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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Marcus Helletun (S), § 98b – c, 88 – 92   
Irina Enbuska von Schantz (V), §98, 88 – 92, 94 – 97 
Maria Edblom Tauson (KD) 
 
 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 98a – c, 88 – 89, 91 – 92 
Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare, § 91 – 91  
Eva Maaherra Lövheim, trafikplanerare, § 92 – 93  
Maria Fahlander, personalkonsult, § 98a 
Marléne Nilsson, personalkonsult, § 98a 
Clara Larsson, personalkonsult, § 98a 
Christina Ingmanson, personalchef, § 98a 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 98, 93 – 94  
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare, § 98b – c   
Agneta Eklund, färdtjänsthandläggare, § 93 
Frida Herbeck, färdtjänsthandläggare, § 93 
Greta Adamsson, färdtjänsthandläggare, § 93 
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Beslutsärenden 
 

§ 88 

 
Diarienr: TN-2020/00548 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
augusti 

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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§ 89 

 
Diarienr: TN-2020/00547 

Ekonomiuppföljning augusti 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för juni-juli 2021 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för juni-juli 2021 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom juli 2021 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt, ekonomichef 
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§ 90 

 
Diarienr: TN-2021/00059 

Avgifter med anledning av pandemi 1 juli - 31 
december 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att sätta avgiften för uteserveringar på allmän platsmark i Umeå kommun 
från 1 juli till 31 december 2021 till noll kronor. Avgiftsbefrielsen innefattar 
också nyttjade av vattenyta för restaurangbåtarna. Dock kvarstår 
hamnavgift enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa 1999. 
Ansökning om tillstånd under vinterperioden sker enligt gällande riktlinjer 
och i dialog med gator och parker. 
 
 
att sätta avgiften för torghandel, både fast och tillfällig, på de platser som 
upplåtits för ändamålet, inklusive Broparken, i Umeå kommun till noll 
kronor för perioden 1 juli till 31 december 2021. Ansökan om 
torghandelsplats sker i enlighet med de Lokala ordningsföreskrifterna för 
torghandel.  
 
Reservation 
Johan Stål (V) och Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Konsekvenserna av den rådande pandemin drabbar näringsidkare hårt. 
Umeå kommun underlättar i den mån möjligheter finns. Det finns också 
möjlighet att bistå genom hyreslättnader på vissa områden som pekats ut 
av regeringen. Restaurang- och caféverksamhet samt torghandel finns med 
bland de utpekade branscherna.  
Umeå kommun får in drygt 200 000 kr i månaden för avgifter kopplade till 
ovanstående. 
Kommunfullmäktige beslutade i april om lättnader för torghandel och 
uteserveringar fram till 30 juni 2021. I samma beslut överläts till Tekniska 
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nämnden att avgöra om en förlängning av dessa lättnader skulle utökas till 
att gälla till och med den 31 december 2021. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Lasse Brännström (MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
Marianne Löfstedt (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Johan Stål (V) och Lasse Jacobson (V) yrkar avslag till tjänsteskrivelsen med 
hänvisning till att detta är ett övergripande ansvar för KSnau. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Reservation 
Johan Stål (V) och Lasse Jacobson (V) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.  
 
Reservationstext 
Vänsterpartiet yrkade på avslag till förslaget att sätta avgiften för uteserveringar 
och torghandel på allmän platsmark och vattenyta i älven till 0 kronor från 1 juli - 
31 december 2021. TN har faktiskt stora egna behov av medel till bättre underhåll 
av GC vägar, parkunderhåll, kollektivtrafikstråk, lekparker, 
arbetsmiljöförbättringar och inte minst för bättre snöröjning på GC- vägar 
kommande vinter. TN förlorar i med dagens beslut intäkter på mer än en miljon 
kronor. Till detta ska läggas att nämndens resultat enligt prognosen i senaste 
ekonomiuppföljningen beräknas bli ett minus på 15 miljoner.  
 
TN har dessutom inte något näringspolitiskt ansvar medan däremot KS NAU och 
KF har sådana möjligheter i vissa fall i enl kommunallagen. Framställan om 
ekonomiskt stöd för näringsidkare bör därför hänvisas till Regeringen eller KS NAU 
 
Dessutom är det med beaktande av pandemins utveckling resten av år 2021 högst 
osäkert om hur de kommersiella verksamheter som befrias från avgifter kommer 
att påverkas ekonomiskt av pandemin resten av året. TN :s beslut kan på ett 
oskäligt sätt komma att gynna de verksamheter som i och med de övriga 
partiernas beslut idag befrias från avgifter. 
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Från Vänsterpartiet reserverar vi oss mot nämndens beslut. 
För Vänsterpartiet i TN 
Lasse Jacobson, Johan Stål, Irina Enbuska von Schantz 
 

Beslutet ska skickas till 
Rowena Jalkanen, Anna Briell, Kejvan Bexenius, Ann Siklund 
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§ 91 

 
Diarienr: TN-2021/00287 

Yttrande Revisionsrapport Granskning 
Investeringskalkylering 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att yttra sig enligt nedanstående förslag. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit EY i uppdrag att 
granska om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer 
ändamålsenliga beslutsunderlag ifråga om investeringskalkyler med 
beaktande av lokala miljömål.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden delvis säkerställer ändamålsenliga beslutsunderlag 
ifråga om investeringskalkyler men att de inte i tillräcklig utsträckning 
beaktat lokala miljömål i arbetet. 
 
De grundar sin bedömning på att processen som leder fram till 
beslutsunderlagen i huvudsak bygger på egenkontroll och att det inte sker 
någon systematisk kvalitetssäkring av såväl processer som de underlag som 
arbetas fram i processerna. Enligt deras bedömning skulle 
kvalitetssäkring exempelvis kunnat genomföras efter en bedömning av 
projektens osäkerhet. Vidare hade systematiska efterkalkyler kunnat stärka 
framtida beslutsunderlag. De vill dock framhålla att förvaltningen gått 
igenom och definierat det interna flödet, vilket är en form av 
internkontroll och kvalitetssäkring av flödet som kalkylerna ingår i. 
Dessutom sker viss kvalitetssäkring genom att kalkylingenjörerna 
efterfrågar information om avslutade projekt för att uppdatera 
kalkylunderlaget. De har inte heller gjort observationer som tyder på 
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felaktigheter i kalkyler. Vidare visar granskningen att livscykelanalys, som 
ska användas för att utvärdera klimatpåverkan vid renovering/ny-, till- och 
ombyggnation endast genomförts vid ett tillfälle. Detta, inom ramen för ett 
pågående investeringsprojekt i formen av en förskola som byggs med en 
stomme av korslimmat trä. Slutligen visar granskningen att det ännu inte 
finns något åtgärdsprogram som beskriver vad teknik- och 
fastighetsförvaltningen behöver göra för att nå Umeås lokala miljömål och 
att arbetet leds av övergripande planering. 
 
Revisorerna vill också poängtera att Fastighet, den verksamheten inom 
teknik- och fastighetsförvaltningen med störst bäring på den föreliggande 
granskningen, påbörjat arbetet med att anpassa organisationen efter lokala 
och nationella krav på miljöaspekter vid nybyggnationer. Bland annat 
genom att anställa en ny miljöingenjör och ovan nämnda 
pilotprojekt i Umeå kommun vad gäller livscykelanalys. Dessutom är inte 
tekniska nämnden med verksamheter ansvariga över framtagandet av det 
åtgärdsprogram som ska beskriva vad som krävs inom byggnader och 
energi för att nå miljömålen. Vidare vill revisorerna framhålla att 
Fastighet sedan länge arbetat aktivt med att beakta miljö och andra 
hållbarhetsaspekter i driftskedet. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

• Beakta miljöaspekters påverkan på investeringskostnader vid 
beredning av förslag till inriktningsramar. 
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna tekniska 
nämnden att: 

• Säkerställa att underlag är kvalitetssäkrade utifrån en 
riskbedömning av respektive investeringsprojekts osäkerhet 

• Säkerställa en systematisk utvärdering av kalkyler vid projektavslut i 
syfte att identifiera utvecklingsområden 

• Tydliggöra nämndens förväntningar på underlag vid uppföljning av 
investeringsprojekt  

• Säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till 
kalkylingenjörskompetens i ett längre perspektiv 

• Komplettera nuvarande flödeskarta med flödespunkter för när 
politiskt beslutfattande i normalfall krävs 
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Yttrande 
Tekniska nämnden ser positivt på den konstruktiva kritik och de 
rekommendationer som lämnats. Nämnden noterar att revisorerna på flera 
punkter framhåller gott arbete som sker i förvaltningen, även om 
förbättringsområden finns. Nämnden noterar också att inga felaktigheter 
hittats i någon av de granskade kalkylerna.  
 
Arbetet med investeringar och investeringskalkyler samt anpassningar till 
och efterföljande av exempelvis inarbetande av miljömål innefattar 
samarbete mellan flertalet förvaltningar och ingår i olika centrala processer 
likväl som processer inom Teknik och fastighetsförvaltningen. Det innebär 
en komplexitet i förändringsarbetet som gör att det tar tid att anpassa 
underlag och processer till den nivå som efterfrågas i revisionen.  
Detta arbete pågår och syftar till att utveckla investeringsprocessen och 
säkerställa att arbetet sker i en riktning så att kommunens mål, t ex 
miljömålen uppnås.   
 
Dock ser förvaltningen möjlighet att påbörja ett utvecklingsarbete utifrån 
revisionens rekommendationer inom vissa områden.  
 
Förvaltningens underlag för yttrande avseende rekommendationerna 
Följande förslag på åtgärder eller yttrande lämnas relaterat till de 
rekommendationer revisionen lämnat: 
 

• Säkerställa att underlag är kvalitetssäkrade utifrån en 
riskbedömning av respektive investeringsprojekts osäkerhet. 
 
Kommentar; Idag sker riskbedömning inom projekten genom att 
risken beaktas genom att olika utfall beräknas utifrån projektens 
förutsättningar. Det sker på ett systematiskt sätt vid upprättande av 
kalkyler. Inom ramen för den nya investeringsprocessen kan detta 
utvecklas och förtydligas i beslutsunderlagen och synpunkterna tas 
med i det arbetet.  

 
• Säkerställa en systematisk utvärdering av kalkyler vid projektavslut i 

syfte att identifiera utvecklingsområden 
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Kommentar; Idag sker uppföljning av kalkylerna genom att 
kalkylingenjörerna kontinuerligt efterfrågar slutkostnader i 
projekten och med hjälp av dessa fakta uppdaterar 
kalkylunderlagen. Därutöver sker uppföljning av projektkostnader i 
den ordinarie rapporteringen.  
 
Upphandling av projektstöd pågår vilket kommer underlätta och 
säkerställa att erfarenhetsåterföring alltid sker efter avslutat 
projekt och ge bättre förutsättningar för att systematisera arbete.  
Detta arbete pågår.  
Ytterligare ett verktyg som kallas PQI testas i 3 av våra projekt, 
samtliga har varit föremål för denna revision. Verktyget är 
framtaget i samarbete med Luleå tekniska universitet samt 
föreningen Byggherrarna.  
 

• Tydliggöra nämndens förväntningar på underlag vid uppföljning av 
investeringsprojekt  
 
Kommentar; i den utveckling som sker inom Umeå kommun 
avseende investeringsprocessen kommer nämnden ha möjlighet att 
förtydliga sina krav så att tekniska nämnden kan säkerställa att 
uppföljning sker på det sätt som nämnden förväntar sig. 
 

• Säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till 
kalkylingenjörskompetens i ett längre perspektiv 
 
Kommentar; Idag finns en mycket erfaren senior kalkylator 
timanställd. Arbete pågår med att genomföra erfarenhetsåterföring 
till en annan resurs inom förvaltningen. Detta genom att en av 
projektledarna är under inskolning för att framöver kunna bistå och 
ta fram kalkylunderlag till intressenter och inför beslutsfattande.   
 

• Komplettera nuvarande flödeskarta med flödespunkter för när 
politiskt beslutfattande i normalfall krävs. 
 
Kommentar; Umeå Kommuns flödesscheman omfattar generellt 
inte delegationsordning för beslut. Beslutsordningen regleras i 
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reglemente, attestordning och arbetsbeskrivningar och hanteras i 
annan dokumentation. Syftet med upprättandet av den 
kommunövergripande lokalförsörjningsprocessen och 
flödesscheman är att de ska vara kommunicerbara och 
övergripande. Många verksamheter och nämnder inom kommunen 
är berörda av processen samt har egna processer på detaljnivå och 
beslutsprocesser. Politiska beslut fattas inom flera områden, tex 
inom budgetprocessen, detaljplanering, bygglov, övergripande 
planering, mark-och exploatering samt inom respektive 
lokalbrukande verksamhet. En ajourhållning av delegationer inom 
det övergripande schemat skulle bli komplex och risk för 
felaktigheter och ständiga revideringar skulle uppstå. 
 

Förvaltningen kommer inom ramen för det pågående arbetet med att 
utveckla investeringsprocessen utreda om förtydliganden kan göras 
avseende beslutsfattande i flödeskartorna. 
 
Förslag på sammanträdet 
Britta Enfält (L) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Lasse Brännström (MP) yrkar på att yttrandet kompletteras med: 
Uppdraget kring LCA innebär att verksamheten kommer att behöva mer 
resurser. 
Lasse Jacobson (V) ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom Lasse Brännströms (MP) 
tilläggsyrkande och konstaterar att så inte är fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för avslag till Lasse Brännströms (MP) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Lasse Brännströms (MP) yrkande.  
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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   
Britta Enfält (L) x   

Marianne Löfstedt (M) x   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP)  x  
Summa: 8 3  

 
Omröstningsresultat 
Med åtta ja-röster mot tre nej-röster beslutar nämnden att fastställa 
beslutet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Granskning_investeringskalkylering. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Karin Isaksson, Christina Lundgren, David Tornberg, Marcus Bystedt 

Beslutet ska skickas till 
kommunrevisionen@umea.se senast 10 september 
   
 
 
  

mailto:kommunrevisionen@umea.se
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§ 92 

 
Diarienr: TN-2021/00258 

Inköp av modulbyggnaden Rabona 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 
 
att godkänna inköp av modulbyggnaden Rabona av Vindelns kommun 
genom Vindelnbostäder AB för 675 000 kr under förutsättning att ansökan 
om bygglov beviljas för etablering av modulbyggnaden i Umeå; 
 
att uppdra till chef Teknik- och fastighetsförvaltningen att underteckna 
köpekontrakt av modulbyggnaden Rabona. 
 

Ärendebeskrivning 
För att tillgodose Fritidsförvaltningens lokalbehov till en ny föreningslokal 
vid Bräntberget har Fastighet förhandlat fram en lösning vilken innebär 
inköp av modulbyggnaden Rabona. Modulbyggnaderna ägs av Vindelns 
kommun och förvaltas av Vindelnbostäder AB. 
 
Den 1 mars 2021 har representanter för verksamheten Fastighet 
genomfört en besiktning av modulbyggnaden på plats och fan byggnaden 
då i gott skick. 
 
Den 1 juni 2021 har kommunstyrelsen vid Vindelns kommun fattat ett 
beslut om försäljningen till ett pris av 675 000 kr. Försäljningspriset 
bedöms vara godtagbart och köpet kan genomföras under förutsättning att 
Bygglovskontoret beviljar bygglov för etablering av modulbyggnaden. 
 
Finansieringen av inköpet ska ske i enlighet med fastställd 
investeringsbudget från ett investeringsprojekt nr 801 037 som avser 
utveckling av Bräntbergets område. Med det här inköpet bedöms den 
totala kostnaden för projektet bli 25 % mindre än att nybygga samt att 
miljöpåverkan blir lägre genom återbruk av färdig byggnad. Utifrån 
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jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv bedöms detta delprojekt ha 
positiv inverkan på barn och ungdomar samt kvinnor och män i olika åldrar 
då modulbyggnaden ska nyttjas av idrottsföreningar. Detta i sin tur medför 
positiv inverkan på kommunens tillväxt, trygghet och folkhälsa.  
 
Med anledning av att chef för Teknik- och fastighetsförvaltningen saknar 
delegation för detta inköp hänskjuts ärende för beslut i tekniska nämnden.  
 
Förslag på sammanträdet 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Lasse Jacobson (V) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Vindelns kommun KS beslut § 74, daterat 2021-06-01, ärende 
Dnr: K-2021-205. 
Bilaga 2 - Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut. 

Beredningsansvariga 
Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare 
Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 

Beslutet ska skickas till 
Vindelns kommun, Fastighet och Umeå Fritid. 
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§ 93 

 
Diarienr: TN-2018/01050 

Beslut Kollektivtrafikprogram 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om Kollektivtrafikprogrammet 
enligt bilaga. 
 
att anse punkten direktjusterad. 
 
Reservation 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 

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 insatsområden med tillhörande åtgärder: 
 
1. System – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska tillsammans med gång 

och cykel vara det självklara valet för inomkommunala 
persontransporter  

http://www.umea.se/kollektivtrafik
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2. Kvalitet – Det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och bekvämt att resa med 
kollektivtrafik i stadstrafikens stomlinjenät och i kommunens 
tillväxtstråk  

3. Tillgänglighet och trygghet – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska vara 
tillgänglig för alla resenärsgrupper  
 

Viktiga åtgärder som föreslås är  
• ökning av turtätheten 
• framkomlighetsåtgärder för mer förutsägbara körtider 
• utveckling av busshållplatser och deras anslutningsvägar med fokus 

på  
o tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
o trafiksäkerhet (särskilt på landsbygd) 

 
Programmet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande 
stadsutformning i stråk där kollektivtrafik trafikerar. Dessa handlar 
exempelvis om gatubredd, hållplatsers placering samt prioritering mellan 
buss och andra transportslag där de korsar varandra. 
 
Allmänheten, myndigheter och organisationer hade möjlighet att lämna 
synpunkter under perioden 1 februari till 1 april 2021. Genom 
tillgänglighetstrateg har funktionshinderorganisationer och 
pensionärsrådet haft möjlighet att lämna synpunkter och utvalda 
ledamöter från funktionshinderrådet har träffat projektgruppen varav vid 
ett möte inbjöds även ledamöter från pensionärsrådet. Projektgruppen har 
vid flera tillfällen medverkat med information hos funktionshinderrådet där 
rådet haft möjlighet att fråga och lämna synpunkter.  
Kollektivtrafikprogrammet ska följas upp årligen och redovisas i ett bokslut 
för de hållbara färdsätten. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lasse Brännström (MP) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Christina Bernhardsson (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Johan Stål (V) yrkar på återremiss för komplettering med en ordentlig 
genomlysning ur barnperspektivet. 
Lasse Jacobsson (V) yrkar återremiss för komplettering med beaktande av 
följande: 
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1. att flexibla stopp mellan hållplatser för nattbuss införs och utvecklas för 
att säkra tryggheten hos passagerare nattetid.  

2. att Umeå kommun utvecklar koncept som pendlarparkering, cykelpool, 
Bus Rapid Transit system, m.m. för att minska biltrafiken i centrala Umeå 
och möjliggöra hållbara transportsätt i och till stan.  

3. att Umeå kommun inför avgiftsfria bussresor för skolbarn upp till 13 år.  
4. att Umeå kommun utvecklar spårbunden kollektivtrafik mellan Umeå och 

Holmsund.  
5. att Umeå kommun utreder förutsättningarna för spårtrafik och 

självkörande bussar. 
6. att Umeå kommun återkommunaliserar busstrafiken.  
7. att Umeå kommun utreder och genomför riktade satsningar för att öka 

mäns hållbara resande.  
8. att Umeå kommun inför frekventare turer kvälls- och nattetid i 

busstrafiken.  
9. att Umeå kommun verkar för lägre taxor i kollektivtrafiken. 
10. att barnens perspektiv ska beaktas i högre grad genom ökad delaktighet 

av målgruppen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och konstaterar att så är 
fallet. 
 
Votering begärd 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 
Nej-röst för att skicka ärendet på återremiss. 
 

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   
Britta Enfält (L) x   

Marianne Löfstedt (M) x   
Lasse Jacobson (V)  x  
Johan Stål (V)  x  
Fredrik Rönn (C) x   
Lasse Brännström (MP) x   
Summa: 9 2  
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Omröstningsresultat 
Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet 
idag. 
 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Reservation 
Lasse Jacobson (V) och Johan Stål (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafikprogram. Bilaga. 
Kortfattad samrådsredogörelse. Bilaga. 

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

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium, Eva Maaherra Lövheim, Frida Bergström 
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§ 94 

 
Diarienr: TN-2020/00546 

Aktuellt från förvaltningen augusti 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att konstatera att inga tilläggsuppdrag läggs med utgångspunkt i 
föredragningen 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
Två frågor från Anna-Karin Sjölander (C) kunde inte besvaras: 
Slyröjning – hur hanteras detta. Återrapport till nämnden i september. 
Storgatans och Skolgatans bullernivå och luftkvalitet – hur ser det ut och 
vilka åtgärder planeras. Återrapport till nämnden under hösten. 

Beslutet ska skickas till 
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§ 95 

 
Diarienr: TN-2020/00545 

Övriga ärenden augusti 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 96 

 
Diarienr: TN-2020/00544 

Kurser och konferenser augusti 

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

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
Inga kurser har inkommit. 
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§ 97 

 
Diarienr: TN-2020/00538 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden augusti 

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, juni-juli 2021 
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter, 
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut fordonsvrak 
- Lagen om flyttning av vissa fordon, juni 2021. Bilaga. 
  
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst 
1. Kommunal färdtjänst, juni-juli 2021. Bilaga 
2. Riksfärdtjänst, juni-juli 2021. Bilaga 
3. Parkeringstillstånd, juni-juli 2021. Bilaga. 
  
  
Anmälningsärenden 

• Svar till MHN. Bilaga. 
• Svar till MHN del 2. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Greta Adamsson och Annika Kjellsson Lind
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§ 98 

 
Diarienr: TN-2020/00543 

Ärenden under handläggning - information augusti 

 
a. Återrapportering inklusive analys om 

sjukskrivningar 
  Maria Fahlander 

b. Information Trafikmätningar   Marie Frostvinge 

c. Information utvärdering förmånscyklar  Josefine Wigström 
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