2021. Bilaga.  
Styrkort tekniska nämnden 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Verksamhetschefer 

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetschefer 
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§ 114 
Diarienr: TN-2020/00484 

Internkontrollplan 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa Internkontrollplan 2021 inklusive risk- och möjlighetsanalys 
enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna under Tekniska nämnden har arbetat med analys av risker 
och möjligheter under hösten. Utifrån dessa och i dialog med nämnden har 
förlag till Internkontrollplan 2021 tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Kvalitetsrådet 
   
 
 
 
  



Sida 15 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2020-11-26 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 115 
Diarienr: TN-2020/00482 

Uppföljning av Kvalitetsdeklarationer 2020 och 
fastställande av Kvalitetsdeklarationer 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna Uppföljning av Kvalitetsdeklarationer 2020.  
 
att fastställa följande Kvalitetsdeklarationer 2021:  

- Kvalitetsdeklaration Fastighet 
- Kvalitetsdeklaration Gator och parker 
- Kvalitetsdeklaration Tillståndsenheten färdtjänst och 

parkering för rörelsehindrad 
- Kvalitetsdeklaration Myndighetsutövning 
- Kvalitetsdeklaration Offentlig renhållning 
- Kvalitetsdeklaration Parkdrift 
- Kvalitetsdeklaration Vinterväghållning 
- Kvalitetsdeklaration IT-funktionen 
- Kvalitetsdeklaration Måltidsservice 
- Kvalitetsdeklaration Städservice 

 
att förvaltningen ges i uppdrag att på kommande sammanträde presentera 
hur tillskottet av de extra 2 miljonerna ska kunna användas till GC-vägarna 
för att öka det hållbara resandet. 

Ärendebeskrivning 
Verksamheterna under Tekniska nämnden har sammanställt en uppföljning 
av det som lovades inför 2020 samt tagit fram kvalitetsdeklarationer för 
2021. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Johan Stål (V) och Anna-Karin Sjölander (C) deltar ej i beslutet. 
 
Förslag på sammanträdet 
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Christina Bernhardsson (S) och Lasse Jacobsson (V) yrkar bifall till 
tjänsteskrivelsen.  
 
Håkan Johansson (S) yrkar att det i beslutet ska framgå vilka 
kvalitetsdeklarationer som avses.  
Christina Bernhardsson (S) yrkar bifall till Johanssons (S) yrkande.  
 
Lasse Brännström (MP) yrkar att kvaliteten för vinterväghållning av GC prio 
2 ska återgå till tidigare kvalitet (GC prio 2, start 5-8 cm, 8 timmar). Denna 
kvalitet är nödvändig för att Umeå Kommun ska öka antalet cyklister och 
därmed de hållbara färdsätten.  
 
Lasse Jacobsson (V) yrkar bifall till Brännströms (MP) yrkande.  
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar avslag på Brännströms (MP) och Jacobssons 
(S) förslag.  
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att på 
kommande sammanträde presentera hur tillskottet av de extra 2 
miljonerna ska kunna användas till GC vägarna för att öka det hållbara 
resandet.  
 
Johan Ståhl (V) yrkar i första hand bifall till Brännströms (MP) m.fl. förslag 
och i andra hand bifall till Sjölanders (C) förslag.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen med Johanssons 
(S) tillägg gällande beslutsmeningen.  
 
Ordförande ställer avslag mot bifall gällande Brännströms (MP) förslag och 
finner att nämnden avslår förslaget. Votering begärs.  
Ja-röst för avslag.  
Nej-röst för bifall.  
 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C) x   
Håkan Johansson (S) x   
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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  

 
Med åtta ja-röster och tre nej-röster har nämnden avslagit förslaget.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande Sjölanders (C) yrkande och 
finner att nämnden bifaller yrkandet.  
 
Nämnden har därmed beslutat att godkänna uppföljningen av 
kvalitetsdeklarationerna för 2020 och anta kvalitetsdeklarationerna för 
2021 samt ge förvaltningen i uppdrag att på kommande sammanträde 
presentera hur tillskottet av de extra 2 miljonerna ska kunna användas till 
GC vägarna för att öka det hållbara resandet. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsdeklarationer Teknik och fastighetsförvaltningen 2021. Bilaga. 
Uppföljning Kvalitetsdeklarationer Teknik och fastighetsförvaltningen 2020. 
Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikatör och kvalitetsrådet 
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§ 116 
Diarienr: TN-2019/00199 

Riktlinjer för inköp och användning av fordon, 
Genomförandeplan Fas3 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att ge fordonsgruppen i uppdrag att fortsätta utredningar upptagna i Bilaga 
1. Genomförandeplan. 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra nästa steg i processen, fas 
3  
 
att riktlinjer och genomförandeplan för fas3 kompletteras med de tillägg 
som framgår av beslut KS-2020/0063 §168. 
 
att uppdra till förvaltningschef att senast på Tekniska nämndens 
sammanträde i augusti 2021 återkomma med plan för genomförande för 
fas 4. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade 2019-04-25 att föreslå Kommunstyrelsen att 
anta riktlinjer för fordonsanvändning samt att uppdra till förvaltningen att 
utarbeta en handlingsplan för förändrade rutiner för bilanvändningen inom 
Umeå kommun i enlighet med riktlinjerna. Dessa fastställdes av KS 2020-
10-19. Protokollsutdrag och bilaga finns bilagt. 
 
Uppdraget baseras på aktiviteter inom Åtgärdsprogrammet för renare luft 
samt uppdrag från kommunfullmäktige samt nämndens egen 
uppdragsplan.  
 
Målet med arbetet är att förbättra verksamheternas förutsättningar, 
minska kostnader, öka nyttjandegraden av fordonen och minska den 
negativa miljöpåverkan, i enlighet med beslutade miljömål för Umeå 
kommun. 
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De områden som avses utredas är: 

• Bilpool, utredning ska visa huruvida det finns fördelar med en intern 
pool, med focus på ekonomi, miljö och användning. 

• Släpvagnar, utreda om det finns besparingsmöjligheter och 
samordningsvinster med en central hantering av släpvagnar för 
personbil. 

• Digital körjournal, utreda om det finns andra system som kan ge 
besparingar med bibehållen 
funktion. 

• Fordonsinredningar, utreda om besparingar finns att finna vid 
större andel egenägda utrustningar och verktygsinredningar, eller 
alternativa lösningar. 

Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) föreslår en komplettering av riktlinjer och 
genomförandeplan för fas3 med de tillägg som framgår av beslut KS-
2020/0063 §168.  
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut 
med Karlsson Engmans (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Genomförandeplan Fas 3. Bilaga. 
KS-2020_00634-4 Protokollsutdrag 1711943_2_1. Bilaga.  
KS-2020_00634-1 TN-2019-00199-1 Riktlinjer för inköp och leasing av 
fordon inom Umeå kommuns v 1682446_1_1. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Mats Johansson, Birgitta Persson Ståhl 

Beslutet ska skickas till 
Mats Johansson, Birgitta Persson Ståhl 
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§ 117 
Diarienr: TN-2019/00603 

Parkeringsförbudsområden 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att upphäva parkeringsförbudsområdet i centrala Umeå och ersätta denna 
med ett antal mindre parkeringsförbudsområden enligt princip beskriven i 
beslutsunderlaget. 

Ärendebeskrivning 
I dialog med polisen har synpunkter framförts kring Umeå kommuns 
geografiskt stora parkeringsförbudsområden. Polisen upplever problem vid 
motiveringar till överklaganden. Befintligt område är stort, som bilist kan 
du färdas inom ett och samma område flera dagar utan att passera ett 
områdesmärke. Detta bidrar till en otydlig utmärkning av 
parkeringsförbudsområdet och kan på så sätt leda till missförstånd. 
Se figur 2 för nuvarande uppdelning och figur 3 förslag på ny uppdelning av 
parkeringsförbudsområden.  
 
I Vägmärkesförordningen går det att läsa: 

”Vmf 1 kap 3 §   Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med 
väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge 
trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker 
trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och 
placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de 
trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär 
fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till 
barn, äldre och funktionshindrade.” 
 

Med stöd av ovanstående formulering i vägmärkesförordningen föreslås 
ett upphävande av parkeringsförbudsområdet i centrala Umeå. Befintligt 
område ersätts med ett antal mindre parkeringsförbudsområden enligt 
princip beskriven nedan. 
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Princip som utgjort grunden vid ny uppdelning: 
- Delar av Huvudledsvägnätet används som naturliga avgränsningar 

då det redan idag råder parkeringsförbud längs dem. Mindre 
områden skapas därmed och vägmärkena kommer närmare 
trafikanterna. 

 
Inom Marieområdena täcks stora delar av gatunätet av huvudleder, vilket 
innebär att det är förbjudet att parkera på de flesta gator även utan ett 
parkeringsförbudsområde. Gator och parker föreslår därför att inte besluta 
om något nytt område som rör Marie-områdena utan i stället skapa ett 
mindre område vid Bräntbergsskolan samt komplettera med lokala 
parkeringsförbud på sträckor som kan vara problematiska. Detta kommer i 
praktiken innebära att det är parkeringsförbud på ungefär samma ställen 
som idag. Skillnaden blir att det blir enklare för trafikanterna att 
uppmärksamma och följa reglerna då utmärkningen kommer närmare 
trafikanterna. 
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Figur 1. Befintligt parkeringsförbudsområde 
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Figur 2. Ny uppdelning av parkeringsförbudsområden 
 
Tidplan 
Uppdelning av befintliga områden till mindre samt upphävande och ny 
uppmärkning. Ikraftträdande 2021-01-04. 
 
Ekonomi  
Beräknad kostnad för genomförande både investeringar och 
arbetskostnader 50 000 SEK.  
 

Beredningsansvariga 
Lisa Persson     Jonas 
Sörlén 
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Beslutet ska skickas till 
Lisa Persson 
Jonas Sörlén 
Marie Frostvinge  
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§ 118 
Diarienr: TN-2020/00024 

Aktuellt från förvaltningen november 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att med utgångspunkt från föredragningen ge förvaltningen i uppdrag att 
tidigarelägga åtgärder i vattendrag med känd översvämningsproblematik 
samt i övrigt utreda behov i bäckar och diken på kommunal mark. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar att tidigarelägga åtgärder i vattendrag med 
känd översvämningsproblematik samt i övrigt utreda behov i bäckar och 
diken på kommunal mark. 
 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till Engman Karlssons (S) yrkande.  
 
Nämndens beslutsordning 
Nämnden enas om att bifalla Karlsson Engmans (S) yrkande.  

Beslutet ska skickas till 
Gator och parker 
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§ 119 
Diarienr: TN-2020/00026 

Övriga ärenden november 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att nämndens sammanträde i december ställs in till följd av för få ärenden.  
 
att nämndens sammanträde i januari sker digitalt till följd av pandemin.  

Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdet  
Ordförande frågar nämnden om sammanträdet i december kan ställas in 
på grund av för få ärenden och sammanträdet i januari kan ske digitalt till 
följd av pandemin. Det är få ärenden planerade i januari och det är inget 
som måste tas i december  
 
Nämndens beslutsordning  
Nämnden enas om att bifalla Engman Karlssons (S) förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Nämndens ledamöter och ersättare  
Robert Rösth, kommunikationsavdelningen 
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§ 120 
Diarienr: TN-2020/00025 

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 får delta i nedan föreslagna konferenser med 
ersättning. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• 8-9 december, Digitala Västerbotten, digitalt, lunch till lunch 

http://motesplats.digitalavasterbotten.se/arets-
evenemang/program/ 
 

• Webbinarium om godstransporter i staden. 
När: 10 december 9.00 – 10.30, se kommande på Trafikverkets 
hemsida, https://www.trafikverket.se/om-oss/var-
verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-
och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--
information-och-kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo/ 
 

• Nationell samling: internationella funktionshindersdagen 
2020, den 3/12. 9 - 15. Bilaga. 

 
   
 
 
 
 

http://motesplats.digitalavasterbotten.se/arets-evenemang/program/
http://motesplats.digitalavasterbotten.se/arets-evenemang/program/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo/
https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/trafikverkets-uppdrag/regeringsuppdrag-remisser-och-remissvar/Regeringsuppdrag/fossilfri-transportsektor--information-och-kunskap/arena-transporteffektiv-stadsmiljo/
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§ 121 
Diarienr: TN-2019/00665 

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 2020  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut fordonsvrak  
- Lagen om flyttning av vissa fordon, oktober 2020. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, oktober 2020. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, oktober 2020. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, oktober 2020. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut skador  
- Anmälda skadeärenden samt beslut. Bilaga.  
 
Anmälningsärenden 

• Överklagat beslut Parkeringsförbudsområde. Bilaga. 
• Beslut från Kommunstyrelsens näringslivs - och arbetsutskott 2020-10-19 i 

ärende - Budget 2021 och plan till 2024, mål och direktiv till 
nämnderna samt investeringsplan 2021-2024. Bilaga. 

• Protokollsutdrag KS Riktlinjer för inköp och användning av fordon. Bilaga. 
• TN-2019-00199-1 Riktlinjer för inköp och leasing av fordon i. Bilaga. 
• Protokollsutdrag Ksnautack. Bilaga. 
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• Uppdrag att utreda förutsättningarna mobilitetslösningar i 
anslutning till kommande bebyggelseområden. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Patrik Löfgren, Greta Adamsson och Annika 
Kjellsson Lind   
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§ 122 
Diarienr: TN-2020/00027 

Ärenden under handläggning - information 
november 

 
a. Information Inventering av processer att 

digitalisera 
  Lars Sandström 

b. Information Stora Birk   Katarina Gref 

c. Information Nydala    Anna Flatholm 

d. Information Norrbyskär    Karin Isaksson 
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