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Vi har därefter upplevt stora 
kostnadsökningar och en kännbar brist på 
komponenter och produkter. Med en 
stigande inflation uppstår också nya 
utmaningar inför de kommande åren, för att 
inte tala om klimathotet och den helt 
nödvändiga omställningen vi står inför.
Här måste vi öka tempot!

I detta nya läge gäller det att se 
möjligheterna och fokusera på det som vi 
faktiskt kan påverka och göra skillnad kring. 
Vi lägger därför extra stor kraft på 
klimatomställningen och arbetar vidare med 
att bygga och förvalta energieffektiva 
fastigheter, att byta ut fossildrivna fordon till 
eldrivna och fortlöpande arbeta för 
klimatsmarta lösningar i arbetsvardagen. 
Det arbetet mäter vi och följer upp 
kontinuerligt. 

(Fortsättning på nästa sida)

Fokus på möjligheterna i tillväxtens Umeå

Vi hanterar gator och parker, bygger och 
förvaltar fastigheter, förser skolor och 
äldreomsorg med mat, städar fastigheter och 
hanterar kommunens IT-frågor. Vi befinner 
oss alltid nära Umeåborna, oavsett om det är 
en medborgare eller en medarbetare. 
Det vi gör påverkar alla.

Samtidigt kan vi se att det omvända också 
stämmer. I stort sett allt påverkar oss. Efter 
några år med pandemi bröt kriget i Ukraina 
ut, med ett osäkert världsläge och en skakig 
världsekonomi som följd. 

Umeå fortsätter att utvecklas och växa. Dels 
förtätas befintliga bostadsområden, dels 
växer nya områden fram, som Tomtebo gård 
och Tomtebo strand. Om några år tar vi 
dessutom över vägarna innanför ringleden 
från Trafikverket, vilket i praktiken innebär 
startskottet för en stor omvandling av hela 
centrala Umeå, i avsikt att dämpa buller, 
minska farliga utsläpp och att frigöra ytor för 
nya fastigheter. Vi vill också skapa mer 
utrymme för cyklister, fotgängare och 
kollektivtrafik och bygga bort onödiga 
barriärer. Till slut, framåt år 2050, ska 
ytterligare 45 000 Umeåbor rymmas i de 
centrala delarna av vår stad.

Mitt i denna spännande tillväxt befinner sig 
teknik- och fastighetsförvaltningen. Det är vi 
som möjliggör ett fungerande vardagsliv
i kommunen, nu och i framtiden.

Tekniska direktören har ordet

Karin Isaksson, teknisk direktör.
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Karin Isaksson
Karin Isaksson, teknisk direktör

På samma sätt ställer vi inom en rad 
områden om från det analoga till det digitala. 
De digitala möjligheterna blir allt större och 
förenklar vårt arbete, men framför allt 
förenklar det för medborgarna som framöver 
får uppleva klart förbättrad service och 
information.

Utvecklingen går rasande snabbt och för oss 
är det viktigt att balansera den 
framåtrörelsen med det som faktiskt är vårt 
grunduppdrag. I korthet handlar det om att 
vi ska se till att allt flyter på och att 
medborgarna känner sig trygga med det vi 
gör och trygga med att bo i Umeå kommun. 
Vårt grunduppdrag beskrivs mer utförligt på 
de kommande sidorna och som du säkert 
märker under läsningen skiljer sig 
förutsättningarna en hel del mellan 
verksamheterna i förvaltningen, även om vi i 
slutändan alla strävar efter samma sak: att 
göra vardagen enkel för Umeåborna.
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1. Grunduppdrag
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Grunduppdrag: tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens anläggningar: 
fastigheter, gator, vägar, parker och allmänna platser. Tekniska 
nämnden ansvarar även för kommunens interna 
servicefunktioner samt färdtjänst. 

Nämndens uppdrag är att: 

 planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur 
och offentliga utomhusmiljöer, fastigheter och IT-system 

 svara för den kommunala väghållningen och förvalta offentliga 
platser 

 försörja Umeå kommuns verksamheter med lokaler och 
boende för sociala behov 

 svara för samordning och utveckling av kommunens IT- och 
telefonisystem 

 tillhandahålla färdtjänst 
 tillhandahålla intern service inom måltider, lokalvård och vissa 

vaktmästartjänster 
 fullgöra kommunens uppgifter avseende trafikfrågor.

Nämndens ansvarsområde omfattar alla verksamheter inom 
teknik- och fastighetsförvaltningen vilka är Gator och parker, 
Fastighet, IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice.

Kritiska kvalitetsfaktorer Indikator

Status bestånd fastigheter och 
anläggningar

Andel röda fastigheter och 
anläggningar

Trafiksäkerhet Antal döda och allvarligt skadade i 
trafiken

Status gång- och cykelvägar samt 
vägar

Andel rödmarkerade (med nära 
förestående underhållsbehov) gång-
och cykelvägar

TN digitaliseringsarbete

Nöjdhet hos kommunverksamheter 
och kommunbolagen gällande IT-
funktionens strategiska partnerskap 
och digital omställning

Fördelning egenägda och förhyrda 
fastigheter Andel egna/förhyrda fastigheter
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Grunduppdrag: Fastighet
Fastighets uppdrag är att planera, bygga, förvalta 
och utveckla lokaler för Umeå kommuns 
verksamheter. 

Fastighet ansvarar för Umeå kommuns 
lokalförsörjning, vilket innebär att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler för kommunens behov på 
ett lokal- och kostnadseffektivt sätt med 
kommunnyttan i fokus, både på kort och lång sikt. 
Fastighet företräder Umeå kommun som 
fastighetsägare avseende lokalförsörjningsfrågor. 

Fastighet svarar för all byggproduktion till 
kommunens egna verksamheter genom 
nybyggnation, ombyggnation samt underhåll och 
anpassning av befintliga lokaler, såväl via egna 
resurser som upphandlade entreprenörer. 
Fastighet säkerställer en effektiv fastighetsdrift.

Fastighet främjar samverkan inom teknik- och 
fastighetsförvaltningen för strategiskt viktiga 
områden såsom kvalitet, miljö och säkerhet.

Kvalitetsfaktor Indikator

Status bestånd fastigheter och 
anläggningar Andel röda fastigheter och anläggningar %

Rätt mängd lokaler m²/invånare

Fördelning egenägda och förhyrda lokaler 
för kostnadseffektiv förvaltning Andel egna/förhyrda lokaler %

Producerad effekt från solpaneler kW

Genomförandekraft investeringsprojekt Genomfört i % av budget

Energianvändning kWh/m²

Förutsättningar för omställning Antal laddpunkter
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Grunduppdrag: Fastighet
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Diagrammet visar andelen fastigheter med stort underhållsbehov. Diagrammet visar hur många kvadratmeter per invånare i 
Umeå kommun som Fastighet förvaltar (både egenägda 
samt förhyrda lokaler i BTA, bruttototalarea).
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Grunduppdrag: Fastighet
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Diagrammet visar hur fördelningen mellan kommunens 
egna kontra externt förhyrda lokaler i andel kvadratmeter 
ser ut (BTA, bruttototalarea).

Diagrammet visar hur stor andel av den totala 
investeringsplanens budget som upparbetats årsvis i %.
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Grunduppdrag: Fastighet
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på Umeå kommuns arbetsplatser.



Tilläggsuppdrag: Fastighet

Tilläggsuppdrag 2022:9

Kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden tillsammans med 
kulturnämnden i uppdrag att utreda olika 
alternativ gällande kulturskolans behov av 
långsiktiga lokaler. Alternativen ska belysa 
ekonomiska konsekvenser ur både 
fastighets- och verksamhetsperspektiv, 
samt eventuella andra 
verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog 
med andra nämnder och förvaltningar ska 
också ske för att studera eventuella 
möjligheter till samlokalisering med 
kommunens andra verksamheter.

Tilläggsuppdrag 2022:10

Kommunfullmäktige ger tekniska 
nämnden tillsammans med individ- och 
familjenämnden i uppdrag att utreda olika 
alternativ gällande individ- och 
familjenämndens behov av långsiktiga 
lokaler för daglig verksamhet, 
funktionshinderomsorgen. Alternativen 
ska belysa ekonomiska konsekvenser ur 
både fastighets- och 
verksamhetsperspektiv, samt eventuella 
andra verksamhetsmässiga konsekvenser. 
Dialog med andra nämnder och 
förvaltningar ska också ske för att studera 
eventuella möjligheter till samlokalisering 
med kommunens andra verksamheter.  

Tilläggsuppdrag TN 2022:1

Tekniska nämnden ger Fastighet i uppdrag 
att planera och upphandla för en effektiv, 
samordnad bygglogistik i ett större 
byggprojekt som genomförs i kommunens 
regi.

11



Grunduppdrag: Gator och parker
Gator och parker ansvarar för att planera, 
bygga, förvalta och utveckla kommunens 
gator, gång- och cykelvägar, parker, torg och 
allmänna platser med tillhörande 
anläggningar. 
Gator och parker ansvarar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd. 

Kommunens offentliga utomhusmiljöer ska 
vara välskötta, trygga, säkra och tillgängliga.
Allt för att ge förutsättningar för en väl 
fungerande vardag för alla kommunens 
invånare, under årets alla dagar. Vi ska skapa 
största möjliga nytta utifrån tillgängliga 
medel, och vårt arbete ska bidra till att 
kommunen når sina uppsatta mål. 

Kvalitetsfaktor Indikator

God trafiksäkerhet Antal (st) döda och allvarligt skadade i trafiken

Närhet till hållbara färdsätt inom Umeå 
tätort

Andel av befolkningen (%) som når 
- huvudnät för gång och cykel inom 200 meter
- stomstråk för kollektivtrafik inom 500 meter

Status gång- och cykelvägar samt vägar Andel rödmarkerade (med nära förestående 
underhållsbehov) gång- och cykelvägar

Närhet till parker och grönstruktur inom 
Umeå tätort

Andel av befolkningen (%) som når 
- parker och grönområden inom 200 meter
- lekplatser inom 200 meter

Väl genomförda projekt Genomförandekraft, i % av budget

Nöjdhet med markupplåtelser NKI (Nöjd kund-index)

Nöjdhet med kommunens färdtjänst, 
genomförande av resor Kundupplevelse genomenkät/undersökning
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Grunduppdrag: Gator och parker
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Grunduppdrag: Gator och parker

Diagrammet visar andelen gång- och cykelvägar samt gator med stort underhållsbehov. 
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Grunduppdrag: Gator och parker

Diagrammet visar hur stor andel av den totala investeringsplanens budget som 
upparbetats årsvis i %.
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Grunduppdrag: Gator och parker
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Diagrammet visar hur nöjda kunderna/medborgarna är med vår hantering av 
markupplåtelser. Skalan går upp till 100.
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Tilläggsuppdrag: Gator och parker
Tilläggsuppdrag TN 2022:2

Tekniska nämnden ger Gator och parker i 
uppdrag att utveckla arbetsmodeller för att 
planera och genomföra beteendepåverkande 
åtgärder i gatuombyggnadsprojekt i syfte att 
främja hållbara transporter.

Tilläggsuppdrag TN 2022:3

Tekniska nämnden ger Gator och parker i 
uppdrag att försöka tillskapa mötesplatser 
utomhus av olika karaktär inom arbetet med 
stads- och kommundelsinsatserna.
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Grunduppdrag: IT
IT-funktionen är Umeå kommuns och 
kommunbolagens strategiska partner i 
vidareutveckling och transformation av arbetssätt 
med stöd av digitala verktyg, i syfte att öka nytta 
och minimera risk.

IT-funktionen har fokus på kommunens 
verksamhetssystem och hur de bidrar till 
kommunens digitaliseringsförmåga.
IT ansvarar för kommunens IT-strategi, 
förvaltningsstyrnings- och IT-upphandlingsmodell 
samt IT-arkitekturstyrning.

IT levererar utveckling, samordning, drift och 
support av IT- och telefonisystem, datanät, IT-
säkerhet, digital arbetsplats och ID-nycklar i 
enlighet med beslutad IT-strategi.

Kvalitetsfaktor Indikator

IT-funktionens delaktighet i 
verksamhetsutvecklande initiativ Grad av delaktighet (%)

Nöjdhet hos kommunverksamheter och 
kommunbolagen gällande IT-funktionens 
strategiska partnerskap och digital 
omställning

Dialog/samverkan samt enkät

IT-lösningar och system följer beslutad 
målarkitektur Andel (%)

God efterlevnad av IT-strategi, 
förvaltningsstyrning, IT-upphandlingsmodell 
och IT-arkitekturstyrning

Andel IT-upphandlingar genomförda utifrån 
IT-upphandlingsmodellen (%)

Leverera god service avseende utveckling, 
samordning, drift och support Andel ärenden lösta första linjen (%)
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Grunduppdrag: IT
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Diagrammet visar hur stor del av Umeå kommuns IT-upphandlingar som följer 
kommunens beslutade IT-upphandlingsmodell.

Diagrammet visar hur stor andel av IT-supportens ärenden som 
handläggaren i första linjen löser.



Tilläggsuppdrag: IT
Tilläggsuppdrag 2021:19

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med tekniska nämnden genomföra en omvärldsanalys 
av jämförbara kommuners arbete med att skapa förutsättningar för 
digital omställning. Analysen ska särskilt belysa hur andra 
kommuner ger tillgång till digitala verktyg, exempelvis datorer och 
smartphones, i kommunens olika verksamheter. Uppdraget 
omfattar också beskrivning av nuläge och behov av tillgång till 
digitala verktyg i Umeå kommuns olika verksamheter ur ett samlat 
kommunperspektiv. Uppdraget ska utmynna i förslag till ekonomisk 
plan för digitala verktyg och innehålla beskrivning av ekonomiska 
konsekvenser i form av investeringar och drift, såväl som 
verksamhetsperspektiv. 

Tilläggsuppdrag TN 2022:4

Tekniska nämnden ger IT i uppdrag att formulera ett mätetal som 
speglar användbarhet och digital mognad i kommunens IT-miljöer. 
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Grunduppdrag: Måltidsservice
Måltidsservices uppdrag är att servera 
goda, hälsosamma och klimatsmarta 
måltider till kommunens verksamheter. 
Genom den offentliga måltiden bidrar 
verksamheten till en god folkhälsa och en 
hållbar utveckling.

Kvalitetsfaktor Indikator

Goda måltider
Kundnöjdhet mäts på matråd och genom 
samverkan med kommunens verksamheter.

NKI

Hälsosamma måltider

Följer livsmedelsverkets råd om bra mat samt 
använder näringsberäknade recept i 
kostdatasystem.

Näringsvärdesberäkningar kontrolleras över en 
fyraveckors period.

Klimatsmarta

• Ekologiska inköp
• Närodlade inköp
• Minska svinnet
• Livmedelsval med lägre klimatpåverkan

Andelen vegetariska rätter i den centrala 
menyn (%)
Andel ekologiska inköp (%)
Andel närproducerade inköp (%)
Matsvinn (%)
Klimatpåverkan CO₂/portion
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Grunduppdrag: Måltidsservice
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Diagrammet visar hur stor andel av det totala inköpet av matvaror hos 
Måltidsservice som är ekologiskt och/eller närproducerat.

Diagrammet visar mängden mat som slängs i snitt per serverad 
portion i gram.



Grunduppdrag: Måltidsservice
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Diagrammet visar hur stor andel av Måltidsservices centrala meny som består av 
vegetariska rätter.
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Grunduppdrag: Städ- och verksamhetsservice

Städ- och verksamhetsservice ansvarar 
för lokalvård i kommunens 
verksamheter, vaktmästeri i Stadshuset 
och verksamhetsvaktmästartjänster i 
delar av kommunen.

Uppdraget innefattar att utföra 
tjänster, inom vårt verksamhetsområde 
med hög kvalitet, på ett miljövänligt 
sätt och med god service, för Umeå 
kommuns verksamheter.

Kvalitetsfaktor Indikator

God kvalitet och nöjda kunder Kvalitetsmätning via kundenkät, årligen

Goda servicenivåer Uppföljning av service via servicemöten 
två gånger per år

Effektiv lokalvård Kvm/anställd

Kemikaliefri städning Antal objekt
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Grunduppdrag: Städ- och verksamhetsservice
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Diagrammet visar effektiviteten inom verksamheten uppdelat i antalet städbara kvadratmeter per 
anställd. 
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Tilläggsuppdrag: Städ- och verksamhetsservice

Tilläggsuppdrag TN 2022:5

Städ- och verksamhetsservice får i uppdrag att 
säkerställa att fastställda servicenivåer finns för 
samtliga verksamheter/städområden. 
Utgångspunkt för arbetet ska vara att kommunens 
avsatta resurser används på mest effektiva sätt och 
att en avvägning sker mellan verksamheternas 
behov för att nå största kommunnytta.
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Stödfunktioner
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Grunduppdrag: Ekonomienheten
Ekonomienheten, som ligger samlad under 
teknik- och fastighetsförvaltningen, inkluderar 
ekonomer/controllers för teknik- och 
fastighetsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen. 
Vårt huvudsakliga arbete ligger inom 
ekonomiområdet för dessa förvaltningar.

Ekonomienhetens grundläggande uppdrag är 
att stödja förvaltningarna i de ekonomiska 
processerna inom redovisning, budget och 
uppföljning och bidra med specialistkunskap 
inom dessa områden.

Inom de olika ekonomiska processerna ingår 
även andra former av rapportering och 
uppföljning där enheten rapporterar in material 
som behövs. 

Kvalitetsfaktor Indikator

Genomförande av rapportering inom 
uppsatta tidplaner Andel

Träffsäkra prognoser Prognoser/utfall %

Korrekt redovisning enligt god sed, där 
exempelvis stickprov eller granskning av 
revisorer ska uppvisa så få felaktigheter 
som möjligt

Antal avvikelser/år %
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Grunduppdrag: HR-enheten
HR-enhetens grunduppdrag är att 
tillhandahålla ett verksamhetsanpassat 
HR-stöd till chefer och verksamheter. Det 
innebär att vi stöttar chef, verksamhet och 
förvaltning inom HR-områden med 
exempelvis främjande hälsoarbete, aktiv 
rehabilitering, avvikelser från 
anställningar, löpande arbetsmiljöarbete, 
resultatet i medarbetarenkäten, 
kompetensförsörjningsarbete, 
arbetsrättsliga frågor, 
löneöversynsprocessen, anordna 
ledarforum för förvaltningens chefer och 
delta i samverkansgruppen FSG.

Uppdragen utgår från de personalpolitiska 
målen, förvaltningens olika 
ledningsgrupper och från 
verksamheterna.

Kvalitetsfaktor Indikator
Sjukfrånvaro %

Långtidsfriska %

Andel heltid %

Andel tillsvidareanställda %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

Personalomsättning totalt %

Personalomsättning, egen avgång %

Antal medarbetare/chef Snitt

Antal chefer med fler än 30 medarbetare Antal

Olycksfall Antal/år

Tillbud Antal/år

Arbetsmiljöbrist Antal/år

Medarbetare som mår bra NMI, årlig

Erbjuda ett bra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av årlig uppföljning SAM
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Grunduppdrag: Kommunikationsenheten
Kommunikationsenheten utgår från 
förvaltningens grunduppdrag och ska underlätta 
för verksamheterna i förvaltningen att nå de 
mål som är satta av kommunfullmäktige.  

För att lyckas med det krävs det att 
medarbetarna i teknik- och 
fastighetsförvaltningen har medborgarnas 
förtroende. Kommunikationsenheten ska därför 
arbeta för att på ett öppet, enkelt och begripligt 
sätt stärka förtroendet för medarbetarna i 
förvaltningen/kommunen genom att berätta om 
det förvaltningen gör, varför vi gör det och på 
vilket sätt det kommer medborgarna till nytta. 

Vi underlättar också det interna samspelet i 
förvaltningen genom att förmedla nyheter och 
budskap i syfte att öka samsyn, delaktighet och 
engagemang.

Kvalitetsfaktor Indikator

Medborgarnas förtroende för 
medarbetarna inom förvaltningen samt 
kommunen ska stärkas

SCB, årlig mätning

Positiva inslag för förvaltningens 
verksamheter i media

Andel positiva inslag i media %, årlig 
mätning

Skapa insyn och förståelse bland 
förvaltningens medarbetare

Antal förvaltningsövergripande nyheter på 
intranätet, årlig mätning
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2. Inriktningsmål
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Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk 
hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050

Inriktningsmål 1

Så bidrar tekniska nämnden: Umeå kommun har ambitiösa mål för tillväxt och arbetet med hållbar 
utveckling, med visionen om 200 000 medborgare år 2050. I kommunens tillväxtarbete måste alla 
kommunens verksamheter bidra. Tekniska nämndens bidrag är viktiga då platsens attraktivitet och goda 
livsmiljöer är central för tillväxt. 

Tekniska nämnden som svarar för infrastruktur och service har här en central roll. Dels i bygget av 
infrastruktur och nya stadsdelar. Dels i arbetet att ge förutsättningar för andra aktörers projekt i staden, 
både bostadsprojekt och nya företagsetableringar. Samtidigt som medborgarnas vardag inte ska 
påverkas mer än nödvändigt. Nämndens ambition att skapa en väl fungerande vardag beskriver hur 
viktigt detta är för att tillväxten ska ske på ett sådant sätt den ger positiva bidrag för dagens Umeåbor. 

Nämnden ger förutsättningar för bostadsbyggandet då infrastrukturen byggs ut så att fler bostäder kan 
ta plats i kommunen. Nämnden ser gärna att samarbetet med universiteten utvecklas och fördjupas, det 
finns många områden där möjligheten finns. Nämndens ansvar för servicen till kommunens 
verksamheter bidrar också, välfungerande lokaler och IT-lösningar likväl som bra offentliga måltider 
bidrar till en kommunal service som har betydelse när man ska välja bostadsort. Nämnden deltar i alla 
skeden i processen, från planering till byggande och sedan genomförande, service och förvaltning. 

Kvalitetsfaktor Indikator

Antal bostäder Antal nya bostäder

Levererade projekt 
enligt investeringsplan 

Genomfört i andel (%) 
av budget
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Program för Tillväxt
Under inledningen av 2023 kommer styrgruppen för programmet att utforma och fastställa arbetssätt och metoder för att komma igång med 
arbetet. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att delta i de gemensamma styr- och arbetsgrupper som har fokus på de prioriterade 
områdena för inriktningsmål 1.

Fokusområde 1 - Bostadsbyggande för attraktiva livsmiljöer
Med en växande befolkning måste fler bostäder tillkomma och vi måste fortsätta växa med människorna i fokus. Nya bostäder ska komplettera 
befintliga stadsdelar och tätorter, samt tillkomma inom kollektivtrafikstråk. Nya bostadsområden ska ha hög täthet. Ett svagt bostadsbyggande 
är en tydlig hämmare av tillväxt och motsatt, en hög takt i bostadsbyggandet driver tillväxt och stärker även för Umeå viktiga branscher såsom 
bygg och fastighet.

Fokusområde 2 – Universiteten som tillväxtmotor
Universiteten har varit den enskilt viktigaste faktorn bakom Umeås starka tillväxt. Platsen Umeå och Umeå kommun har på många sätt växt 
ihop med universiteten och samverkan sker både på övergripande nivå men även brett inom områden som tex gemensamma 
innovationsmiljöer, kompetensförsörjning och talangattraktion.

Fokusområde 3 – Etableringar och företagens tillväxt
Fokus på arbetstillfällen och hur vi kan nyttja och stärka Umeås diversifiering och förmåga att växa inom alla sektorer. Men även ett starkt 
fokus på att stärka Umeås förmåga att attrahera, omhänderta och utveckla etableringar utifrån omvärldens efterfråga på ren energi och att 
Umeås specifika styrkor tillvaratas.

Inriktningsmål 1
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Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden

Inriktningsmål 2

Så bidrar tekniska nämnden: Umeå är den största staden i Sverige som saknar så kallade utsatta 
områden. Nämndens bidrag rör många områden: till exempel trygghet i utomhusmiljöer, minskad 
hemlöshet, tillgång till utomhusmiljöer för aktiviteter.

Vi fortsätter vårt arbete i enlighet med de tidigare fastställda styrdokumenten, bland annat 
Handlingsplan mot våld. Vi kommer att arbeta med detta inom ramen för vårt grunduppdrag 
genom fortsatt arbete med trygga och säkra utemiljöer samt genom Fastighets arbete ”En väg in”. 

Inom nämndens grunduppdrag pågår löpande arbete för att skapa och upprätthålla trygga och 
säkra utomhusmiljöer genom exempelvis planering och underhåll av gatubelysning, parker och 
naturområden. 

Kvalitetsfaktor Indikator

Upplevd trygghet i det 
offentliga rummet Andel enligt SCB:s enkät

Motverka hemlöshet Program hemlöshet
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Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män 
att ha samma makt att forma samhället såväl som sina liv

Inriktningsmål 3

Så bidrar tekniska nämnden: Inom nämndens område finns många områden som kan bidra till att ge 
förutsättningar både för män och kvinnor. Särskilt kan nämnas att känna sig trygg i våra offentliga 
rum och tillgången till kollektivtrafik och hållbara färdsätt då kvinnorna använder de färdsätten mer.

Tekniska nämnden har under många år arbetat med att jämställdhetsarbetet ska ge avtryck i det 
offentliga rummet och inför 2023 har nämnden fått i uppdrag att förnya det arbetet. 

Nämnden har dessutom sett behov av att prioritera ett arbete kring medborgardialog för att på så 
sätt öka delaktigheten och inflytandet från alla medborgare i kommunens utveckling.

Kvalitetsfaktor Indikator

Jämställd stadsplanering Genomföra ett projekt med särskilt 
jämställdhetfokus

Barns och ungdomars delaktighet och 
inflytande

Antal genomförda 
medborgardialoger/ projekt där 
barn och ungdomar får möjlighet till 
delaktighet

Tilläggsuppdrag 2022:3

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden i uppdrag att ta fram en metod så att 
lämpliga projekt ur den befintliga investeringsplanen 
årligen väljs ut som lämpliga piloter för 
jämställdhetsfokus.
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Program för Social hållbarhet
Under inledningen av 2023 kommer styrgruppen för programmet att utforma och fastställa arbetssätt och metoder för att komma igång med 
arbetet. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att delta i de gemensamma styr- och arbetsgrupper som har fokus på de prioriterade 
områdena för inriktningsmål 2 och 3.

1.1 Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden

I arbetet med att utveckla hur kommunen mellan olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, samt med andra aktörer och civilsamhället, 
detta i syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga 
verksamheter. Delansvar: TN

1.2 Ett Umeå fritt från våld

Arbetet med ett Umeå fritt från våld utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan mot våld. Delansvar: TN

2.1 Fortsätta arbetet med jämställd stadsplanering
All planering ska genomsyras av öppenhet, demokrati och jämställdhet. Vi ska utveckla det offentliga rummet så att alla, flickor och pojkar, 
kvinnor och män kan vistas där på lika villkor. Delansvar: TN

2.3 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Arbetet knyter an till ett Umeå fritt från våld som utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan mot våld, samt det sjätte nationella 
jämställdhetspolitiska delmålet. Delansvar: TN

3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas
Arbetet utgår ifrån barnkonventionens grundläggande principer om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i alla olika frågor 
som rör det, och är en del i det pågående arbetet med dialog och demokratiutveckling med fokus på utvecklad medborgardialog. Delansvar: TN

Inriktningsmål 2 och 3
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Program för Social hållbarhet (forts)
3.2 Motverka barnfattigdom
Arbetet med barnfattigdom utgår ifrån Umeå kommuns handlingsplan för halverad barnfattigdom. Delansvar: TN

3.3 Förebyggande folkhälsoarbete
Folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
för hela befolkningen i Umeå kommun. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom fokusområdet 
barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut ur ett folkhälsoperspektiv 
med fokus på jämlika förutsättningar för att en god folkhälsa ska genomsyra hela programmet. Delansvar: TN

4.1 Fortsätta arbetet med strategier för hållbar tillväxt för att stärka den sociala hållbarheten
Arbete utgår ifrån strategier för hållbar tillväxt som fastställs i översiktsplanen, som gynnar hållbara flöden, skapar förutsättningar för ett 
gott vardagsliv och värnar betydelsen av lokal platsidentitet och social hållbarhet, där ett fortsatt målmedvetet arbete för ökad blandning i 
hela kommunen är grundläggande. Delansvar: TN

4.2 Stärka mötesplatser och överbygga barriärer
Arbetet utgår ifrån rekommendationerna i rapporten Umeå stadsdelar – så står det till, samt Program för hållbar landsbygdsutveckling i 
Umeå kommun, som understryker vikten av att stärka mötesplatser, skapa förutsättningar för socialt sammanhållna stadsdelar och 
tätorter, samt platser och motverka såväl fysiska som sociala barriärer i det offentliga rummet. Delansvar: TN

4.3 Främja en socialt hållbar bostadsförsörjning och motverka hemlöshet
Kommunens övergripande bostadspolitiska mål är att möta både dagens och framtida behov av bostäder. För en socialt hållbar 
bostadsförsörjning och motverka hemlöshet kan det behövas särskilda åtgärder riktade mot de mest utsatta i samhället, utifrån Umeå 
kommuns bostadsförsörjningsprogram. Delansvar: TN

Inriktningsmål 2 och 3
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Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Inriktningsmål 4

Så bidrar tekniska nämnden: Åtgärdsprogrammet för de lokala miljömål (ÅGP) som planeras beslutas 
av kommunfullmäktige under hösten 2022. Dessa kommer utgöra en stor del av det strategiska 
miljöarbetet och vara i fokus särskilt för förvaltningens miljöforum. I ÅGP finns det flera åtgärder som 
tekniska nämnden omfattas av och som har stor potential att minska förvaltningens klimatpåverkan. 
Flera av åtgärderna omfattas av det dagliga arbetet, till exempel genom trafikprogrammen, men det 
finns även åtgärder som kräver ytterligare ansträngningar. Exempelvis handlar det om att ta fram mål 
för klimatpåverkan för bygg- och anläggning och mål för energianvändning.

Cirkulär ekonomi är ett område som tar allt större plats på nationell nivå och återbruk av produkter 
har stor potential gällande minskad miljö- och klimatpåverkan men även minskade monetära 
kostnader. I dagsläget sker återbruk inom teknik- och fastighetsförvaltningen men det finns stora 
möjligheter till förbättringar. Behovet av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med återbruk 
av produkter inom förvaltningens verksamheter har lyfts fram i en nulägesanalys av återbruket från 
2021. Utifrån den bakgrunden startar en projektanställning 2023 som fortgår under tolv månader 
vars syfte är att öka återbruket inom samtliga av teknik- och fastighetsförvaltningens verksamheter. 
Vid projektets slut är målet att det ha ett arbetssätt färdigt som är redo för implementering i 
förvaltningens verksamheter. 
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Inriktningsmål 4

Kvalitetsfaktor Indikator

Andel hållbart resande (buss, cykel, gång) inom Umeå tätort Andel %

Närhet (200 meter) inom Umeå tätort till huvudvägnät för 
gång- och cykel Andel av befolkningen %

Närhet (500 meter) inom Umeå tätort till stomstråk för 
kollektivtrafik Andel av befolkningen %

Nyttjande av kollektivtrafik i Umeå tätort (Ultra) Antal påstigande/år

Laddinfrastruktur (medarbetare och tjänstebilar UK) Antal laddpunkter

Energianvändning kWh/m²

Klimatsmarta måltider

• Ekologiska inköp och/eller närodlat
• Minska svinnet
• Livmedelsval med lägre klimatpåverkan

Andelen vegetariska rätter i den centrala menyn. (%)

Andel ekologiska och/eller närproducerade inköp (%)

Matsvinn (g/portion)

Klimatpåverkan (CO₂e/portion)

Klimatpåverkan i byggskedet, nyproduktion kg CO₂e/m² bruttototalarea

Tilläggsuppdrag 2021:25

Kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden i uppdrag att göra en 
förstudie om kommunalt 
samordnad varudistribution för 
kommunens egen distribution. Ett 
förstudiedirektiv är framtaget och 
upphandling av konsult pågår, i 
samverkan med den centrala 
ekonomifunktionen. 
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Program för Klimatneutrala Umeå 2040
Under inledningen av 2023 kommer styrgruppen för programmet att utforma och fastställa arbetssätt och metoder för att komma igång med arbetet. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att delta i de gemensamma styr- och arbetsgrupper som ska har fokus på de prioriterade områdena för 
inriktningsmål 4.

Fokusområde 1. Ledning, styrning och organisation
Gemensamma styr- och arbetsgrupper inom koncernen behöver etableras utifrån de prioriterade områdena. Arbetsgrupperna ska ta fram, prioritera och initiera 
processer för att minska koncernens klimatpåverkan samt styra bort från processer som riskerar leda till ökad klimatpåverkan.

Fokusområde 2. Klimatinvesteringsplaner
Umeå kommunkoncerns investeringar behöver analyseras utifrån klimatmålen för att både synliggöra klimatnyttan och gapet mellan mål och investering. 
Koncernen behöver både utveckla och implementera en samlad metod för klimatinvesteringsplaner. 

Fokusområde 3. Hållbart resande
Transporter står för en betydande del av Umeås territoriella utsläpp och utsläppen från såväl person- som godstransporter behöver minska. För att nå målet om 
65% hållbart resande behövs ytterligare insatser göras. Även arbetet med elektrifieringen av kommunkoncernens fordon är en viktig del i att uppnå målet om en 
klimatneutral kommunkoncern.

Fokusområde 4. Cirkulär ekonomi
Umeå kommunkoncern behöver utveckla arbetet med cirkulär ekonomi ytterligare, som ett konkret sätt att bidra till klimatmålen. Cirkulära materialflöden, 
avfallshantering, affärsmodeller, upphandling, återbruk och reparationer är centralt för att lyckas i klimatomställningen. Pågående dialog kring återbruk, till 
exempel inom byggsektorn, ska fortsätta, samt att behovet av gemensam handlingsplan ska analyseras.

Inriktningsmål 4
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För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre 
medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär 
vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling

Inriktningsmål 5

Så bidrar tekniska nämnden: Tekniska nämndens strategiska arbete i kommunens 
digitala transformation bedrivs genom att tillhandahålla möjliggörande förmågor inom 
digitalisering och teknisk infrastruktur. 

Arbetet innefattar vidmakthållande och vidareutveckling av IT-strategi, 
förvaltningsstyrnings- och IT-upphandlingsmodell samt IT-arkitekturstyrning.

För att skapa bättre förutsättningar för digital transformation kommer särskilt fokus 
under 2023 vara förstärkt informationsförsörjning och interoperabilitet, två 
förmågeområden som i dagsläget är i sådant skick att de hindrar nyttohemtagning.

Under året kommer ett antal initiativ bedrivas för att öka nämndens digitalisering:

1. Kommunens förmåga till uppföljning kommer stärkas, med syfte att hantera behov 
av beslutsunderlag och insikter till högre kvalitet och i högre takt.

2. 3D-scanning kommer testas i syfte att minimera fel och minska kostnader i 
byggprojekt.
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Kvalitetsfaktor Indikator

Digital mognad DiMiOS

TN:s digitala förmåga möjliggör 
ökad takt av digital 
transformation

TN värderar sin digitala 
förmåga högt (ja/nej) enligt 
lämpligt mätverktyg

TN:s digitala arv möjliggör ökad 
takt av digital transformation

TN värderar sitt digitala arv 
som gott (ja/nej) enligt 
lämpligt mätverktyg



Inriktningsmål 5

Program för Digital transformation
Under inledningen av 2023 kommer styrgruppen för programmet att utforma och fastställa arbetssätt och metoder för att komma i gång 
med arbetet. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att delta i de gemensamma styr- och arbetsgrupper som ska har fokus på de 
prioriterade områdena för inriktningsmål 5.

3.6 Samverkan inom IT-drift
Utifrån de identifierade möjliga samverkansområden inom IT-drift utreda förutsättningarna för fortsatt arbete med berörda bolag.
Huvudansvar: TN

3.7 Analys av IT-miljöer
Genomföra analys av kommunens IT-miljöer med stöd av verktyget DIOS. Analysen ger en automatisk kategorisering av systemen enligt 
kategorierna avveckla, vidmakthålla, konsolidera och utveckla. Arbetet kan sedan vidareutvecklas för att även innefatta analys av bolagens 
IT-miljöer. Huvudansvar: TN
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3. Tilläggsuppdrag
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Uppdrag Hur Vem

Tilläggsuppdrag 2022:3

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en 
metod så att ett projekt ur den befintliga investeringsplanen årligen väljs ut som lämpliga 
piloter för jämställdhetsfokus.

Under många år har Umeå haft ett progressivt arbete för ökad jämställdhet. Fler 
uppskattade och viktiga projekt har under åren genomförts, t ex Stationstunneln 
under järnvägen som uppmärksammar Sara Lidman och platsen Frizon. Under åren 
har detta blivit ett naturligt arbetssätt där jämställdhetsperspektivet inarbetats i 
arbetssätt och checklistor. Men, för att fortsätta ha en ledande roll i 
jämställdhetsarbetet behövs också profilprojekt och nämnden kommer ta fram 
konkreta förslag till projekt och planera för genomförande i det offentliga rummet.

Gator och parker

Tilläggsuppdrag 2022:9

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med kulturnämnden i uppdrag att 
utreda olika alternativ gällande kulturskolans behov av långsiktiga lokaler. Alternativen ska 
belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och verksamhetsperspektiv, samt 
eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med andra nämnder och 
förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till samlokalisering med 
kommunens andra verksamheter.

Arbetet har startats upp och i en gemensam arbetsgrupp med berörda verksamheter 
ska ett beslutsunderlag tas fram. Fastighet

Tilläggsuppdrag 2022:10

Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden tillsammans med individ- och familjenämnden i 
uppdrag att utreda olika alternativ gällande individ- och familjenämndens behov av långsiktiga 
lokaler. Alternativen ska belysa ekonomiska konsekvenser ur både fastighets- och 
verksamhetsperspektiv, samt eventuella andra verksamhetsmässiga konsekvenser. Dialog med 
andra nämnder och förvaltningar ska också ske för att studera eventuella möjligheter till 
samlokalisering med kommunens andra verksamheter.

Arbetet har startats upp och i en gemensam arbetsgrupp med berörda verksamheter 
ska ett beslutsunderlag tas fram. Fastighet
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Uppdrag Hur Vem

Tilläggsuppdrag 2022:19

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden genomföra en 
omvärldsanalys av jämförbara kommuners arbete med att skapa förutsättningar för digital omställning. Analysen 
ska särskilt belysa hur andra kommuner ger tillgång till digitala verktyg, ex datorer och smartphones, i kommunens 
olika verksamheter. Uppdraget omfattar också beskrivning av nuläge och behov av tillgång till digitala verktyg i 
Umeå kommuns olika verksamheter ur ett samlat kommunperspektiv. Uppdraget ska utmynna i förslag till 
ekonomisk plan för digitala verktyg och innehålla beskrivning av ekonomiska konsekvenser i form av investeringar 
och drift, såväl som verksamhetsperspektiv.

Omvärldsanalys och förslag till ekonomisk plan med dess 
konsekvenser finns framtagen och redovisas slutet av 2022. IT-funktionen

Tilläggsuppdrag 2022:25

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie om kommunalt 
samordnad varudistribution för kommunens egna distribution.

Ett förstudiedirektiv är framtaget och upphandling av konsult 
pågår, i samverkan med den centrala ekonomifunktionen.

Tilläggsuppdrag TN 2022:1

Tekniska nämnden ger Fastighet i uppdrag att planera och upphandla för en effektiv, samordnad bygglogistik i ett 
större byggprojekt som genomförs i kommunens regi.

När staden blir allt tätare behöver byggprocesserna effektiviseras 
för att inte bli alltför kostsamma eller orsaka störningar som kan 
undvikas. Kommunen bör också vara föredömlig i sitt utförande. 
Lämpligt projekt planeras utses och under planering och 
upphandling tas detta perspektiv med

Fastighet

Tilläggsuppdrag TN 2022:2

Tekniska nämnden ger Gator och parker i uppdrag att utveckla arbetsmodeller för att planera och genomföra 
beteendepåverkande åtgärder i gatuombyggnadsprojekt i syfte att främja hållbara transporter.

Arbetet planeras att genomföras genom en rad aktiviteter, dessa 
kommer t ex att vara informationsinsatser till allmänheten, prova 
på-kampanjer samt informationspaket och riktade insatser till 
arbetsplatser och skolor.

Gator och parker
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Uppdrag Hur Vem

Tilläggsuppdrag TN 2022:3

Tekniska nämnden ger Gator och parker i uppdrag att försöka tillskapa mötesplatser utomhus av olika karaktär 
inom arbetet med stads- och kommundelsinsatserna.

Gator och parker

Tilläggsuppdrag TN 2022:4

Tekniska nämnden ger IT i uppdrag att formulera ett mätetal som speglar användbarhet och digital mognad i 
kommunens IT-miljöer. 

IT

Tilläggsuppdrag TN 2022:5

Städ och verksamhetsservice får i uppdrag att säkerställa att fastställda servicenivåer finns för samtliga 
verksamheter/städområden. Utgångspunkt för arbetet skall vara att kommunens avsatta resurser används på 
mest effektiva sätt och att en avvägning sker mellan verksamheternas behov för att nå största kommunnytta.

Städ- och 
verksamhets-
service

Tilläggsuppdrag TN 2022:6

Tekniska nämnden ger teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att tillse att alla nämndens verksamheter 
jobbar med sin digitala omställning. 

Teknik- och 
fastighets-
förvaltningen
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4. Personalpolitiska mål
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Umeå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som klarar 
kompetensförsörjningen och kommunens medarbetare ska 
spegla mångfalden i samhället

Inriktningsmål 6

Så bidrar tekniska nämnden: Den för tekniska nämndens styrning för mål 6 kommer att ha fyra 
fokusområden. Det innebär att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser för att fortsätta behålla 
befintliga medarbetare genom att exempelvis erbjuda medarbetaren rätt kompetensutveckling och att 
inventera och kartlägga de interna karriärvägarna som finns. Vi ska fortsätta arbeta med att vara en 
attraktiv arbetsgivare, stärka det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, arbeta med värdegrundsarbetet 
och att ge goda förutsättningar för våra chefer. 

Vi ska arbeta med anställningsprocessen från onboarding till offboarding.  Genomföra professionella 
rekryteringar med ökad bredd och aktivt utifrån exempelvis jämställdhetsperspektivet. Vidare ska vi 
arbeta med andra aktörer i samverkan för att utveckla exempelvis utbildningsinsatser och för att 
tillgodose verksamheternas behov av kompetens. 

Vi fortsätter att aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket, där vi marknadsför våra verksamheters 
uppdrag och arbeten. Våra medarbetare är våra främsta ambassadörer!
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Umeå kommun ska ha ett närvarande ledarskap som 
skapar förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för 
antalet medarbetare per chef inte ska vara fler än 30

Inriktningsmål 7

Så bidrar tekniska nämnden: Vi arbetar med att skapa goda förutsättningar för chefer att arbeta med 
närvarande ledarskap genom att bland annat erbjuda stöd från ledning, verksamhetsanpassat stöd från 
stödfunktionerna och ge utrymme för kompetensutveckling, reflektion och återhämtning.
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Umeå kommun ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och en sjukfrånvaro som 
ligger lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner. Olikheter mellan 
kvinnors och mäns arbetsmiljöer, arbetsvillkor och sjukfrånvaro ska minska.

Inriktningsmål 8

Så bidrar tekniska nämnden: Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva 
åtgärder erbjuder vi jämställda arbetsmiljöer, god arbetskultur och med aktiv rehabilitering 
fokus på frisknärvaro och arbetshälsa samt ett stärkande hälsoaktivt arbete på 
arbetsplatserna. 

Det kan göras genom att se över och uppmuntra till fler hälsoinspiratörer, tillgodose den 
fysiska arbetsmiljön genom exempelvis att erbjuda medicinska kontroller och få tillgång till 
rätt utrusning och skyddsutrustning, ge utrymme för reflektionstid och återhämtning med 
mera. 
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Umeå kommun ska ha heltid och tillsvidareanställning som norm

Inriktningsmål 9

Kvalitetsfaktor Indikator

Sjukfrånvaro %

Långtidsfriska %

Andel heltid %

Andel tillsvidareanställda %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

Personalomsättning totalt %

Personalomsättning, egen avgång %

Antal medarbetare/chef Snitt

Antal chefer med fler än 30 medarbetare Antal

Olycksfall Antal/år

Tillbud Antal/år

Arbetsmiljöbrist Antal/år

Medarbetare som mår bra NMI, årlig

Erbjuda ett bra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av årlig uppföljning SAM
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5. Drift- och 
investeringsbudget
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Drift- och investeringsbudget
Tekniska nämnden har beslutat om fördelning av budget på verksamhetsnivå, TN-2002/00595 enligt nedan tabell:

Verksamhet Årsbudget 2022 Justering PO + 
lönekostnader

Hållbara 
färdsätt

Tillkommande 
behov

Ram per 
verksamhet

Tilldelning 
2023

150 Fastighetschef -643 488,0 -1 626,6 0,0 -8 000,0 -666 764,6 -23 276,6
151 IT-chef -91 286,6 -1 217,5 0,0 -2 500,0 -96 872,6 -5 586,0

166 Städ 
verksamhetsserv

-119 473,8 -2 318,1 0,0 -2 000,0 -126 544,5 -7 070,7
170 Måltidschef -239 561,8 -2 951,2 0,0 -3 500,0 -251 223,5 -11 661,8
201 Chef Gator Parker -200 191,8 -1 314,9 -2 000,0 -4 500,0 -212 291,6 -12 099,8

260 Teknik och 
Fastighet

-20 402,6 -311,7 0,0 -1 123,6 -22 263,3 -1 860,7
Totalsumma -1 314 404,5 -9 740,0 -2 000,0 -21 623,6 -1 375 960,0 -61 555,5

Tekniska nämndens investeringsbudget är beslutad av kommunfullmäktige per juni 2022.
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6. Bilagor
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Bilaga 1: Utmaningar och möjligheter 3-5 år

Tekniska nämndens verksamheter är viktiga för hela 
kommunen, för medborgarnas trivsel i staden och 
verksamheternas service men även för stadens näringsliv 
och kommunens tillväxt. Marknadsförutsättningarna i 
norra Sverige har de senaste åren påverkat oss allt mer. 
Det är självklart positivt med att verka i en expansiv del av 
landet men konkurrensen om resurser blir tydlig. 

Våra stadsrum och offentliga miljöer är viktiga för 
livskvalitet och trivsel och för att fortsatt vara 
konkurrenskraftiga måste de offentliga miljöerna fortsätta 
att utvecklas. Våra parker och torg men också stadens 
infrastruktur påverkar valet av bostadsort eller företagens 
etableringsvilja. Därför är det fortsatt av största betydelse 
att vi har resurser att förvalta infrastruktur, stadsmiljö, 
parker och grönområden så att de motsvarar medborgarnas 
förväntningar. Den kommunala servicen, förskolor, skolor 
och olika typer av boenden  ̶ att de håller god kvalitet i 
olika perspektiv påverkar också valet av stad. 
Ekonomiska utmaningar kommer inte att saknas. 
Prisökningar i kombination med ambitiösa mål för 

kommunens utveckling där tekniska nämndens 
verksamheter ofta spelar en avgörande roll för att 
övergripande mål ska nås kräver resurser, om inte 
kvaliteten ska sänkas och/eller måluppfyllelse dra ut på 
tiden. En het marknad och byggsektor resulterar i få 
inkomna anbud och ökade kostnader i projekt. Även om 
befolkningsutvecklingen mattas av så fortsätter de grupper 
som behöver kommunens resurser att öka. 

Tillräckliga resurser för underhåll är viktigt, annars kommer 
större kostnader på sikt. Fastigheterna och anläggningars 
standard måste vara ”rimlig” och den ”billigaste 
underhållskronan” är den som läggs ned i rätt tid. Stora 
prisökningar och besparingsbehov får inte sänka 
underhållsnivån.  

Utsläppen av koldioxid behöver minska för att klimatet inte 
ska förändras dramatiskt. Redan i dag ser vi fler extrema 
väderhändelser som påverkar kommunens invånare. Umeå 
kommun har beslutat att kommunkoncern ska vara 
klimatneutral år 2025. Nya byggmetoder och material, nya 
transportlösningar, anpassningar av de offentliga 

måltiderna mot ökad andel ekologiskt och närodlat minskar 
klimatavtrycket men ökar kostnaderna. Mycket av arbetet 
ska genomföras inom tekniska nämnden och kräver ett 
målmedvetet, aktivt och dedikerat arbete samt resurser för 
omställning.  

Samhällets sårbarhet behöver uppmärksammas och aktivt 
förebyggas och vår förmåga att möta kriser behöver öka. Vi 
måste öka vår beredskap utifrån vad som händer i vår 
omvärld när förutsättningarna avseende det 
säkerhetspolitiska läget förändras.

Ny teknik och digitalisering fortsätter ge nya möjligheter 
som är viktiga att ta tillvara. Digitaliseringen ger möjlighet 
att arbeta effektivare, automatisera enklare uppgifter samt 
på distans. Ny teknik, nya material och produktutveckling 
ger nya möjligheter till effektivisering, uppföljning 
underlättas och ger nya förutsättningar för styrning.  

(Forts nästa sida)
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Bilaga 1: Utmaningar och möjligheter 3-5 år

För att maximera leveranskapacitet och verksamhetsnytta 
behöver alla kommunens verksamheter tillsammans 
utveckla sina arbetssätt där vi har gemensamma mål och 
prioriteringsgrunder för agil verksamhetsutveckling. Med 
hjälp av IT som strategisk partner och effektiva IT-stöd kan 
kommunverksamheterna frigöra tid, höja kvaliteten samt 
förbättra medarbetar- och medborgarupplevelsen. På 
samma sätt behöver vi utveckla samverkan genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen så vi effektivt kan bygga en 
stad som blir en bra plats att leva på.  

Transportsektorn står inför en omställningsperiod. Redan 
i dag ser vi fler och brokigare fordonsslag i trafiken och 
förändringen fortsätter, frågan är i vilken riktning? Vi 
kommer konsumera transporttjänster på nya sätt, till 
exempel delad mobilitet blir allt vanligare och vi behöver 
skapa flexibla lösningar i infrastrukturen så vi står väl 
rustade att möta framtiden. 

Kompetensbrist är fortsatt en stor utmaning. Den expansiva 
utvecklingen i norra Sverige, i kombination med 

pensionsavgångar i många branscher leder till en fortsatt 
het arbetsmarknad. Umeå kommun måste vara en attraktiv 
arbetsgivare som erbjuder intressanta arbetsuppgifter, en 
god och trivsam/stimulerande och säker arbetsmiljö och 
attraktiva villkor är nödvändiga, både för att behålla och 
attrahera nya medarbetare. Vi behöver ta tillvara all 
kompetens och söka nya lösningar så att medarbetarna har 
förutsättningar att göra ett gott arbete men också hitta nya 
möjligheter och karriärvägar. Ny teknik kan också 
underlätta, för att öka effektiviteten och minska 
arbetsrelaterade förslitningsskador. (Forts nästa sida)
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Bilaga 1: Utmaningar och möjligheter 3-5 år

Ett allt hårdare debattklimat och en allt hårdare ton i media 
med en större ambition att hitta syndabockar skapar en 
ökad försiktighet och ängslighet vilket också påverkar 
kommunens attraktivitet. Benchmarking, framtidsspaning 
och ett aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket förbättrar 
förutsättningarna. 

Ett mer utåtriktat kommunikationsarbete, som visar upp 
medarbetarna och det som görs i förvaltningen, bidrar till 
en mer attraktiv arbetsplats. Det bygger stolthet internt och 
får fler att vilja stanna kvar, samtidigt som vi öppnar upp 
kommunens dörrar och låter medborgarna få en betydligt 
större inblick i det arbete som görs i förvaltningen. 

Kritik ska vi ha och kunna hantera, men de allra mest 
flagranta övertrampen hoppas vi kunna motverka genom 
att faktiskt sätta ansikten på förvaltningens skickliga 
medarbetare – och bli mer personliga.

Under pandemin påverkades flyttmönstren, fler ville bo 
större och längre från stadskärnan. Om trenden fortsätter 
återstår att se men det påverkar i förlängningen 

lokalbehoven och vi kan redan i dag se en ökad efterfrågan 
på exempelvis förskoleplatser utanför staden. Efterfrågan 
på trygghet är stor och i vissa avseenden är samhället 
sårbart på ett sätt som vi inte varit helt medvetna om förut. 
Behovet av vår förmåga att möta kriser ökar därmed. 

Men, trots att utmaningarna är många så har vi flera
faktorer som ger konkurrensfördelar i framtiden, ett stort, 
relativt välinvesterat fastighetsbestånd med stora 
övervärden, en god kompetens och en dedikerad 
organisation ger förutsättningar att ta tillvara framtidens 
möjligheter, vi har mycket som talar till vår fördel, även i 
jämförelse med andra kommuner eller andra offentliga 
aktörer avseende lokaler.  Under pandemin påverkades 
flyttmönstren, fler ville bo större och fler längre från 
stadskärnan. 
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Bilaga 2: Plan för styrning och uppföljning
Tekniska nämnden har i huvudsak två områden där verksamheten lämnats över till externa utförare, gatudrift (inkluderar fastighets vinterväghållning) samt kommunal 
färdtjänst. Utförarna är upphandlade enligt de lagkrav som finns och avtalen är tecknade och godkända av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. 

Upphandlingarna har föregåtts av en öppen dialog med de entreprenörer som finns på marknaden, allt för att säkerställa att avtalen ger goda förutsättningar för både 
kommunen och entreprenörerna.

Löpande uppföljning via dialoger, månads- eller tertialvis, utgör grunden för styrningen av de externa utförarna. Fördjupade dialoger sker i de fall signaler kommer 
gällande stora och allvarliga avvikelser från de kvalitetskriterier som avtalats. Tekniska nämnden fastställer uppföljningen av dessa kriterier i Kvalitetsdeklarationen, som 
följs upp och utvärderas årligen.

Gatudrift 2019 2020 2021

Internt 22 690 726 24 697 402 27 939 853

Externt 117 095 181 106 651 604 128 780 119

Totalt 139 785 906 131 349 007 156 719 971

Andel externa utförare 84% 81% 82%

Färdtjänst 2019 2020 2021

Internt 89 296 38 173 2 468

Externt 29 491 166 14 885 416 12 050 891

Totalt 29 580 462 14 923 589 12 053 359

Andel externa utförare 100% 100% 100%

Parkdrift 2019 2020 2021

Internt 14 155 922 16 672 643 18 358 989

Externt 16 678 265 16 850 283 16 566 381

Totalt 30 834 187 33 522 926 34 925 370

Andel externa utförare 54% 50% 47%
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