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Tekniska nämnden
Tid:

Torsdag 19 november 2015 kl. 10.00–15.30

Plats:

Kommunstyrelsens mötesrum

Beslutande:

Lena Karlsson Engman (S), ordförande
Stefan Nordström (M), 1:e vice ordförande
Håkan Johansson (S)
Christina Bernhardsson (S)
Marcus Helletun (S), §112-119, Lina Farhat (S), § 120
Gabriel Farrysson (MP)
Fredrik Rönn (C)
Jan Kollberg (KD)
Johan Stål (V)
Randi Lamri (V)
Lennart Degerliden (FP), tjänstgörande ersättare för Erik Gladzki (FP)
Övriga deltagare: Se sida 2
Utses att justera: Lena Karlsson Engman, Stefan Nordström 2015-11-23, kl. 13
Sekreterare:

§§ 112-120
Tomas Jakobsson

Ordförande:
Lena Karlsson Engman
Justerare:
Stefan Nordström

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

Tekniska nämnden
2015-11-19
2015-11-24
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Andreas Georgsson (S)
Elin Söderberg (MP), § 112-115
Erik Weinehall (C) § 112-120 b
Ulrika Edman (V)
Tjänstemän
Margareta Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör
Karin Isaksson, teknisk chef
Tomas Jakobsson, sekreterare
Roger Svärd, ekonomichef, § 112-113
Dan Vähä, fastighetschef
Sara Olsson, trafikingenjör , § 116

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 112
Diarienr: TN-2015/00170

Fastställande av dagordning och fråga om jäv
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.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 4 av 15

Umeå kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-11-19

§ 113
Diarienr: TN-2015/01045

Kvalitetsdeklarationer 2016
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att fastställa kvalitetsdeklarationer 2016 enligt bilagor.

Ärendebeskrivning
I ärendet finns uppdaterade kvalitetsdeklarationer för 2016.

Beslutsunderlag
Kvalitetsdeklarationer 2016 Fastighet. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Färdtjänst Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Gator och parker. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 IT-funktionen Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Myndighet. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Måltidsservice rev. 2015-11-19. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Offentlig renhållning rev. 2015-11-19. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Parkdrift. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Städservice. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Verksamhetsservice. Bilaga.
Kvalitetsdeklarationer 2016 Vinterväghållning. Bilaga.

Förslag på sammanträdet
Lena Karlsson Engman (S) föreslår att kvalitetsdeklarationen för
Måltidsservice ändras enligt följande:
- En dag varje vecka är menyn i för- och grundskola helt vegetarisk.
- Följa livsmedelsverkets råd stryks.
Håkan Johansson (S) föreslår att kvalitetsdeklarationen för offentlig
renhållning ändras enligt följande:
- Rensa skrotcyklar i centrumfyrkanten ändras från minst 1 gång per
år till minst 2 gånger per år.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse med
Karlsson Engmans och Johanssons ändringar och konstaterar att nämnden
gör det.

Beredningsansvariga
Verksamhetschefer, Tomas Jakobsson

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefer och kommunikatör

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 114
Diarienr: TN-2015/01043

Styrkort och internkontrollplan 2016
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att fastställa styrkort 2016 enligt bilaga reviderad 2015-11-19.

-

att fastställa internkontrollplan 2016 enligt bilaga.

-

Uppdra till måltidsservice att göra en livsmedelsanalys som utreder
upphandling av ekologiska livsmedel, för att se vilka varor som
ekonomiskt, miljömässigt och hälsomässigt är mest fördelaktiga att byta
ut till ekologiska.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden fastställde 2015-10-22, § 106 uppdragsplan 2016. Nu
finns styrkort och internkontrollplan för 2016.

Förslag på sammanträdet
Johan Stål (V) föreslår följande tillägg under resultatmåttet ”Umeås barn ska
ha tillgång till goda lekmiljöer i sitt närområde”. Andel barn som har
tillgång till kvalitativa och kostnadsfria lekplatser och lekmiljöer inom 250
meter från bostaden.
Gabriel Farrysson (MP) föreslår följande: Uppdra till måltidsservice att göra
en livsmedelsanalys som utreder upphandling av ekologiska livsmedel, för
att se vilka varor som ekonomiskt, miljömässigt och hälsomässigt är mest
fördelaktiga att byta ut till ekologiska.
Lena Karlsson Engman (S) föreslår att till styrkortet tillföra resultatmått
avseende:
- minskat matsvinn
- ambitionsnivå för skötsel av skogsmark i detaljplanelagt område.
- rensa skrotcyklar i centrumfyrkanten.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden bifaller förslag i tjänsteskrivelse med
tillägg från Stål (V), Farrysson (MP) och Karlsson Engman (S) och
konstaterar att nämnden gör det.

Beslutsunderlag
Styrkort 2016, daterad 2015-11-19. Bilaga.
Internkontrollplan 2016. Bilaga.

Beredningsansvariga
Malin Ärlebrandt, Annelie Lyxell, verksamhetschefer

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschefer

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 115
Diarienr: TN-2014/01002

Rådhustorget, beskrivning av nya orangeriet
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att fastställa beskrivning av nya orangeriet på Rådhustorget i enlighet
med bilaga daterad 2015-11-19.

-

att uppdra till Fastighet att utreda de ekonomiska samt
fastighetsrelaterade förutsättningarna för den planerade byggnaden samt
upprätta systemhandling.

Ärendebeskrivning
Rådhustorget i Umeå ska byggas om vilket kommunfullmäktige har avsatt
pengar till. Tekniska nämnden beslutade 2015-09-24, § 98 att godkänna
gestaltningsprogram för Rådhustorget och att uppdra till Gator och parker
att starta projektering med gestaltningsprogrammet som grund. Därutöver
beslutade nämnden att uppdra till Gator och parker att fortsätta utreda frågan
om orangeribyggnadens funktion, utformning och placering. Nu finns ett
förslag framtaget.

Förslag på sammanträdet
Lena Karlsson Engman (S) föreslår att i beskrivningen stryka text om
utskänkningstillstånd.

Tekniska nämndens beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden bifaller tjänsteskrivelse med Karlsson
Engmans förslag och konstaterar att nämnden gör det.

Beslutsunderlag
Rådhustorget – Beskrivning av nya orangeriet 2015-11-19. Bilaga.

Beredningsansvariga
Karin Isaksson, Anna Flatholm, Christina Lundgren

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 116
Diarienr: TN-2015/01132

Årsredovisning av tillgänglighetsplan 2015 samt
utvärdering av tillgänglighetsplan 2013-2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att godkänna den årliga lägesredovisningen gällande 2015

-

att godkänna uppföljningen av Tillgänglighetsplan 2013-2015

-

att uppdra Gator och parker att ta fram en ny tillgänglighetsplan för
2016-2019

Ärendebeskrivning
Lägesredovisning 2015
Årets avstämning mot Tillgänglighetsplan 2013-2015 visar att vi under 2015
har avslutat de planerade åtgärderna gällande enkelt avhjälpta hinder. Alla
stadsdelar är inventerade och åtgärdade. Insiktsutbildning för personal har
påbörjats och busslinjerna 1 och 8 är inventerade och åtgärdade.
Anläggningsmanualen/Teknisk handbok är klar och används internt. Senast
den 1 december kommer den att publiceras externt. Samverkan har skett
med bl.a. deltagande i kommunala funktionshinderrådet.
Ett stort antal pågående och avslutade projekt avseende både parker och
gatumark kommer att ytterligare att förbättra tillgängligheten i staden och
hålla samman de olika stråken.
Utvärdering av Tillgänglighetsplan 2013-2015
Gator och parkers Tillgänglighetsplan 2013-2015 löper ut vid årsskiftet och
i det stora hela har den uppfyllts i sina intentioner. 38 personer från
Gatudrift/Gatudriftsplanering respektive Parkdrift/Parkplanering gått
utbildningen. Planen är att fortsätta med övriga Gator och parker under
vinter och vår. Planens intentioner att även alla entreprenörer och eventuellt
konsulter ska få denna utbildning har visat sig en väldigt resurskrävande
Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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uppgift, då de är så många olika och skiftar vid varje ny upphandling av
projekt.
Anläggningsmanualen (numera kallad Teknisk handbok) är klar och
används internt. Publiceringen externt sker den 1 december.
Fortsatt arbete
När den gällande planen för 2013-2015 löper ut bör en ny plan upprättas.
Även om tillgängligheten vävs in i allt nytt i och med Teknisk handbok,
finns det fortfarande åtgärder som kan göras i den befintliga organisationen
och den fysiska miljön, som blir mer konkret i en fastslagen plan och som
inte stödjs av Teknisk handbok. Exempelvis inventering och åtgärder av fler
busslinjer, formerna för Insiktsutbildningen, samverkan mm.
Då vi hädanefter inte kommer att ha enkelt avhjälpta hinder att inventera,
åtgärda och redovisa, så kan en förlängning av planen till fyra år vara
passande, dock ej längre då man då kan förlora det konkreta till förmån för
det visionära.

Beslutsunderlag
Gator och parkers Tillgänglighetsplan 2013-2015. Bilaga.
Uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsplan 2013-2015. Bilaga.

Beredningsansvariga
Sara Olsson
Lina Samuelsson
Carola Rubinsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 117
Diarienr: TN-2015/01153

Förlängning av intraprenadavtal mellan Städoch verksamhetsservice och tekniska nämnden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att bordlägga ärendet till sammanträdet 17 december.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
-

att förlänga intraprenadavtal mellan Städ- och verksamhetsservice och
tekniska nämnden perioden 2016-01-01 – 2019-12-31 och med
ytterligare förlängning i 24 månader om ingen av parterna säger upp
avtalet.

Ärendebeskrivning
Städ- och Verksamhetsservice har varit intraprenad sedan 2007.
Verksamheten har gjort goda resultat under åren som intraprenad och
upplevt ett stort engagemang för att utveckla verksamheten och arbetet
med ständiga förbättringar. Verksamheten önskar fortsätta som
intraprenad. Städ- och Verksamhetsservice är ISO certifierade enligt ISO
9001 och ISO 14001. Ett intraprenadavtal 2016-2019 har tagits fram,
med endast redaktionella förändringar jämfört med tidigare avtal.

Beslutsunderlag
Intraprenadavtal 2016-2019.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 118
Diarienr: TN-2015/00037

Kurser och konferenser
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. Till detta sammanträde har inga kurser eller konferenser
inkommit.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 119
Diarienr: TN-2015/00005

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2015
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden godkänns.

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

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut gatu- och parkärenden, september 2015
1. Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden.
Delegationsbeslut fordonsvrak
1. Lagen om flyttning av vissa fordon, oktober.

Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst
1. Kommunal färdtjänst, oktober 2015.
2. Riksfärdtjänst, oktober 2015.
3. Parkeringstillstånd, oktober 2015.

Delegationsbeslut fastighetsärenden
1. Extern förhyrning av lokaler, beslut om antagande av konsulter,
entreprenörer och leverantörer för underhålls- och investeringsobjekt
inom Fastighetstekniks verksamhetsområde och
igångsättningstillstånd.

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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Delegationsbeslut brandärenden
1. Tillsyn och tillståndsärenden oktober.

Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dokumenthanteringsplan Färdtjänst.
Delegationsbeslut Dokumenthanteringsplan Färdtjänst.
Dokumenthanteringsplan Gatudrift.
Delegationsbeslut Dokumenthanteringsplan Gatudrift.
Dokumenthanteringsplan Parkdrift.
Delegationsbeslut Dokumenthanteringsplan Parkdrift.
Revidering i riktlinjerna för arbetsutrustning för förtroendevalda.

Beredningsansvariga
Ulla Lidman, Mats Johansson, Anna Bugaeva, Maj-Britt Moritz, Louise
Moritz och Tomas Jakobsson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 120
Diarienr: TN-2015/00036

Ärenden under handläggning - Information
a.

Granskning av rektorernas arbetssituation

Christina Lundgren

b.

Aktuellt från Fastighet/strategiska projekt

Dan Vähä

Återtaganden av tre objekt som överlämnades till
Mark och exploatering i augusti:
1. Täfteå 10:71, Nätslingan förskola TÄFTEÅ
Omprövning för ökade lokalbehov
2. Vaktmästaren 27, Lövö skola HOLMSUND
Omprövning för ökade lokalbehov
3. Vaktmästaren 27, Lövö förskola HOLMSUND
Omprövning för ökade lokalbehov
c.

Torghandel

Karin Isaksson

d

Rådhustorget

Karin Isaksson

e.

Aktuellt från Gator och parker/strategiska projekt

Karin Isaksson

f.

Aktuellt från närings‐ och planeringsutskottet (NP)

Karin Isaksson

Justeringsmännens sign:

Utdraget bestyrks:

