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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Andreas Georgsson (S) 
Alireza Mosahafi (M) 
Britta Enfält (L) 
Nils-Erik Pettersson (MP) 
 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Olov Hjärtström Baudin, kommunikatör 
Maria Lögdström, administratör 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 114 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 113 a  
Lina Samuelsson, projektledare, § 113 a 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 113 b 
Anna Gemzell, utvecklingsstrateg, § 113 c 
Fredrik Eriksson, driftsledare, § 113 d  
Per Hilmersson, gatudriftchef, § 113 d – e  
Marcus Bigren, gatuingenjör, § 113 e 
Hanna Ekman, samordnare, § 116 
Michael Holmström, parkdriftchef, § 117 
Magnus Lingegård, landskapsarkitekt, § 118 
Andreas Figaro, byggskade- och säkerhetssamordnare, § 119 
Anna Bugaeva, handläggare, § 119 
Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare, § 120 
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Beslutsärenden 
 

§ 113 

 
Diarienr: TN-2020/00548 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 
oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning med tillägg av ett övrigt ärende 
från Anna-Karin Sjölander (C). 
 
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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§ 114 

 
Diarienr: TN-2020/00547 

Ekonomiuppföljning oktober 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ekonomirapporten för september 2021 

Ärendebeskrivning 
Ekonomirapport för september 2021 har tagits fram för nämndens 
verksamheter. 
 
Förslag på sammanträdet 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på att sista meningen på sidan tre stryks i 
övrigt bifall till tjänsteskrivelsen. 
Johan Stål (V) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) yrkande. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Anna-Karin Sjölanders (C) 
yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Anna-Karin 
Sjölanders yrkande och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport tom september 2021 TN. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt, ekonomichef 
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§ 115 

 
Diarienr: TN-2021/00430 

Ramjustering tekniska nämnden - kommunstyrelsen  
avseende informationssäkerhetssamordnare 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en teknisk ramjustering om 
896,4 tkr år 2022 från tekniska nämnden till kommunstyrelsen för ändrad 
organisationstillhörighet för 1,0 årsarbetare 
informationssäkerhetssamordnare. 
 
att anse ärendet direktjusterat. 
 

Ärendebeskrivning 
Revision av Umeå kommuns "Efterlevnad av Dataskyddsförordningen 
GDPR" genomfördes i slutet av 2020. Revisonen genomfördes med hjälp av 
extern revisionsfirma. 
Revisionen visar att baserat på den analys och granskning som genomförts 
bedöms Umeå kommun ha den genomsnittliga mognadsgraden 2,4 av 5,0. 
2,4 är en förhållandevis låg nivå jämfört med vad man generellt observerar 
för kommuner, och uppfyller inte den nivå som rekommenderas givet den 
stora mängd personuppgifter och känsliga personuppgifter som hanteras. 
Analysen av revisionsrapporten visar bland annat att 
Informationssäkerhetssamordnarens (ISS) placering i organisationen bör 
ses över. Argumentationen är att placeringen under Tekniska nämnden 
medför att övriga förvaltningars medarbetare riskerar att få intrycket att 
ISS enbart hanterar IT-frågor, samt att placeringen ger ISS mindre mandat 
att säkerställa att ändamålsenligt arbete sker inom varje förvaltning. Detta 
kan bidra till att förvaltningarna inte inser att det är deras respektive 
ansvar att arbeta ändamålsenligt med personuppgiftshantering, utan ser 
det som en IT-fråga där ansvaret ligger någon annanstans. En placering ute 
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i en specifik förvaltning kan också ge intrycket att 
informationssäkerhetsarbetet är nedprioriterat och gör dessutom 
rapporteringsvägen till ledningen längre. Vanligtvis är ansvar för IT 
respektive informationssäkerhet separerat, då Tekniska nämndens ansvar i 
regel är att upprätthålla IT-tjänster som kostnadseffektivt möter 
verksamhetens behov vilket kan stöta sig mot 
informationssäkerhetsmässiga överväganden. I det hänseendet brukar det 
vara lämpligt att ansvarig för informationssäkerhet inte rapporterar till IT-
chef. Den gemensamma grunden för dessa argument är att 
informationssäkerhet är en kommunövergripande och viktig fråga, och ISS 
placering i organisationen bör avspegla detta. 
ISS-rollen föreslås därför flyttas från tekniska nämnden (IT-funktionen) till 
kommunstyrelsen (stadsledningskontoret). Samverkan med fackliga 
organisationer har genomförts i CSG. 
Den organisatoriska överflyttningen föreslås ske 1/10 2021. Ramjustering 
föreslås ske fr o m 1/1 2022. För perioden oktober-december 2021 ska en 
ekonomisk reglering ske mellan nämnderna utifrån faktisk förbrukning. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 210930. Bilaga. 
 
Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut bedöms ej vara 
aktuell för detta ärende. 

Beredningsansvariga 
Tomas Forsberg 

Beslutet ska skickas till 
Marcus Bystedt 
Viktoria Danielsson 
Tomas Forsberg 
Johan Gammelgård 
KSdiarium för vidarebehandling enligt: 

• 26 okt är egentlig stopptid för ärenden till KS NAU 9 nov, men ärendet 
görs klart så snart TN protokoll inkommit. 

• 9 nov beslut i KS NAU 
• 16 nov beslut i KS 
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§ 116 

 
Diarienr: TN-2021/00429 

Fastställande av kontrollområden 2022 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa interkontrollområden för Teknik- och fastighetsförvaltningen 
enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens verksamheter har 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 
Johan Stål (V) yrkar på  
att sannolikheten för område Klimatanpassning ändras till Sannolik. 
 
Fredrik Rönn (C) och Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom Johan Ståls 
(V) yrkande. 
Lasse Brännström (MP) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkande. 
Lena Karlsson Engman (S) ställer sig bakom Johan Ståls (V) yrkande. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med bilaga och den 
föreslagna ändringen och konstaterar att så är fallet 
 

Beslutsunderlag 
Kontrollområden Tekniska nämnden 2022. Bilaga. 
Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 
Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Hanna Ekman 
   
 
 
  



Sida 9 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2021-10-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 117 

 
Diarienr: TN-2021/00383 

Svar remiss Förslag till reviderat beslut och 
skötselplan för Grössjöns naturreservat 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom reviderat beslut och skötselplan för Grössjöns 
naturreservat i enlighet med 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808). 
 

Ärendebeskrivning 
Syftet med att revidera beslutet för Grössjöns naturreservat är att 
förtydliga hur reservatet ska skötas, möjliggöra sanering av främmande och 
invasiva arter samt att i enlighet med kommunens åtgärdsprogram för 
vitryggig hackspett genomföra åtgärder som gynnar vitryggig hackspett.  
Reservatet omfattar totalt 238 ha, i huvudsak skog och våtmarker. 
Kommunens intressen i området började redan i samband med 
generalplanen 1966 där det fanns ett intresse att bevara områdets 
naturvärden såsom intressant flora och rika fågelliv. I 1990 års 
översiktsplan redovisas Grössjön som "Område av sådant värde där särskilt 
skydd finns eller övervägs". Det kommunala intresset av ett bevarande av 
området konkretiserades 1991 i beslutet om att skydda området som 
interimistiskt naturreservat.  
 
Kommunstyrelsen i Umeå beslutade 1997 (bilaga 1) om att området skulle 
vara naturreservat och att kommunen genom tekniska kontoret vara 
förvaltare. Under många år var förvaltningen under samarbete med Viva 
Resurs men mitten av 00-talet förändrades organisationen inom 
kommunen och samarbetet upphörde. Reservatets tillsyn och anläggningar 
har sedan dess varit eftersatta bland annat genom trasiga spänger och 
otillåtna grillplatser. På grund av reservats närhet till Umeå och att känslan 
av vildmark är påtaglig, utgör reservatet en lugn grön lunga i ett tätortsnära 
läge. Reservatet är mycket populärt för motion och friluftsliv samt för 
naturintresserade vilket gör att reservatet behöver ha regelbunden tillsyn 
och att ansvaret för förvaltningen är tydligt fördelat inom kommunen.  
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Sedan 2017 pågår en intern process på kommunen med en översyn av 
förvaltningen och tillsyn i reservatet. Översynen innebär också att se över 
reservatets anläggningar. Revidering av reservatets förskrifter och 
skötselplan är en del av översynen som möjliggör utökad lövskötsel och 
sanering av invasiva och främmande arter. 
Umeå kommun har upprättat ett åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 
där Grössjöns lövrika skogar är en del av programmet. För att möjliggöra 
åtgärder i reservatet som gynnar vitryggig hackspett behöver skötselplanen 
revideras i skogar där det finns asp och sälg men där granen hotar att ta 
över lövbeståndet på sikt.  
 
Förslag till reviderat beslut om syfte, föreskrifter och skötselplan bifogas, se 
bilaga 2. Förslagna ändringar har sammanfattats i bilaga 3.  
Förslaget innebär att ansvarig kommunal verksamhet inte längre anges i 
beslutet. Skötseln av reservatet är fördelad på olika nämnder och 
verksamheter inom kommunen. Beslut om reservat är en omfattande och 
bestående process och revidering av reservatet kräver särskilda skäl, 
samtidigt som organisationen inom kommunen troligen förändras över tid. 
Det finns dock ändå ett behov av att förtydliga ansvarsfördelningen och 
därför föreslås att detta hanteras genom ett separat beslut. Ett förslag som 
utgår från respektive verksamhets huvudsakliga uppdrag och kompetens 
bifogas, se bilaga 4.  
 
Grössjön sköts till viss del med befintliga medel, men behovet kommer att 
öka bland annat genom investeringar av nya skyltar och anläggningar enligt 
skötselplanen. Budgeten planerats att lösas dels med olika naturvårds-
bidrag, i övrigt kommer berörda verksamheter att lägga in behov i 
respektive budget. Förslag till nytt beslut samt fördelning av ansvar har 
tagits fram gemensamt av Miljö och hälsoskydd, Gator och parker, Fritid 
och Mark och exploatering. Beslut om att godkänna handlingarna ska fattas 
av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut från 1997. Bilaga 1. 
Förslag till beslut om syfte, föreskrifter och skötselplan för Grössjöns 
naturreservat. Bilaga 2. 
Sammanfattning av föreslagna ändringar. Bilaga 3.  
Ansvarsfördelning för förvaltning av Grössjöns naturreservat. Bilaga 4. 
Sändlista för remiss. Bilaga 5. 
Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut. Bilaga. 
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Beredningsansvariga 
Nina Ingvarsson 
Michel Holmström 

Beslutet ska skickas till 
mhn@umea.se senast 15 november. 
 
 
 
  

mailto:mhn@umea.se
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§ 118 
Diarienr: TN-2021/00067 

Ansökningar Utvecklingsanslag för social hållbarhet 
oktober 2021 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna ansökningarna om utvecklingsanslag för nedanstående 
projekt.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade den 26 okt 2020 beslut om att inom 
kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för Social 
hållbarhet. 2021 uppgår utvecklingsanslaget till 6 mnkr.  
Utvecklingsinitiativ och projekt som finansieras av utvecklingsanslaget för 
Social hållbarhet ska bidra till att Umeå fortsätter att växa tryggt och säkert.  
Gator och parker söker finansiering från utvecklingsanslagen för tre projekt: 

• Bölesholmarna 
• Kvarnlunden 
• Städning av skogsmark 

 
 

Beslutsunderlag 
Utvecklingsanslag social hållbarhet 2021 – Bölesholmarna. Bilaga.  
Utvecklingsanslag social hållbarhet 2021 – Kvarnlunden. Bilaga. 
Utvecklingsanslag social hållbarhet 2021 – Städning av skogsmark. Bilaga. 
Checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Magnus Lingegård 
 

Beslutet ska skickas till 
Magnus Lingegård 
KSdiarium senast 30 november 
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§ 119 

 
Diarienr: TN-2021/00201 

Revidering av Delprogram kamerabevakning 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar: 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa bifogat förslag till revideringar 
av Umeå kommuns styrdokument Delprogram kamerabevakning - Umeå 
kommuns användning av kamera för bevakning. 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden genom beslut § 113 2020-11-26 har uppdragit Teknik-
och fastighetsförvaltningen (vidare - förvaltningen) att initiera revideringen 
av Delprogram kamerabevakning - Umeå kommuns användning av kamera 
för bevakning. Detta med anledning av förändrad lagstiftning, dvs. den 
europeiska dataskyddsförordningen, s.k. GDPR (2016/679), den nya 
dataskyddslagen (SFS 2018:218) som började gälla den 25 maj 2018 och 
den nya kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200) som började gälla den 1 
augusti 2018. 
 
Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. För Umeå kommun innebär detta att nämnd eller 
styrelse inom kommunen som är i behov att bedriva kamerabevakning 
ansvarar för hantering av personuppgifter som varje kamera skapar. Varje 
nämnd eller styrelse betraktas då som personuppgiftsansvarig och är 
skyldig att efterleva ovan nämnda lagar.  
 
För att få kamerabevaka krävs det att nämnd eller styrelse har ett 
berättigat ändamål och om det gäller kamerabevakning av en plats dit 
allmänheten har tillträde måste ansökan om tillstånd upprättas. Om det 
inte är en tillståndspliktig kamerabevakning måste ändå reglerna i 
ovannämnd lagstiftning vara uppfyllda för att bevakningen ska få utföras. 
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Förvaltningen genom Fastighet och Gator och parker tillsammans med en 
referensgrupp bestående av representanter från Umeå Fritid, BRÅ, Mark- 
och exploatering, Umeåregionens brandförsvar, Utbildning, Övergripande 
planering i samråd med kommunens dataskyddsombud har arbetat fram 
ett förslag till delprogrammets revideringar. 
 
Förslag till revideringar har överlämnats till tekniska nämnden för beslut 
och den 17 maj 2021 beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att 
återremittera förslaget till förvaltningen för fortsatt handläggning. Vid 
nämndssammanträde den 17 juni 2021 har ytterligare redovisning av 
gällande lagstiftning inom kamerabevakningen presenterats för nämnden.   
 
Det utarbetade förslaget till revideringar av Delprogram kamerabevakning 
- Umeå kommuns användning av kamera för bevakning föreslås att 
godkännas av nämnden och därefter överlämnas till kommunfullmäktige 
för fastställande med anledning av att förslag till revideringar kommer att 
påverka ansvarsfördelning, roller, och arbetsprocesser mellan nämnderna 
och styrelser. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag till revideringar Delprogram Kamerabevakning - Umeå 
kommuns användning av kamera för bevakning.  
 
Checklista för handläggning av ärende inför politiska beslut bedöms ej vara 
aktuell för detta ärende. 

Beredningsansvariga 
Andreas Figaro, byggskade-och säkerhetssamordnare  
Anna Bugaeva, handläggare 

Beslutet ska skickas till 
KS, Fastighet, Umeå kommuns dataskyddsombud, Umeåregionens 
brandförsvar. 
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§ 120 

 
Diarienr: TN-2021/00427 

Huggormen 1 - Förhyrning av lokaler till 
äldrenämnden, Hemtjänst Mariedal 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till lokallösning för äldrenämndens 
verksamhet Hemtjänsten Mariedal genom extern förhyrning av lokal inom 
fastigheten Huggormen 1 vid Björnvägen 15E i Umeå. 
 
att godkänna hyrestid på 10 (tio) år med möjlighet till förlängning. 
 
att uppdra till chef teknik- och fastighetsförvaltningen, Karin Isaksson, att 
underteckna hyreskontrakt för lokal inom fastigheten Huggormen 1 med NP10 
Fastigheter Umeå AB. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Äldrenämndens verksamhet Hemtjänst Mariedal finns för närvarande inrymd i 
en 1 ½-rumslägenhet vid Himlastigen 4, på Sandahöjd i Umeå.  
Brukargruppen och därmed personalstyrkan har växt över tid och kommer att 
bestå inom närmast framtid med ca: 30 medarbetare. Förändrade lagkrav 
kring hygien i form av tvättrutiner och omklädning har gjort att den befintliga 
lokalen ej uppfyller det kravet.  
 
Utöver det kravet måste det finnas tvättstuga, omklädningsrum, kontor samt 
paus/lunchrum för medarbetarna. Det geografiska läget är viktigt då delar av 
personalen använder cyklar som transportmedel för kontakt med brukarna. 
Andra delar av personalen färdas via bil så ett behov av parkeringsplatser 
finns. 
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Fastighet har fått i uppdrag att tillgodose verksamhetens lokalbehov och 
beaktad följande: 
1. Fortsätta alt. utöka nuvarande förhyrning lägenhet har utretts.  
 
Nuvarande förhyrning på Hilmastigen 4 bedöms inte kunna tillgodose de 
behov verksamheten har. Bostadslägenheter uppfyller inte hela behovet, samt 
att de ligger i en trappuppgång där störningar från verksamheten uppstår 
under kvälls-och nattetid.  
Verksamheten själv har inte ansett detta som en bra lösning.  
Den geografiska placeringen är ej heller bra. 
 
2. Användning av en befintlig lokal inom eget bestånd har utretts. 
 

Umeå kommun äger inga egna lokaler i närheten den geografiska placering 
som önskas. Den närmaste byggnad som Umeå kommun äger är 
Bräntbergsskolan och där finns inga ytor tillgängliga för denna verksamhets 
typ.  
Parkeringar, geografiskt utgångsläge bedöms inte vara tillräckligt goda. 
 
3. Andra förhyrningsmöjligheter inom brukarområdet. 
 

Fastighet har utrett och frågat andra fastighetsägare om möjliga lokaler att 
hyra. Inom Mariedalsområdet finns till övervägande del lokaler placerade där 
det i detaljplanen anges ”Handel”. Lokalisering utifrån detaljplanen kan finnas 
men det finns för närvarande inga identifierade lokaler som är lediga. 
 
Lokallösning inom fastigheten Huggormen 1. 
En lokal vid Björnvägen 15 är ca: 420 m² och ägs av NP10 Fastigheter Umeå 
AB. Det geografiska läget är bra då lokalen ligger mitt i brukarområdet samt 
storleken matchar behovet. Parkeringsplatser för bilar och cyklar kan 
tillgodoses. Representanter för verksamheten har varit på plats och ansåg att 
detta kommer att bli en bra lokallösning.   
 
Mindre anpassningar för att tillskapa omklädning och tvättstuga behöver göras 
och finns inberäknade i hyreskostnaden. 
 
För att hyreskontraktet ska kunna tecknas har hyresvärden ställt som krav att 
hyrestiden skall löpa under 10-årstid med möjlighet att förlängas utifrån de 
anpassningarna som behövs för att tillgodose behovet. 



Sida 17 av 23 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 2021-10-28 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Inflyttning till denna lokal planeras att ske för verksamheten 2022-04-01. 
För att detta ska kunna ske behövs ett beslut för att beställa anpassningarna 
hos hyresvärden.  
 
Förändring av hyreskostnaden 
Nuvarande hyreskostnad för befintlig lokal på Himlastigen är 110 000 kr/år. 
Den nya hyra som föreslås är 740 000 kr/år (1730 kr/m2).  
Skillnaden mellan den nuvarande hyra och föreslagna hyra uppgår till 630 000 
kr/år vilken föreslås att täckas inom Fastighets befintliga driftbudget.  
Fastighet föreslår att tekniska nämnden godkänner förslag att hyra in denna 
lokal av NP10 Fastigheter Umeå AB då ingen annan lösning finns för att 
tillgodose det brådskande behovet. 
 
Förslag på sammanträdet 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
Christina Bernhardsson (S) yrkar på beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med 
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – beställningsbekräftelse för anpassning av lokal för Hemtjänstens 
verksamhet, dat. 2020-09-14. Bilaga. 
Bilaga 2 – planritning. Bilaga. 
Bilaga 3 – checklista för handläggning av ärenden inför politiska beslut. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare, Fastighet 
Christina Lundgren, chef Fastighetsförvaltning, Fastighet 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet, äldrenämnden gm Åsa Jernbom. 
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§ 121 

 
Diarienr: TN-2021/00449 

Uppdrag till TRV fastställelse  åtgärder på de 
kommunala allmänna vägarna Järnvägsplan 
Norrbottniabanan. Dnr TRV2017/4509 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att uppdra åt Trafikverket att för kommunens räkning begära fastställelse  
av de delar av planen som omfattar åtgärder på de kommunala allmänna 
vägarna, Rosenius väg och Generalsvägen. 
 

Ärendebeskrivning 
Norrbotniabanans dragning genom Sävar innebär en ombyggnation av de 
kommunala vägarna Generalsvägen och Rosenius väg. Vägarna fastställs i 
järnvägsplanen som kommunal allmän väg. 

Beslutsunderlag 
Komplettering till kommunens granskningsyttrande över järnvägsplan för 
sträckan Umeå-Dåva, Norrbotniabanans första etapp. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Isabella Forsgren, INAB 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket  
Ärendemottagningen  
Box 810   
781 28 Borlänge 
eller till: investeringsprojekt@trafikverket.se  
Ange diarienummer TRV 2017/4509 
samt Isabella Forsgren 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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§ 122 

 
Diarienr: TN-2020/00546 

Aktuellt från förvaltningen oktober 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen föredrar aktuellt arbete vid förvaltningen. 
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§ 123 

 
Diarienr: TN-2020/00545 

Övriga ärenden oktober 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 124 
Diarienr: TN-2020/00544 

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 besluta att de ledamöter som vill får delta med ersättning i Mötesplats 
Digitala Västerbotten. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
Mötesplats Digitala Västerbotten, 7 – 8 december, lunch till lunch. Digitalt 
eller på plats i Skellefteå. Politiker får gratis Digitalbiljett. 
https://motesplats.digitalavasterbotten.se/  
   
 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmotesplats.digitalavasterbotten.se%2F&data=04%7C01%7Cannika.lind.3%40umea.se%7Cdf08b6e0215e43fcd0ee08d997224c3b%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637706995819515601%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uVQXOgfAJVR%2F6QgoG3nILRc96FKIHjfZcIRwTor4bIs%3D&reserved=0
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§ 125 

 
Diarienr: TN-2020/00538 

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 2021  
- Upplåtelse offentlig plats – tillstånd, lokala trafikföreskrifter,  
tillstånd/dispenser, övrigt, avgivna remissvar samt yttranden. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut fordonsvrak  
- Lagen om flyttning av vissa fordon, september 2021. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut särskild kollektivtrafik/färdtjänst  
1. Kommunal färdtjänst, september 2021. Bilaga  
2. Riksfärdtjänst, september 2021. Bilaga  
3. Parkeringstillstånd, september 021. Bilaga.  
 
Delegationsbeslut skador  
- Anmälda skadeärenden samt beslut. Bilaga.  
 
Anmälningsärenden 

• Umeå 400 år Jubileumsbron_sammanträdesprotokoll 2021-09-13. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Tommy Johansson, Greta Adamsson och 
Annika Kjellsson Lind 
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§ 126 

 
Diarienr: TN-2020/00543 

Ärenden under handläggning - information oktober 

 
a. Information Tegsbron.   Lina Samuelsson/ 

Katarina Gref  

b. Återrapport, Storgatans och Skolgatans bullernivå.    Marie Frostvinge 

c. Information mobilitet och bebyggelseutveckling.   Anna Gemzell  

d. Information om arbetet med att byta ut maskiner 
till elmaskiner på Gator och parker. 

  Fredrik Eriksson 
  

e. Information belysningsarbete.   Marcus Bigren  

f. Information Uppdragsplan 2022  Karin Isaksson 
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