Sammanträdesprotokoll
2014-02-20

Tekniska nämnden
Tid:

Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 10:00-18:00

Plats:

Stigbygeln, Ryttmästaren

Beslutande:

Lasse Jacobson (V), ordförande
Stefan Nordström (M), 1:e vice ordförande, § 10, 14
Petter Bergner (C) i stället för Stefan Nordström, § 11-13, 15-17 e
Andreas Lundgren (S), 2:e vice ordförande
Christina Bernhardsson (S)
Håkan Johansson (S)
Catarina Holmberg (S)
Marcus Helletun (S), §10-17 d
Lennart Degerliden (FP)
Anders Jonsson (C)
Christer Vredin (KD) i stället för Samuel Appiah Kubi (KD)
Patrick Hockum (MP)

Övriga deltagare: Se sida 2.
Utses att justera: Stefan Nordström
Sekreterare:

§§ 10-18
Tomas Jakobsson

Ordförande:
Lasse Jacobson (V)
Justerare:
Stefan Nordström (M)

BEVIS - Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:

Tekniska nämnden
2014-02-20

Sekreterarens tjänsterum

Underskrift:
Tomas Jakobsson
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Lindberg (S)
Sandra Zingmark (S), § 10-17 b
Christoffer Berggren (S)
Linda Westerlind (S)
Ulrika Edman (V), § 10-17 c

Tjänstemän
Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör
Tomas Jakobsson, sekreterare
Karin Isaksson, teknisk chef
Britta Strömgren, kommunikatör
Håkan Sjögren, ekonomichef
Roger Svärd, tillträdande ekonomichef
Maj-Lis Jakobsson, personalchef
Anders Jonsson, chef räddningstjänstverksamhet
Birgitta Persson Ståhl, chef städ- och verksamhetsservice
Susanne Aidanpää, fastighetschef
Jan Långström, IT-chef
Carl Arnö, projektchef
Katarina Bergström, trafikplanerare
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare
Thomas Kvist, projektledare IT

Justeringsmännens sign:

§ 10

§ 10
§ 10
§ 10
§ 10
§ 10
§ 10
§ 10
§ 14
§ 17 g
§ 12-17
§ 17 h

Utdraget bestyrks:
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§ 10
Diarienr: TN-2014/00070

Rapport för verksamhetsuppföljning och
internkontroll 2013
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning och internkontroll 2013.
att eget kapital 2013 överflyttas med 2 Mkr från IT och 1 Mkr från
nämndsgemensamt till Gator och parker.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad har upprättat rapport för verksamhetsuppföljning och
internkontroll 2013 för tekniska nämndens verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att tekniska nämnden
använder eget kapital 2013 och överflyttar 2 Mkr från IT och 1 Mkr från
nämndsgemensamt till Gator och parker.

Beslutsunderlag
Rapport för verksamhetsuppföljning 2013. Bilaga.
Internkontrollrapport 2013. Bilaga.
Inre kvalitet, könsuppdelad statistik. Bilaga.

Beredningsansvariga
Håkan Sjögren

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 11
Diarienr: TN-2013/01703

Remiss - Handlingsplan för tillgänglighet i Umeå
kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att avge yttrande enligt nedan.

Allmänna synpunkter
Handlingsplanen är för övergripande och tekniska nämnden tror att planen
med nuvarande utformning kommer att få liten effekt. För att nå ett gott
resultat måste handlingsplanen ha ett tydligare medborgarperspektiv.
Strukturen på handlingsplanen bör bli tydligare. Nämnden anser att planen
bör börja med FN:s konvention och sedan jobba sig ner via EU, Sverige och
Umeå kommun.
Handlingsplanen måste vara tydligare i vilka nämnder som är ansvariga för
vilka delar. En uppföljning av handlingsplanen i nuvarande utformning blir
svår att genomföra, då mål, aktivitet och ansvar inte är tydligt
sammankopplade, och ansvarig för måluppfyllelse inte anges. Planen måste
beskriva vilka resurser som kommer att krävas för att uppnå
målsättningarna.
LSS-lagen om stöd och service
Lagen kan nämnas men i övrigt bör texten tas bort.
Jämlika möten
De två första styckena bör plockas bort, att bemöta alla på ett likvärdigt och
professionellt sätt måste ses som en självklarhet för både medarbetare och
politiker i Umeå kommun. Denna text snarare sätter fokus på att personer
med funktionsnedsättning behöver ett annat bemötande än personer utan
funktionsnedsättning, vilket är olämpligt.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Sista stycket är en bra information var man kan hitta stöd för jämlika möten.
Det offentliga rummet
Bostäder är inte offentliga lokaler och bör därför inte nämnas i under
rubriken det offentliga rummet.
Tekniska nämnden i frågasätter möjligheten att genomföra/Uppfylla
målsättningen i punkt fyra, att personer med funktionsnedsättning ska själva
kunna sätta sig i säkerhet vid brand och andra nödsituationer, t.ex. eftersom
hissar inte får användas vid brand. Nämnden anser att här måste
förutsättningar skapas så att funktionshindrade kan sätta sig i säkerhet, men
de måste också få det stöd och hjälp de behöver av räddningstjänsten.
Målsättningar med tillgänglighetsarbetet
Uppsatta mål är bra, dock måste det finnas en tydligare koppling till vilken
nämnd som är ansvarig för det aktiviteter som är kopplade till
målsättningarna. Tekniska nämnden vill även lägga till/ändra nedanstående
aktiviteter:
• Kommunen ska ha en person anställd med specialkompetens i
tillgänglighetsfrågor, inte bör.
• IT ska ha kompetens om tillgänglighetsfrågor, inte bör.
Vidare vill nämnden framhålla att kompetens om tillgänglighetsfrågor är
viktigt vid all kommunikation. Vi vill därför se att även detta anges i
åtgärdslistan.

Ärendebeskrivning
Tänk till, gör rätt! Handlingsplan för tillgänglighet i Umeå kommun är på
samråd under tiden 11 december 2013 till 28 februari 2014. Syftet med
handlingsplanen är hjälpa alla anställda samt förtroendevalda inom Umeå
kommun att förstå vikten av att jobba med tillgänglighet. Handlingsplanen
ska även ge anställda samt förtroendevalda kunskap om hur lagar och
konventioner kring tillgänglighet påverkar deras respektive arbetsområde.
Målet är att ”Umeå ska vara Sveriges tillgängligaste kommun år 2020”.
För att uppnå detta finns tre delmål.
1. Tillgänglighetsfrågor beaktas i Umeås strategiska plan.
2. Vi har bättre kompetens i fysiska tillgänglighetsfrågor.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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3. Vi har ett gemensamt samarbete med organisationer inom
funktionshinderrörelsen.
Målen uppnås genom en åtgärdslista med sju punkter.

Beslutsunderlag
Tänk till, gör rätt! Handlingsplan för tillgänglighet i Umeå kommun.

Beredningsansvarig
Lina Samuelsson, Sara Olsson, Karin Jäderlund

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 12
Diarienr: TN-2013/01704

Remiss - Folkhälsomål i Umeå kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med förslag till remissyttrande.

Ärendebeskrivning
Närings- och planeringsutskottet (NP) önskar få in synpunkter på förslag till
Folkhälsomål för Umeå kommun, Folkhälsa i Umeå.
Yttrande
Folkhälsomålen bör så långt det är möjligt inarbetas i den ordinarie
verksamhetsplaneringen i stället för att finnas i ett separat dokument.
De förslag till folkhälsomål för Umeå kommun som föreslås är av väldigt
övergripande karaktär. Gator och parker anser att målen bör konkretiseras,
särskilt avseende de prioriterade folkhälsomålen 3. Trygga och goda
uppväxtvillkor och 9. Fysisk aktivitet. Konkreta delmål eller åtgärder bör
kunna redovisas på samma nivå som i översiktsplanerna t.ex. planera för
ökad fysisk aktivitet genom ett sammanhängande nät för gång- och cykel
och säkra tillgången på olika sorters grönområden m.fl. För att nå en bättre
folkhälsa är det viktigt att ta tillvara och förbättra vardagens möjligheter till
aktiviteter.
Det är särskilt viktigt att ta fram delmål eller konkreta åtgärder som
säkerställer att personer med nedsatt rörelseförmåga på grund av
funktionshinder erbjuds goda möjligheter att få sitt grundläggande
rörelsebehov tillgodosett på ett bra sätt.

Beslutsunderlag
Folkhälsomål i Umeå kommun.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens närings- och planeringsutskott

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 13
Diarienr: TN-2014/00164

Trädpolicy
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och besluta om Trädpolicy gäller för träd inom detaljplanelagd
park- och naturmark samt för allmän platsmark som gator och torg.

Förslag på sammanträdet
Andreas Lundgren (S) föreslår att texten om tekniska nämndens mål stryks
från trädpolicyn för att inte behöva ändra policyn om nämndens mål ändras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse med
Andreas Lundgrens ändringsförslag. Nämnden bifaller förslag i
tjänsteskrivelse med Lundgrens ändringsförslag.

Ärendebeskrivning
Gator och parker har upprättat en trädpolicy för att tydliggöra
förhållningssättet till träd, mål för trädbeståndet och principer för skötsel
och övrig hantering av park- och gatuträd.
Parker, naturområden och gröna stråk är centrala kvaliteter i en stad som
säkrar medborgarens tillgång till ett brett utbud av aktiviteteter och
rekreation. Träd är en fundamental och självklar del i dessa miljöer och
utgör långsiktiga investeringar för att Umeå ska bli en grönare stad. Umeås
björkar är stadens varumärke.

Beslutsunderlag
Trädpolicy Gator och parker 2014-01-31. Bilaga.

Beredningsansvariga
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare
Nina Ingvarsson, landskapsingenjör

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslutet ska skickas till
Nina Ingvarsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 14
Diarienr: TN-2012/01286

Rådhusesplanaden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att programhandlingen återremitteras och att en lösning ska presenteras för
nämnden till hur utformning av det så kallade apberget med dessa
funktioner, med en tillgänglighetsanpassad talartribun och möjlighet att sitta
i solen, kan behållas på platsen kombinerat med en öppen ingång in i
esplanadens mittstråk för att ge umeborna bättre möjlighet till nyttjande av
parkområdet.
Detta innebär som konsekvens att dialogprocessen därmed avbryts i väntan
på återremissen. Nämnden ska därefter i nästa steg ta ställning till en
omarbetad programhandling innan den presenteras för allmänheten.
Kompletterande tillägg i programhandlingen i återremissen:
Under sida 2 av 18, avsnittet ”en grönskad esplanad” tillföra följande
punkter:
- Den lummiga utformningen av esplanadens grönstråk ska ske utifrån
ett trygghetsperspektiv så både män och kvinnor kan vistas i
parkmiljön på samma villkor.
-

Det ska finnas möjlighet till attraktiva utställningsytor för allmänhet,
kultur- och föreningsliv. Hantering av former för dessa upplåtelser
på allmän plats ska särskilt utredas.

Som en följd utgår därmed följande punkt på sida 7 av 18:
”Utställningar eller arrangemang utan krav på upplåtelser och tillstånd.
Rådhusesplanaden är allmän plats enligt planbestämmelserna och här gäller
lokala ordningsstadgan förr upplåtelser och andra tillstånd. Hanteringen av
mer ”fria former” av upplåtelser bör, om detta är önskvärt, särskilt utredas”
Att under sida 5 ”Behov och synpunkter på trafikfrågor” ändra stycket:

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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”Förbereda en flexibel sektion som gör det möjligt med en bilfri esplanad
även på delarna närmast Järnvägstorget. Beslut om bilfritt på dessa delar
kan fattas i senaste skeden när det blir aktuellt att bygga ut dessa etapper.”
Till:
Förbereda en flexibel sektion som gör det möjligt med en bilfri esplanad
även på delarna närmast Järnvägstorget. Beslut om bilfritt på dessa delar
kan fattas i senaste skeden när det blir aktuellt att bygga ut dessa etapper.
På lång sikt är visionen en bilfri rådhusesplanad i nord-sydlig riktning”.
Att en ny punkt tillförs under punkt 3 avsnittet ”behov och synpunkter på
trafikfrågor”.
I arbetet med esplanadens utformning ska beaktas framtida flöden av
gångtrafik till kulturväven och det nya stadsbiblioteket.
Reservation
Lasse Jacobson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Förslag på sammanträdet
Andreas Lundgren (S) yrkar att programhandlingen återremitteras för att en
lösning av det så kallade Apbergets utformning ska presenteras samt att
kompletterande tillägg i programhandlingen ska göras (fullständigt yrkande
finns i bilaga).
Stefan Nordström (M), Lennart Degerliden (FP), Christer Vredin (KD) och
Anders Jonsson (C) yrkar bifall till Andreas Lundgrens (S) förslag.
Lasse Jacobson (V) yrkar på återremiss och att Apbergets gamla utformning
arbetas in i det nya tjänstemannaförslaget med en nygammal estetik och
modernisering i form av ramp och inbyggd högtalarfunktion samt eluttag
(fullständigt yrkande finns i bilaga).
Patrik Hockum (MP) bifaller Andreas Lundgrens (S) förslag med undantag
av skrivningen om en vision om en bilfri Rådhusesplanad i nord-sydlig
riktning till förmån för att tekniska nämnden beslutar om bilförbud nordsydlig riktning.

Beslutsgång
Ordförande frågar på vart och ett av yrkandena och konstaterar att nämnden
bifaller Andreas Lundgrens (S) förslag om återremiss för att en lösning av
det så kallade Apbergets utformning ska presenteras samt att
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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kompletterande tillägg i programhandlingen ska göras (fullständigt yrkande
finns i bilaga).

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
- Att godkänna förslag till program och idéskiss.
- Att förslag till program och idéskiss presenteras publikt.

Ärendebeskrivning
Under perioden 11 november - 13 december har insamling av synpunkter
och idéer angående Rådhusesplanaden framtida utformning pågått.
Dialogresultatet finns sammanställda på www.umea.se/radhusesplanaden
och presenterades i en utställning i Stadsbibliotekets ljusgård under tiden 14
januari – 23 januari.
Det är omkring 800 synpunkter och idéer som har kommit in under
dialogprocessen. Ett program för Rådhusesplanaden har tagits fram med
utgångspunkt från resultaten av dialogen. Dessutom har programmet så
långt som möjligt försökt ta hänsyn till de aspekter och målsättningar som
funnits i tidigare planeringsdokument om Rådhusesplanaden. Programmet
beskriver de övergripande principerna för gestaltningen och utgör ett första
steg i omgestaltningen hela Rådhusesplanaden. Programmet ska visas
publikt och därefter fastställas av tekniska nämnden. Till programmet följer
även en idéskiss över utformningen av etappen mellan Skolgatan och
Rådhustorget. Detaljutformning kommer att ske etappvis efter det att
programmet är fastställt.

Beslutsunderlag
Programhandling.
Yrkande från Andreas Lundgren (S). Bilaga.
Yrkande från Lasse Jacobson (V). Bilaga.

Beredningsansvariga
Karin Isaksson, Carl Arnö

Justeringsmännens sign:
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§ 15
Diarienr: TN-2014/00012

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2014
Beslut
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden godkänns.

Ärendebeskrivning
Redovisning av ärenden beslutade med stöd av tekniska nämndens
fastställda delegationsordning samt anmälningsärenden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut fastighetsärenden
- Antagande av konsulter för entreprenörer och leverantörer för
underhålls- och investeringsobjekt inom Bygg- och
Fastighetstekniks
verksamhetsområde.
- Förhyrning av lokaler (bostäder) hos externa fastighetsägare Igångsättningstillstånd ombyggnad och nybyggnad
Delegationsbeslut gatu- och parkärenden
- Upplåtelse allmän plats – tillstånd.
- Lokala trafikföreskrifter, tillstånd/dispenser, övrigt.
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
- Bidrag till enskild väghållning.
- Inkomna remisser, avgivna remissvar samt yttranden.
- Upphandling
- Fordonsvrak. Egen bilaga.
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst
- Färdtjänst.
- Riksfärdtjänst.
Delegationsbeslut Räddningstjänsten
- Sotningsärenden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Anna Bugaeva, Tomas Jakobsson, Mats Johansson, Louise Moritz, MajBritt Moritz och Ulla Lidman

Justeringsmännens sign:
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§ 16
Diarienr: TN-2014/00041

Kurser och konferenser
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av information
om kurser och konferenser.
att nämndens strategidag 6 mars 2014 ställs in för att spara pengar i enlighet
med tidigare besparingsbeslut.

Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden
presenteras.

Beslutsunderlag
•

Presidiekonferens för tekniska nämnder 10 mars - 11 mars, Stora
Brännbo, Sigtuna. Kostnad: 4950 kr inkl. luncher, fika, middag samt
logi. Sista anmälningsdag 14 februari.

•

Öppet samrådsverigefinnar tvåspråkig 26 mars, Ryttmästaren.

•

Öppet samråd samer 2 april, Ryttmästaren

Justeringsmännens sign:
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§ 17
Diarienr: TN-2014/00042

Ärenden under handläggning - Information
a)

Uppsägning av hyreskontrakt 27873801-0

Patrik Lindqvist

b)

Aktuellt från Fastighet

Susanne Aidanpää

c)

Projektstyrningsmodell

Gunnar Teglund

d)

Vasaplan

Gunnar Teglund

e)

Investeringsprogram gator

Gunnar Teglund

f)

Investeringsprogram parker

Anna Flatholm

g)

Planprogram för östra Dragonfältet

Katarina Bergström

h)

Öppen data, återrapport

Thomas Kvist

i)

Aktuellt från Gator och parker

Karin Isaksson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

