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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Camilla Ingman (V) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Eva-Maria Diehl, kommunikatör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 110c, 98 – 99  
Maria Lögdström, administratör 
Tua Gäärd, tekniksprångspraktikant, § 105-110 
Ewa Maaherra Lövheim, trafikplanerare, § 100 + 105 
Andreas Figaro, byggskade- och säkerhetssamordnare, § 98 – 99, 101-104 
Hanna Ekman, samordnare, § 98 – 105 (ej 100), 110 
Lina Samuelsson, projektledare, § 110 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 110 
Lisa Persson, trafikplanerare, § 110b – c 
Britta Strömgren, kommunikatör, § 110 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 110b – c, 98 – 106  
Anna Flatholm, projektchef, § 110b – c, 98 – 104 (ej 100) 
Inger Engström, trafikplanerare § 110b – c 
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Belutsärenden 
 

§ 98 
Diarienr: TN-2020/00023 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att fastställa sammanträdets dagordning. 
  
att till protokollet notera att ingen person är jävig. 
 
att notera en övrig fråga från Anna-Karin Sjölander (C). 
 
att notera ett övrigt uppdrag från Lasse Brännström (MP).  
 

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. 
 
Två övriga frågor lyfts av nämndens ledamöter och noteras. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista. Bilaga. 
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§ 99 
Diarienr: TN-2020/00126 

Ekonomiuppföljning oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för september 2020. 
 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom september 2020 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt, ekonomichef 
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§ 100 
Diarienr: TN-2018/01050 

Kollektivtrafikprogram 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för att utöka avsnittet kring tillgänglighet och 
trygghet. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslag till kollektivtrafikprogram för Umeå kommun. Utgångspunkten för 
programmet är kommunens mål till år 2025: att andelen resor med 
kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 % av alla 
resor för boende inom Umeå tätort. Det är första gången som Umeå 
kommun tar fram ett trafikprogram enbart för kollektivtrafik. 
Syftet med kollektivtrafikprogrammet är att konkretisera översiktsplanens 
intentioner gällande kollektivtrafik samt hur denna ska utvecklas för att nå 
65 %-målet.  
Inför framtagandet av programmet togs en nulägesbeskrivning fram som 
kommer att finnas på www.umea.se/kollektivtrafik tillsammans med 
kollektivtrafikprogrammet. 

Kollektivtrafikprogrammet innehåller tre strategier/insatsområden med åtgärder 
kopplade till varje insatsområde:  
 
1. Systemstrategi – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska tillsammans 

med gång och cykel vara det självklara valet för inomkommunala 
persontransporter  

2. Kvalitetsstrategi – Det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och bekvämt att 
resa med kollektivtrafik i stadstrafikens stomlinjenät och i kommunens 
tillväxtstråk  

3. Tillgänglighets- och trygghetsstrategi – Kollektivtrafiken i Umeå 
kommun ska vara tillgänglig för alla resenärsgrupper  
 

Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande 
stadsutformning i stråk där kollektivtrafik trafikerar. Dessa handlar exempelvis om 

http://www.umea.se/kollektivtrafik
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gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan buss och andra 
transportslag där de korsar varandra. 
 
Kollektivtrafikprogrammet ska följas upp årligen och redovisas i ett bokslut 
för de hållbara färdsätten. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på en återremiss av ärendet för att utöka 
avsnittet kring tillgänglighet och trygghet. 
 
Stefan Nordström (M) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) 
yrkande. 
 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lena Karlsson Engmans (S) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att återremittera och 
konstaterar att så är fallet. 

 

Förslag enligt tjänsteskrivelsen 
att skicka kollektivtrafikprogrammet på remiss till mottagare enligt bifogad 
sändlista under remissperioden 22/10 2020 till 15/1 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikprogram remissversion oktober 2020. Bilaga. 
Sändlista Kollektivtrafikprogram. Bilaga. 
Kollektivtrafikprogram Nulägesbeskrivning. Bilaga. 
Kollektivtrafikprogram Nulägesbeskrivning Bilagor. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare, Gator och parker 
Frida Bergström, trafikplanerare/civilingenjör, Gator och parker 

Beslutet ska skickas till 
Eva Maaherra Lövheim och Frida Bergström för vidare expediering. 
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§ 101 
För denna paragraf gäller sekretess enligt 18 kap 8 § Offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
Diarienr: TN-2020/00427 

Rapport angående kamerabevakning av Umeå 
kommuns fastigheter och av kommunen förhyrda 
lokaler år 2019 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 
 
att godkänna Fastighets rapport angående kamerabevakning av Umeå 
kommuns fastigheter och av kommunen förhyrda lokaler år 2019, bilaga 1. 
 
att årlig rapport lämnas till Tekniska nämnden i samband med T1-
uppföljningen. 
 
att totalkostnad för skadegörelse redovisas för hela fastighetsbeståndet i 
kommande utvärderingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommuns styrdokument för kamerabevakning av egna och förhyrda 
fastigheter är fastställt av tekniska nämnden 2015-09-24, § 97, Dnr: TN-
2015/00351) och reviderat senast 2018-09-21 (vidare - styrdokument för 
kamerabevakning). 
 
Enligt p. 8 Utvärderingsprocessen av styrdokument för kamerabevakning 
framgår att Fastighet har ansvar för att årligen sammanställa en rapport till 
Brandförsvar och säkerhet och tekniska nämnden. Rapporten skall 
innehålla information gällande antal kameror, eventuell effekt, 
uppskattade omkostnader samt om det förekommer eventuella 
förändringar i behovsbilden.  
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Sedan styrdokumentet för kamerabevakning beslutats har Fastighet inte 
inkommit till tekniska nämnden eller Brandförsvar och säkerhet med en 
årlig rapportering enligt ovan. Däremot gjordes det en utredning av 
Fastighet som Länsstyrelsen Västerbotten har initierat år 2016 kring 
kameraövervakningen som bedrevs av Umeå kommun. Detta har resulterat 
i ett antal beslut som fattades av tekniska nämnden 2017-03-23, § 34, Dnr: 
TN-2017/00186, samt uppföljning av dessa (se tekniska nämndens beslut § 
50 2019-04-25, Dnr: TN-2018/00376). 
 
Under höst 2019 har tjänsten för säkerhetssamordning inom Fastighet 
bytts pga. pensionsavgång och därför inkommer Fastighet med den årliga 
rapporteringen för år 2019 först nu.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av två att-satser: 
att årlig rapport lämnas till Tekniska nämnden i samband med T1-
uppföljningen. 
 
att totalkostnad för skadegörelse redovisas för hela fastighetsbeståndet i 
kommande utvärderingar. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen med tillägg av föreslagna att-satser och konstaterar att så 
är fallet. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Rapport angående kamerabevakning av Umeå kommuns 
fastigheter och av kommunen förhyrda lokaler år 2019 
Bilaga 2 - Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut är 
inte aktuell för detta ärende.  

Beredningsansvariga 
1. Karin Isaksson, chef teknik-och fastighetsförvaltningen 
2. Andreas Figaro, byggskade-och säkerhetssamordnare 

Beslutet ska skickas till 
Umeåregionens brandförsvar   
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§ 102 
Diarienr: TN-2020/00360 

Yttrande över motion 16/2020 - Kamerabevakning 
på särskilt brottsutsatta platser i Umeå 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att finna motionen besvarad.  
 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i motion 16/2020 föreslagit att tekniska nämnden ska ges 
i uppdrag att ta fram ett program över hur kamerabevakning ska användas 
på särskilt brottsutsatta platser för att minska brottslighet och skapa ökad 
trygghet på offentliga platser i Umeå. Det kan gälla såväl centrala Umeå 
som andra stadsdelar i kommunen.  
 
Programmet ska tas fram i dialog med Polismyndigheten för att kameror 
ska sättas upp där behovet är som störst. Polisen har under året satt upp 
ett flertal kameror på bland annat Ålidhems centrum, Östra Ersboda 
centrum och Rådhustorget. Förslaget i motionen är att kommunen också 
ska använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Syftet är 
att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka 
tryggheten. Kamerabevakning ska inte ersätta andra trygghetsskapande 
åtgärder utan vara ett komplement.  
 
Tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen och 
förvaltningen lämnar följande svar.  
 
Yttrande  
Kamerabevakning innebär alltid ett intrång i de övervakades personliga 
integritet och för att vara tillåten får intrånget inte vara kränkande. 
 
Kommuner och andra myndigheter ansöker hos Datainspektionen för att 
sätta upp kameror. Datainspektionen gör en bedömning av 
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omständigheterna i det enskilda fallet utifrån aktuell lagstiftning, 
kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Tillstånd beviljas om 
intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte 
bli bevakad. I dagsläget bedöms handläggningstiden vara 1–1,5 år för 
beslut om tillstånd att sätta upp en kamera. Ansökan till Datainspektionen 
föregås också av en intern utredning i kommunen vilket kan innebära att 
det kan ta upp till två år innan en kamera faktiskt finns på plats. Inom det 
tidsintervallet kan förutsättningarna på platsen ha ändrats.  
 
I Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet (PROST) ingår ett 
delprogram för kamerabevakning. I den beskrivs användning av kamera för 
bevakning av kommunens fastigheter eller av kommunen förhyrda lokaler. 
Programmet utgår från fyra processer; utredningsprocessen, 
ansökningsprocessen, bildhanteringsprocessen och utvärderingsprocessen.  
 
Fastighet har i dagsläget ansvar att hantera kommunens kameror. Ett antal 
kameror finns uppsatta med tillstånd från Datainspektionen samt ett antal 
kameror som inte kräver tillstånd. Det krävs till exempel inte tillstånd om 
ytan avgränsas med staket så att allmänheten inte har tillträde. Det är dock 
inte möjligt på en offentlig plats. Det finns också strikta regler kring 
hanteringen av bildmaterialet som inte får sparas längre än nödvändigt och 
så få personer som möjligt ska ha åtkomst. Att filma i realtid är mindre 
kränkande än om materialet sparas en tid. I dagsläget är en person 
bildansvarig i kommunen och har tillgång till materialet för att kunna gå in 
och titta på bilderna.  
 
Vid en revidering av befintligt Delprogram för kamerabevakning kan 
kamerabevakning på offentlig plats inkluderas. I och med det behöver 
frågor utredas om vem som organisatoriskt ska hantera kameror på 
offentlig plats. I enlighet med processerna i delprogrammet behöver sedan 
en bedömning göras om en kamera behöver sättas upp på offentlig plats. 
Utredningen kan komma fram till att det finns behov av kamera, vilket 
medför att beslut först måste fattas i tekniska nämnden innan en ansökan 
hos Datainspektionen kan göras. Den interna utredningen kan också 
komma fram till att en ansökan inte ska göras utan att andra 
trygghetsskapande åtgärder kan vara tillräckliga eller bättre för att komma 
tillrätta med aktuellt problem.  
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Kamerabevakning är inte någon universallösning för att komma till rätta 
med alla typer av brott. Forskningsstödet för kameror ur ett 
brottsförebyggande syfte är svagt. Effekt visas tydligast på vissa typer av 
brott och vissa typer av platser som stöld av och ur bil i parkeringsgarage. 
Skadegörelse på fastigheter är ett brott som kamerabevakning kan ha 
effekt på.  
 
Den allmänna opinionen visar att 73 procent är positiva till polisens 
kameror enligt en studie från SOM-institutet (2018). Att upprätthålla 
allmän ordning kan i första hand ses som en polisär uppgift.  
 
Polisen i Umeå har satt upp kameror och är på gång att sätta upp fler. 
Nyligen togs beslut om att Polisen skulle sätta upp en kamera på Vasaplan, 
en plats som i motionen bedömts intressant för kommunen att sätta upp 
en kamera på.  
 
Dialog sker kontinuerligt med polisen i Umeå. Det finns flera pågående 
samarbeten inom kommunens förvaltningar med UmeBrå, 
jämställdhetsutskottet samt med polisen i syfte att få till olika 
trygghetsskapande åtgärder, där kamerabevakning kan vara en sådan.  
 
Polisen i Umeå har exempelvis uttryckt önskemål om att kommunen inte 
bara ska ha kameror i preventivt syfte utan att de ska kunna ta del av 
bildmaterial vid misstanke om brott för att kunna identifiera personer, 
något som skulle kräva mer av kommunens kameror. Idag är det ingen som 
tittar aktivt i kommunens kameror, utan bildmaterial kan plockas fram i 
efterhand om polisen begär det. Frågan är om Umeå kommun ska 
komplettera polisens kameror eller om deras egna kameror har störst 
chans att fungera brottsuppklarande. 
 
Sammanfattningsvis ser förvaltningen inget behov av ett eget program för 
kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser, i det sammanhanget 
torde polisens kameror vara mer ändamålsenliga. Dock kan förutsättningar 
för kamerabevakning på offentlig plats med fördel inkluderas i Delprogram 
för kamerabevakning. Om kamerabevakning föreslås för att komma tillrätta 
med otrygghet på en specifik offentlig plats behöver det utredas i det 
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aktuella fallet i enlighet med processerna som beskrivs i Delprogram för 
kamerabevakning om kamerabevakning är den rätta insatsen eller om 
andra trygghetsskapande åtgärder kan ha lika god eller bättre effekt.  
 
Förslag på sammanträdet 
Stefan Nordström (M) yrkar på att nämnden föreslår fullmäktige att besluta 
i enlighet med motionen. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar att nämnden befinner motionen besvarad.  
 
Johan Stål (V) yrkar på avslag till motionen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Tjänsteskrivelsens föreslag är huvudförslag. För att få fram ett motförslag: 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden: 
att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen mot att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen och konstaterar att avslagsyrkandet 
vinner. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för beslut att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
motionen. 
Nej-röst för beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
  

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: 2 4 5 
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Omröstningsresultat om motförslag 
Med fyra nej-röster mot två ja-röster beslutar nämnden att mot-förslaget 
blir att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Fem ledamöter 
avstår från att rösta. 
 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget enligt tjänsteskrivelsen mot 
förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen och konstaterar 
att nämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsen.  
 
Votering begärs 
Ja för beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
Nej för beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

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 2 2 

 
Omröstningsresultat 
Med sju ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. Två ledamöter avstår från att rösta. 

Beslutsunderlag 
Motion 16/2020 – Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i 
Umeå  

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, handläggare  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Fastighet 
Gator och parker 

§ 103 
Diarienr: TN-2020/00376 

Yttrande över motion 14/2020 - Inför kommunala 
ordningsvakter i Umeå 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion 14/2020 om att införa 
kommunala ordningsvakter i Umeå.  

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har i en motion föreslagit att kommunen ska följa andra 
kommuners exempel och anställa kommunala ordningsvakter för att bidra 
till att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Det 
finns tendenser till ökad social oro i centrum och i vissa bostadsområden. 
De kommunala ordningsvakterna ska inte ersätta poliser, utan ska 
användas som komplement till polisiär närvaro. 
 
Moderaterna föreslår därför kommunfullmäktige att ställa sig positiv till en 
utökad trygghetssatsning med anställandet/anlitandet av kommunala 
ordningsvakter och att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans frigöra ekonomiska resurser inom ram för att 
anställa/anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande i Umeå. 
 
Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter på förslaget.  
 
Yttrande  
 
Lagstiftning  
I lag (1980:578) om ordningsvakter finns allmänna bestämmelser rörande 
ordningsvakter, kvalifikationskrav och förordnande. Det är 
polismyndigheten som förordnar ordningsvakterna. I 
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ordningsvaktsförordningen (1980:589) regleras hur förordnandet ska gå till 
och utbildningens omfattning. Polisen har också egna föreskrifter och 
allmänna råd om ordningsvakter.  
 
Kommuner kan ansöka hos polismyndigheten för att anställa egna 
kommunala ordningsvakter. Dessa utbildas och förordnas av polisen, som 
också sköter tillsynen. De har begränsade polisiära befogenheter och får 
omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän 
plats. De får avvisa eller avlägsna personer som uppträder störande och 
kan utgöra en fara för den allmänna ordningen. I första hand ska 
ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda 
nödvändigt våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.  
 
Dessa befogenheter gäller dock bara inom ett visst lagstadgat område, s.k. 
paragraf 3 platser, som regleras i lagen (1980:578) om ordningsvakter 
(LOV). Kommunen behöver alltså först söka hos polisen för att få till ett så 
kallat paragraf 3 område. Utanför detta område har ordningsvakterna inte 
kvar sina befogenheter. Det finns därför en risk för förflyttning av 
problemen till områden där ordningsvakter inte har rätt att verka. 
 
Att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats är i första hand polisens 
uppgift som har i uppdrag att arbeta med trygghet. Kommunen har inget 
uttalat eller lagstadgat uppdrag i dagsläget att arbeta brottsförebyggande.  
Det finns en trend bland kommuner i Sverige att allt mer arbeta 
trygghetsskapande, men det är en frivillig uppgift.  
 
Det finns ett svagt kunskapsläge eller evidens i Sverige kring de kommunala 
ordningsvakters brottsförebyggande effekt. Det finns en nyligen publicerad 
rapport av säkerhetsföretagen ”De lokala ordningsvakterna: för en trygg 
framtid i varje kommun” som kartlagt ett 30-tal kommuner. En fördel med 
kommunala ordningsvakter som brukar lyftas fram är att det avlastar 
polisen som då kan fokusera på mer avancerade polisiära uppgifter.  
 
Rapporten lyfter också fram att det finns utmaningar bland annat gällande 
regelverket och utbildning för ordningsvakterna. Utbildningen är ganska 
kort, och därför har en del kommuner och myndigheter kompletterat 
polisens grundutbildning, med bl.a. konflikthantering. 
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I nuläget anlitade ordningsvakter 
Umeå kommun har redan idag väktare och ordningsvakter, även om de 
finns i liten skala. De finns framförallt inom socialtjänstens verksamheter, i 
stadshusets och socialtjänstens receptioner, samt via INAB på Umeå 
resecentrum. Ålidhems centrum är också ett så kallat paragraf 3 område 
som har ordningsvakter som finansieras av fastighetsägarna och 
näringsidkarna.  
 
Ekonomiska förutsättningar  
Det finns en dialog inom Umeå kommun mellan olika förvaltningar, 
bolagen, UmeBrå och polisen i denna fråga, exempelvis hur resurser kan 
samordnas. Polisen har uttryckt att de gärna skulle se en utveckling mot 
kommunala ordningsvakter i centrumfyrkanten. Det är dock en relativt dyr 
trygghetsskapande åtgärd, och frågan är vilken typ av brott som man vill 
komma åt. Olika metoder lämpar sig bättre eller sämre för att komma åt 
ett specifikt problem. Det är inte säkert att det är ordningsvakter som är 
lösningen utan andra trygghetsskapande åtgärder kan vara tillräckliga eller 
bättre.  
 
Något som lyfts fram i sammanhanget är att när ordningsvakter används 
för att upprätthålla ordningen när polisen inte räcker till, så blir det ett 
demokratiskt problem. Om ansvaret för att upprätthålla ordning och 
säkerhet läggs på kommunerna, vilka har olika ekonomi blir nivån av 
ordningshållning olika i kommunerna.  
 
Det är således en fråga om statlig kontra kommunal finansiering. En del 
anser att man bör tillföra staten och polisen mer resurser så att det blir en 
jämnare polisiär servicenivå. Andra har föreslagit att staten behöver 
tillskjuta mer pengar till kommunerna för att stödja och kompensera 
kommuner och regioner i detta arbete. Förvaltningen anser att om 
kommunen ska utveckla sitt arbete på trygghetsområdet och anställa 
ordningsvakter behöver också medel för det följa med.  
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar att nämnden beslutar enligt 
tjänsteskrivelsen. 
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Stefan Nordström (N) yrkar på att nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att svara ja till motionen. 
 
Johan Stål (V) och Lasse Brännström (MP) yrkar på bifall till 
tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet.  
 
Votering begärs 
Ja-röst för beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för beslut att föreslå kommunfullmäktige att svara ja till motionen. 

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  

 
Omröstningsresultat 
Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Motion 14/2020 – Inför kommunala ordningsvakter i Umeå  

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, handläggare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen   



Sida 18 av 26 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2020-10-22 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 104 
Diarienr: TN-2020/00433 

Medborgarlöften 2021-2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att Tekniska nämnden tagit del av löftena. 
 
att Tekniska nämnden vill delta i processen tidigare. 
 
att skicka med följande redaktionella ändringar: 

• Umeå kommun ska användas genomgående istället för kommunen. 
• Ordet mot bör bytas till till i meningen: Polisen tillsammans med 

Umeå kommun lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och 
höst, genomföra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade 
mot cyklister och gångtrafikanter  

• Ordet 4-klassare bör bytas mot elever i årskurs 4. 
• Stryk via NTF i meningen: Umeå kommun lovar att genomföra 

särskilda kampanjer i syfte att förbättra trafikantbeteendet samt 
erbjuda varje 4-klassare trafikutbildning via NTF.  

 

Ärendebeskrivning 
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och 
involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.  
 
Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram förslag på 
medborgarlöften. En arbetsgrupp bestående av kommunpoliser och 
representanter från Umeå kommun har gjort en lokal nulägesanalys och 
valt ut prioriterade områden grundade på analys av lokal och regional 
statistik samt uppföljning av fjolårets medborgarlöften. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av följande att-satser: 
att Tekniska nämnden tagit del av löftena. 
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att Tekniska nämnden vill delta i processen tidigare. 
att skicka med följande redaktionella ändringar: 

• Umeå kommun ska användas genomgående istället för kommunen. 
• Ordet mot bör bytas till till i meningen: Polisen tillsammans med 

Umeå kommun lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och 
höst, genomföra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade 
mot cyklister och gångtrafikanter  

• Ordet 4-klassare bör bytas mot elever i årskurs 4. 
• Stryk via NTF i meningen: Umeå kommun lovar att genomföra 

särskilda kampanjer i syfte att förbättra trafikantbeteendet samt 
erbjuda varje 4-klassare trafikutbildning via NTF.  

 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med de föreslagna 
yrkandena och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till medborgarlöften för 2021-2022. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ann Siklund, handläggare 
Annika Kjellsson Lind, avdelningschef 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Granskog, Umebrå 
Kommunstyrelsen   
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§ 105 
Diarienr: TN-2020/00437 

Fastställande av Risk- och möjlighetsanalys samt 
kontrollområde 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa interkontrollområden för Teknik- och fastighetsförvaltningen 
enligt bilaga. 
 
att göra ett tillägg av området Förtroendeskadande, jäv och andra 
oegentligheter. 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens verksamheter har under hösten arbetat fram ett 
förslag för respektive verksamhet som sedan satts samman till en 
övergripande till Risk- och möjlighetsanalys samt kontrollområden för hela 
förvaltningen. Tekniska nämnden har diskuterat förslaget på en 
strategidag. 
 
Förslag på sammanträdet 
Anna-Karin Sjölander (C) påtalar särskilt behovet av att tydliggöra 
underlaget avseende  risker, dessa ska beskrivas tydligt. 
 
Lasse Jacobsson (V) yrkar på ett tillägg av området 
Förtroendeskadande, jäv och andra oegentligheter. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen med tillägg av föreslaget område. 
 

Beslutsunderlag 
Risk och möjlighetsbedömning TOFF 2020 endast Kontrollområden. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Hanna Ekman 
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§ 106 
Diarienr: TN-2020/00024 

Aktuellt från förvaltningen oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att med utgångspunkt från föredragningen ge förvaltningen i uppdrag att de 
vid inventering och uppföljning av säkerhet också gör en bedömning av vad 
det skulle kosta att rusta upp utrustningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
 
Förslag på sammanträdet 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer en fråga: Tomtebogård huvudskyddsombud 
har skrivit en förfrågan till flera politiker i Tekniska nämnden där det 
framgår att dom upplever lekutrusningen utomhus med klätterställningar 
som skabbiga. Mitt uppdrag i nämnden är inte att bedöma kvalité på 
lekutrustning däremot  vill jag vet vilket underhåll eller vilken 
reinvesteringsplan som finns planerade för Umeå kommuns skolgårdar och 
dess lekutrustning?  
 
Johan Stål (V) yrkar på ett uppdrag till förvaltningen att de vid inventering 
och uppföljning av säkerhet också gör en bedömning av vad det skulle 
kosta att rusta upp utrustningen. 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta om det uppdrag som Johan 
Stål (V) har yrkat och konstaterar att så är fallet. 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet, Gator och parker 
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§ 107 
Diarienr: TN-2020/00025 

Kurser och konferenser oktober 

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 webbseminariet om 
parkeringsplanering. 
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
 

• Webbinarium om parkeringsplanering  
När: Onsdag 4 november, 9.00–10.30 
https://trafikverket.via-em.com/a/plink/row/v1-
t13j3SHcM7TpjfBHuwc1~deuMaVXhcPnKNNQ6vKhGZ8.html 

 
 
 
  

https://trafikverket.via-em.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TpjfBHuwc1%7EdeuMaVXhcPnKNNQ6vKhGZ8.html
https://trafikverket.via-em.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7TpjfBHuwc1%7EdeuMaVXhcPnKNNQ6vKhGZ8.html
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§ 108 
Diarienr: TN-2019/00665 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden oktober 

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

• Protokollsutdrag KF uteserveringsavgifter. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Patrik Löfgren, Greta Adamsson och Annika 
Kjellsson Lind 
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§ 109 
Diarienr: TN-2020/00026 

Övriga ärenden oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att uppdra till förvaltningen att föreslå regler för parkeringsplats med 
laddpunkt, innefattande parkeringsförbud för icke laddbara fordon på egen 
fastighetsmark. 
Uppdraget redovisas i nämnden senast december. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdet 
Fråga från Lasse Brännström (MP):  Uppdra till förvaltningen att föreslå 
regler för parkeringsplats med laddpunkt, innefattande parkeringsförbud 
för icke laddbara fordon på egen fastighetsmark. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna uppdraget som Lasse 
Brännström (MP) har föreslagit och konstaterar att så är fallet. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet och Gator och parker 
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§ 110 
Diarienr: TN-2020/00027 

Ärenden under handläggning - information oktober 

 
a. Information Verksamhetsplanering, ramar   Karin Isaksson 

b. Information genomförandeplan Väg 503   Lina Samuelsson/ 
Katarina Gref 

c. Information Nygatan/Götgatan   Lisa Persson 
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