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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Farhat (S), § 97 – 99, 102 – 103, 107 
Mikael Danielsson Sjöstam (S), § 107 
Britta Enfält (L) 
 

Tjänstemän 

Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 107 f, 97 – 99  
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 107 a – e    
Julia Frostvinge, trafiksprångetpraktikant, § 107 a – c, 100 – 102, 104 – 106  
Albin Dahlgren, trafiksprångetpraktikant, § 107 a – e, 100 – 102, 104 – 106   
Lina Samuelsson, projektledare, § 107 a 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 107 a 
Christina Ingmanson, personalchef, § 107 a – b 
Annika Myrén, utvecklingsstrateg, § 107 c  
Per Hänström, miljöplanerare, § 107 c 
Ida Lundström, trafikplanerare, § 107 e 
Mattias Wallmark, IT-chef, § 107 f 
Jonas Sörlén, trafikingenjör, § 100 – 102 
Per Österlund, IT-strateg, § 100 
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Beslutsärenden 
 

§ 97 

Diarienr: TN-2022/00024 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 

september 

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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§ 98 
Diarienr: TN-2022/00181 

Verksamhetsuppföljning T2 september 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhetsuppföljningen för januari – augusti (T2) 2022.  
 
att godkänna uppföljningen av nämndens internkontrollplan för januari – 
augusti (T2) 2022.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.  
 
att godkänna Rapport fr Tekniska nämnden till KS för perioden jan – aug 
2022.  
 
att anse ärendet direktjusterat. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsuppföljning för januari – augusti har tagits fram för nämndens 

verksamheter och en uppföljning av internkontrollplanen för samma period 

är gjord. 

 

Beslutsunderlag 

TN_T2_delårsrapport_2022. Bilaga. 

Tekniska nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 
augusti. Bilaga.  
Bilaga 1, uppföljning Styrkort Toff 2022. Bilaga.  
Bilaga 2, Uppföljning internkontrollplan Tekniska nämnden. Bilaga.  

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt  
Hanna Ekman 
Verksamhetschefer 

Beslutet ska skickas till 
KSDiarium, Dan Gideonsson, Marcus Bystedt, Karin Isaksson, Hanna Ekman 
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§ 99 

Diarienr: TN-2022/00631 

Utökning av IT-investeringsram år 2023 avseende 

elevdatorer inom grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens 

investeringsanslag för IT-utrustning till elever inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde med 3 100 tkr för år 2023.  

 

att föreslå Kommunstyrelsen att utöka tekniska nämndens 

investeringsanslag för IT-utrustning till elever inom För- och 

grundskolenämndens ansvarsområde och gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde med 1 300 tkr respektive 870 

tkr för 2023 på grund av prisökningar på datorer och tillbehör. 

 

Ärendebeskrivning 

Behov kopplat till antalet elever 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om att elever 

inom dess verksamhetsområde ska ha tillgång till ändamålsenliga digitala 

enheter, som sedan 2019 har inneburit att majoriteten av eleverna har 

utrustats med Chromebooks och övriga elever med enkla eller avancerade 

PCs. I samband med yttrande över investeringsbudget 2023 framställdes 

behov av medel utöver de föreslagna 5 500 tkr utifrån ett ökat antal elever. 

De IT-investeringsbehov som presenterats som behov utöver ram baserat 

på antal elever för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är ingen 

ambitionshöjning, utan utifrån den nivå som varit i verksamheterna under 

flertalet år, för att nå mål med de lagstadgade verksamheter som nämnden 

ansvarar för. 
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Fullmäktiges budgetbeslut för IT-investeringar för Gymnasie- och 

utbildningsnämnden för 2023 är 5 500 tkr. För 2022 fattades ett 

tilläggsbeslut om utökning av IT-investeringsramen för gymnasie- och 

utbildningsnämnden med 1 800 tkr, för 2023 uppgår behovet exklusive 

prisökningar till 8 600 tkr, 3 100 tkr utöver beslutad ram. Se bilaga 1. 

Inklusive prisökningar är behovet totalt 9 470 tkr. 

 

Prisökningar 

 

På grund av omvärldsfaktorer utom kommunens kontroll har priset på 

datorer ökat de senaste åren. IT bedömer att priset för datorer kommer att 

öka ca 10 procent från 2022 års nivå till 2023, vilket innebär att 

investeringsramarna för För- och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden behöver utökas för att IT ska kunna tillgodose 

verksamheternas behov av datorer.  

 

Fullmäktiges beslut om IT-investeringsram för FGN uppgår 2023 till 13 000 

tkr, med en prisökning på 10 procent behöver därmed 1 300 tkr tillskjutas. 

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns ett budgetbeslut om 

5 500 tkr och ett utökningsbehov på 3 100 tkr, vilket ger en prisökning på 

870 tkr som behöver tillskjutas. Se bilaga 1. 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 underlag datorer. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Marcus Bystedt 

Peter Berg 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 

KS diarium 
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§ 100 

Diarienr: TN-2022/00635 

Ansökning Utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv inför 2023 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att ansöka om medel om 3 Mkr för 2023 och 2024 ur utvecklingsanslag för 

digitalisering och digitaliseringsreserv för uppdraget ”Uppföljningsförmåga 

för Teknik- och fastighetsförvaltningen”. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns mätning av digital mognad (DiMiOS) visar på tre 

förbättringsområden: Infrastruktur, teknisk skuld och styrning. Det finns 

utöver mätningen mål i förvaltningarna, i KF-uppdrag och i program som 

tangerar informationsförsörjning. Genom att etablera en god förmåga till 

uppföljning och analys skapar vi förutsättningar för kommunens styrning 

och beslutsunderlag som krävs för verksamheternas vidareutveckling. 

Samtidigt tillför vi en möjliggörande infrastruktur för kommungemensam 

informationsförsörjning. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och 

digitaliseringsreserv – uppföljningsförmåga. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Per Österlund, IT- och digitaliseringsstrateg Kommungemensam It-

samordning 

Beslutet ska skickas till 
Mattias Wallmark, IT-chef 

Per Österlund, IT-och digitaliseringsstrateg 

ksdiarium@umea.se med kopia till verksamhetsutveckling@umea.se, ange KS-

2021/00433 i ämnesraden. 
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§ 101 

Diarienr: TN-2021/00622 

Omprövning av beslut TN0087/2012, 

Skoterförbudsområde Haddingen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att avslå begäran om att upphäva den lokala trafikföreskriften om förbud 

mot terrängskoter på Haddingen/Jonstorp LTF 2480 2013:00005 enligt 

ansökan från fastighetsägare i området. 

 

att införa ny lokal trafikföreskrift om förbud mot att framföra terrängskoter 

i terräng på Haddingen/Jonstorp enligt bifogat förslag till lokala 

trafikföreskrifter. 

 

Reservation 

Alireza Mosahafi (M) och Stefan Nordström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser upphävning/omprövning av ärende TN0087/2012 om 

förbud mot trafik med terrängskoter på Haddingen/Jonstorp LTF 2480 

2013:00005. I ansökan om upphävande/omprövning av beslutet anförs 

argument som denna omprövning tar hänsyn till.  

 

I Ärende TN0087/2012 beslutades att införa lokala trafikföreskrifter om 

förbud mot terrängskoter på Haddingen/Jonstorp. Underlag till detta 

beslut var vid en förfrågan oklara och det var svårt att få en klar bild över 

vilka argument som låg till grund för beslutet. Under handläggning av detta 

ärende har det dock framkommit uppgifter som kommunen bedömer 

rimliga och trovärdiga. 

 

Dessa uppgifter sammanfattas kortfattat med att de ursprungliga 

fastighetsägarna ville skapa ett nytt bostadsområde/fritidshusområde på 

sina marker i Haddingen. Områdets karaktär planerades att bli särskilt 
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lugnt, fritt från störande buller och med minimalt av andra föroreningar. 

Detta var enligt de ursprungliga fastighetsägarna den viktigaste delen i 

deras planering för detta område. Detta särskilda önskemål nämns dock 

inte i gällande detaljplan men finns med i lantmäteriets förrättning under 

rubriken ”Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek m.m.”. 

Vid försäljning av tomterna i det aktuella området informerades köparna 

om säljarnas idé/krav om ett skoterfritt område. Detta bekräftas genom att 

köpekontrakten är utformade med särskild information om det aktuella 

skoterförbudet. 

Utifrån den inhämtade informationen och kommunens möjligheter att 

reglera trafik med lokala trafikföreskrifter uppstår i denna handläggning en 

del frågetecken kring möjligheten att nå syftet med förbudet. 

Trafikförordningen ger kommuner möjlighet att besluta om förbud mot 

olika typer av terrängfordon i terräng inom kommunens gränser. 

Kommunen kan inte besluta om ett totalt förbud mot dessa fordon inom 

ett helt område annat än inom tätbebyggt område med allmänna vägar. 

I ansökan om omprövning anges att skäl för att häva beslutet ska vara 

tillgänglighet för friluftsliv, att terrängskoter inte har betydande 

miljöpåverkan och ingen betydande bullerstörning, att terrängskoter måste 

lastas på släpvagn för att ta sig till tillåten terräng samt att det utanför 

området finns en aktiv skoterklubb med terrängskoterkörning.  

Tillgängligheten till ett gott friluftsliv i området bedöms utifrån ett allmänt 

perspektiv väl tillgodosedd, ur miljöperspektiv är det allmänt vedertaget 

att mindre avgaser och en tystare miljö anses bättre än det motsatta. 

Eftersom förbudet endast gäller i terräng finns det andra möjligheter för 

färd med terrängskoter inom området.  

 

Den samlade bedömningen av den information som framkommit samt de 

möjligheter kommunen har enligt Trafikförordningen är att förbudet mot 

terrängskoter i terräng inom området ska beslutas stå kvar för att uppnå så 

stor del som möjligt av det ursprungliga syftet, dock ändras den lokala 

trafikföreskriften så undantag från terrängskoterförbudet vid eventuell 

renskötsel förtydligas då området ingår i Rans samebys vinterbetesområde. 

 

Geografisk avgränsning enligt den lokala trafikföreskriften i rött nedan: 
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Förslag på sammanträdet 

Alireza Mosahafi (M) yrkar på avslag till tjänsteskrivelsen. 

 

Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Lasse Brännström (MP) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

Fredrik Rönn (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom tjänsteskrivelsen och 

konstaterar att så är fallet. 

 

Reservation 

Alireza Mosahafi (M) och Stefan Nordström (M) reserverar sig till förmån 

för eget förslag. 

 

Förslag på Arbetsutskottets möte 

Arbetsutskottet väljer enhälligt att skicka vidare ärendet utan behandling 

på mötet. 

  

Arbetsutskottets arbetsordning 
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Ordföranden frågar om Arbetsutskottet skickar vidareärendet utan 

behandling och konstaterar att så är fallet. 

 

Beslutsunderlag 

Omprövning av beslut enligt ansökan från fastighetsägare i området. 

Bilaga. 

Förslag till lokala trafikföreskrifter om förbud mot terrängskoter på 

Haddingen/Jonstorp. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Jonas Sörlén 

Beslutet ska skickas till 
Jonas Sörlén 
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§ 102 
Diarienr: TN-2022/00580 

Remiss - Umeå kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2022–2030, med 

utblick mot 2040 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens beslutar  

 

att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag nedan. 

 

att anse ärendet justerat. 

 
Reservation 

Lasse Brännström (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Bostadsförsörjningslagen ska Sveriges kommuner genom 

framtagande av riktlinjer planera för sin bostadsförsörjning. Syftet med 

planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. 

 

Bostadsförsörjningsarbetet kan ses som en konkretisering av 
översiktsplanen där frågor som rör just bostadsförsörjning tydliggörs och 
planeras. Bostadsförsörjningen är en fråga av strategisk betydelse för en 
hållbar befolkningstillväxt i Umeå kommun. Ett varierat utbud av goda 
bostäder kan ses som en förutsättning både för att möjliggöra för nya 
invånare att flytta hit och även för att kunna bibehålla en god livskvalité för 
de som redan bor i kommunen idag. God tillgång till bostäder i livets alla 
skeden är en viktig förutsättning för att ge Umeåborna bra livskvalitet och 
att stimulera rörligheten på bostadsmarknaden.  

Programmet beskriver kommunens målsättningar för bostadsbyggande och 
bostadsförsörjning samt åtgärder för att uppnå dessa målsättningar. Vad 
Umeå kommun gör för att möta och klara av utmaningarna som en 
befolkningstillväxt utgör är också en av programmets punkter.  
 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram tas fram varje mandatperiod, men det 
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stora arbetet att tillgodose befolkningen med goda bostäder pågår hela 
tiden. 

Fastighet har deltagit i den interna referensgruppen för framtagande av 

bostadsförsörjningsprogrammet och har lämnat synpunkter i de löpande 

träffarna med referensgruppen. 

Yttrande 
Tekniska nämnden är positiv till det nya Bostadsförsörjningsprogrammet och 

vill framföra följande synpunkter: 

 

- sid. 10, under rubriken Åtgärder, p.1: 
Med anledning av att även äldrenämnden har ansvar för denna åtgärd borde 

namn på förvaltningen Stöd och omsorg ersättas med Äldreomsorg.  

- sid. 10, under rubriken Åtgärder, p.2: 
Om denna åtgärd inkluderar övriga målgrupper andra än äldre bör även 

individ-och familjenämnden nämnas som ansvarig nämnd.  

- sid. 12, under rubriken Uppföljning av mål och åtgärder: 
Ansvar för uppföljningen bör ligga på kommunstyrelsen och på Övergripande 

planering. 

- att i programmet inarbetas förhållningssätt till hållbarhetsfrågor i 

dess olika perspektiv. 

- Tekniska nämnden förordar att ansvarsfördelning för åtgärder läggs 

på politiska nämnder och styrelser, inte på utförande enheter inom 

förvaltning och bolag. 

 

 

 

Förslag på sammanträdet 

Lasse Brännström (MP) yrkar på tillägg av följande i yttrandet: 
 
att ett fokusområde för hållbarhet, miljö och klimat ska ingå i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
att åtgärder i bostadsbyggande ska främja solceller, laddstolpar, 
energieffektivt byggande med klimatneutrala material. 
 
att åtgärder vid bostadsbyggande använder 3-30-300 metoden för att 
säkerställa att det är tillräckligt med träd i bostadskvarteren. 
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Johan Stål (V) yrkar på tillägg av följande i yttrandet: 

Programmet saknar klimat, miljö- och hållbarhetsinriktning.  
att endast på enstaka ställen hänvisa till t.ex översiktsplanen är för svagt. Vi 
yrkar på att Bostadsförsörjningsprogrammet även berör klimat, miljö och 
hållbarhet med koppling till KF’s miljömål. 
 

Fredrik Rönn (C) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkande. 

Stefan Nordström (M) yrkar på avslag till Johan Ståls (V) yrkande. 

 

Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 1: 

att i programmet inarbetas förhållningssätt till hållbarhetsfrågor i dess olika 

perspektiv. 

 

Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 2: 

Tekniska nämnden förordar att ansvarsfördelning för åtgärder läggs på 

politiska nämnder och styrelser, inte på utförande enheter inom 

förvaltning och bolag. 

 

Stefan Nordström (M), Marianne Löfstedt (M) och Alireza Mosahafi (M) 

ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 2. 

Fredrik Rönn (C) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 2. 

Johan Stål ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 2. 

 

Tekniska nämndens beslutsordning 

Ordförande frågar om nämnden kan ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med 

tillägg av Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 2 och konstaterar att så är 

fallet. 

 

Ordförande ställer proposition på Lena Karlsson Engmans (S) yrkande nr 1, 

Lasse Brännströms (MP) yrkande och Johan Ståls (V) yrkande och 

konstaterar att nämnden ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) 

yrkande nr 1. 

  

Reservation 

Lasse Brännström (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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Förslag på Arbetsutskottets möte 

Anna-Karin Sjölander (C) väljer att avstå från att ta ställning på 

arbetsutskottets möte. 

Johan Stål (V) väljer att avstå från att ta ställning på arbetsutskottets möte. 

  

Arbetsutskottets arbetsordning 

Ordföranden frågar om Arbetsutskottet kan besluta i enlighet med 

tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 

Beslutsunderlag 

1. Följebrev. 
2. Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med 

utblick mot 2040 – Samrådshandling. 

Beredningsansvariga 

Julia Båmstedt  

Christina Lundgren 

Beslutet ska skickas senast 30 september 2022 till 
Övergripande planering 

Fastighet 
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§ 103 
Diarienr: TN-2022/00025 

Aktuellt från förvaltningen september 

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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§ 104 
Diarienr: TN-2022/00026 

Övriga ärenden september 

Beslut 

 

Ärendebeskrivning 

 

 

Beslutet ska skickas till 
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§ 105 
Diarienr: TN-2022/00027 

Kurser och konferenser september 

Beslut 

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

 

att alla som vill får delta digitalt med ersättning i Digitala Västerbotten 14-

15 december. 

 

Ärendebeskrivning 

Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 

Digitala Västerbotten, 14-15/12, Lunch – lunch. Förtroendevalda deltar 

gratis digitalt. 

Mötesplats Digitala Västerbotten – Mötesplats för digital utveckling i 

Västerbotten (digitalavasterbotten.se) 

 

   
 

 

  

https://motesplats.digitalavasterbotten.se/
https://motesplats.digitalavasterbotten.se/
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§ 106 
Diarienr: TN-2021/00604 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 

september 

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, augusti 2022 

- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 

tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut fordonsvrak 

- Lagen om flyttning av vissa fordon, augusti 2022. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 

1. Kommunal färdtjänst, juli-augusti 2022. Bilaga 

2. Riksfärdtjänst, juli-augusti 2022. Bilaga 

3. Parkeringstillstånd, juli-augusti 2022. Bilaga. 

  

 Delegationsbeslut skador  

- Anmälda skadeärenden samt beslut. Bilaga. 

  

Delegationsbeslut fastighetsärenden 

- Extern förhyrning av lokaler, beslut om antagande av konsulter, 

entreprenörer och leverantörer för underhålls- och investeringsobjekt 

inom Fastighetstekniks verksamhetsområde och igångsättningstillstånd, 

rivning av bebyggda fastigheter, april-augusti 2022. Bilaga. 
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Anmälningsärenden 

• KS Protokollsutdrag569 Läroverket 1 – Investeringsmedel. Bilaga. 

• PN-2022_00020-2 Protokollsutdrag. Bilaga. 
PN-2022_00020-1 Handlingsplan Årlig uppföljning av SAM 220805 

2048402_1_1. Bilaga. 

PN-2022_00012-2 Inspektionsmeddelande Umeå kommun 

2002201_1_1. Bilaga. 

KF Protokollsutdrag599 Motion 33 2021 Kommunala 

trygghetsvärdar. Bilaga. 

Beredningsansvariga 

Ulla Nilsson, Martin Nylander, Tommy Johansson, Anna Bugaeva, Greta 

Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 107 
Diarienr: TN-2022/00029 

Ärenden under handläggning - information 

september 

 

a. Information Innanför ringleden/väg 503   Katarina Gref/ 

Lina Samuelsson 

b. Information om Umeå kommuns 

arbetsmiljöpolicy 

  Christina Ingmanson 

c. Information återkoppling Åtgärdsprogram 

för Umeå lokala miljömål 

 
Katharina Radloff 

d. Information Nydalaområdet   Karin Isaksson 

e. Information Märkpojken   Ida Lundström/ 

Nils Lahti/ 

John Bylund 

f. Lägesuppdatering KF-uppdrag 2021:19 - 

Digital omställning och digitala verktyg 

  Mattias Wallmark 

 

   
 

 

 


