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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande (via länk) 
Lina Farhat (S) 
Andreas Georgsson (S) 
Lasse Brännström (MP), § 97 
Alireza Mosahafi (M) 
 
 
Tjänstemän 
Karin Isaksson, teknisk chef 
Annika Kjellsson Lind, nämndsekreterare 
Britta Strömgren, kommunikatör 
Eva-Maria Diehl, kommunikatör (via länk) 
Marcus Bystedt, ekonomichef, § 90 – 92 
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, § 97 
Katarina Gref, trafikplanerare, § 97 
Lina Samuelsson, projektledare, § 97a 
Nils Lahti, gatuingenjör, § 97 b 
Tua Gäärd, praktikant tekniksprånget (via länk) 
Emma Sjöberg, praktikant tekniksprånget, § 97 (via länk) 
Birgitta Persson Ståhl, chef städ- och verksamhetsservice, § 90  
Ulla Dellkrans, måltidschef, § 90 – 93 
Tomas Forsgren, IT-chef, § 90 – 92 (via länk) 
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Beslutsärenden 
 

§ 88 
Diarienr: TN-2020/00023 

Fastställande av dagordning och fråga om jäv 2020 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdets dagordning. 
  
att till protokollet notera att ingen person är jävig. 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämndens föredragningslista finns som bilaga och eventuella  
ändringar noteras. En jävig person får varken delta i handläggningen av  
ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista. Bilaga. 
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§ 89 
Diarienr: TN-2020/00024 

Aktuellt från förvaltningen 2020 

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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§ 90 
Diarienr: TN-2020/00126 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhetsuppföljning för januari-augusti 2020.  
 
att godkänna uppföljningen av nämndens internkontrollplan för januari-
augusti (T2) 2020.  
 
att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 
 
att godkänna Rapport fr Tekniska nämnden till KS för perioden jan-aug 2020. 
 
att vid behov, och inom ram för prognosticerat resultat för Gator och parker, 
utöka vinterväghållningen på gång- och cykelvägar. Detta för att förbättra 
möjligheten att använda cykeln som transportmedel under pågående pandemi 
och för att gynna den allmänna folkhälsan. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsuppföljning för januari-augusti har tagits fram för nämndens 
verksamheter och en uppföljning av internkontrollplanen för samma period är 
gjord. 
 
Förslag på tekniska nämndens sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på tillägg av en att-sats: 
att vid behov, och inom ram för prognosticerat resultat för Gator och parker, 
utöka vinterväghållningen på gång- och cykelvägar. Detta för att förbättra 
möjligheten att använda cykeln som transportmedel under pågående pandemi 
och för att gynna den allmänna folkhälsan. 
 
Johan Stål (V) ställer sig bakom det föreslagna yrkandet. 
Nils-Erik Pettersson (MP) ställer sig bakom det föreslagna yrkandet. 
Anna-Karin Sjölander (C) ställer sig bakom det föreslagna yrkandet. 
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Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden kan ställa sig bakom tjänsteskrivelsen med 
till ägg av den föreslagna att-satsen och konstaterar att så är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport fr Tekniska nämnden till KS för perioden jan-aug 2020. Bilaga. 
Uppföljning internkontrollplan TN T2. Bilaga. 
Styrkort ToFF. Bilaga. 
Verksamhetsrapport Tekniska nämnden T2 2020. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Marcus Bystedt  
Karin Isaksson 

Beslutet ska skickas till 
KSDiarium, Dan Gideonsson, Marcus Bystedt, Karin Isaksson 
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§ 91 
Diarienr: TN-2020/00382 

Yttrande  - Motion Upphandla Städ- och 
verksamhetsservice 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen 
 

Ärendebeskrivning 
Anders Norqvist (L) har lämnat in en motion angående upphandling av 
städ- och verksamhetsservice. Han yrkar på  
 
att städverksamheten inom Umeå kommun ska 

konkurrensutsättas för att ge extern utförare möjlighet att 
bedriva den verksamheten. 

att verksamhetsservice inklusive driften av restaurang Översten 
och Ryttmästarens konferens ska konkurrensutsättas för att 
ge extern utförare möjlighet att bedriva den verksamheten. 

 
 
Yttrande 
Umeå kommun bedriver sin städning i egen regi, organiserad i Städ och  
verksamhetsservice i Tekniska nämndens regi. Enligt lagstiftningen får inte 
kommunen konkurrera på marknaden men däremot finns inga hinder för 
att hantera sina egna behov i egen regi, även om marknadsaktörer finns. 
Detta innebär att det inte finns tveksamheter avseende osund konkurrens 
då det handlar om service till kommunens egna verksamheter.  
 
Restaurang Översten drivs också i egen regi och tillhandahåller lunch och 
fika samt annan service till kommunens verksamheter, t ex vid möten och 
arbetsplatsträffar.  
 
Städ- och verksamhetsservice är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-  
certifierad. Kvaliteten av den utförda lokalvården mäts kontinuerligt i nära 
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samarbete med kommunens olika verksamheter. De servicenivåer som  
hålls är politiskt beslutade, vilket innebär att alla verksamheter i  
kommunen idag har en likställd lokalvård. Mätningar och jämförelser med 
andra kommuner visar att det är hög effektivitet och kvalitet till relativt låg 
kostnad som också har en positiv utveckling, se tabell. 
 
     

  
År 
2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Årsarbetare antal 225,1 242,9 249 259,5 
Förändr årsarbetare i %   8% 3% 4% 

Städade m2 
375 
246 424 759 450 081 480 849 

Ökning städade volymer   13% 6% 7% 
Genomsnitt 
kvm/årsarbetare 1 667 1 749 1 808 1 853 
Ökning kvm/årsarbetare   5% 3% 3% 
          

Trots att verksamheten har arbetat hårt med standardisering och 
effektivisering och hanterat många utmaningar kring ekonomin har Städ- 
och verksamhetsservice ett av kommunens högsta nöjdmedarbetarindex  
5,2 (av 6 möjliga). 
 
Kommunen har tidigare haft delar av verksamheten utlagd på entreprenad.  
På grund av ojämn kvalitet på städningen, vilket lett till många  
avvikelser och stort missnöje hos verksamheterna, valde kommunen att 
avsluta entreprenaden vid avtalstidens slut och återgå till städning i egen 
regi via Städ- och verksamhetsservice. De kostnadsjämförelser som skett 
har även de visat att detta är en mer kostnadseffektiv lösning och vid en 
jämförelse med sex andra kommuner hade Umeå kommun den lägsta 
timkostnaden.  
 
En annat skäl som varit en viktig faktor för beslutet att driva verksamheten 
i egen regi är rådighet över resurserna för att snabbt kunna ställa om när 
volymer minskar eller ökar, vilket bidrar till god arbetsmiljö och hög 
kvalitet. Detta har inte minst visat sig i de tider vi lever med pandemin. 
Trots omflyttning av personal när vissa verksamheter stängt och andra 
behövt extra lokalvård, har en hög kvalitet på servicen upprätthållits 
samtidigt som medarbetarna har signalerat en god arbetsmiljö. 
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Vad gäller restaurang Översten och Ryttmästarens konferens, övergår 
dessa till Måltidsservice från och med 2020-10-01. Driften av dessa 
verksamheter är tidigare utredd och beslutad av Tekniska nämnden på 
uppdrag av KSNAU, se bifogade filer. 
Även här är rådighet över den egna verksamheten och den egna lokalen 
viktigt för att snabbt kunna lösa de behov som finns, t ex vid arrangemang, 
arbetsplatsträffar men också avtackningar och minnesstunder.  
Överflyttningen av huvudmannaskapet till måltidsservice möjliggör 
samordning inom måltidsområdet, t ex avseende bemanning men även 
utveckling.  
 
 
 
Förslag på Tekniska nämndens sammanträde 
Stefan Nordström (M) yrkar på bifall till motionen. 
Nils-Erik Pettersson (MP) yrkar på bifall till motionen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till motionen. 
 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Johan Stål (V) yrkar på yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med  
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige  
att besluta bifall till motionen och konstaterar at så inte är fallet. 
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Votering begärd  
Ja-röst för beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för att föreslå Kommunfullmäktige att besluta bifall till motionen. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  x  
Håkan Johansson (S) x   
Christina Bernhardsson (S) x   
Tommy Stark (S) x   
Stefan Nordström (M)  x   

Marianne Löfstedt (M)  x  
Camilla Ingman (V) x   
Johan Stål (V) x   
Fredrik Rönn (C)  x  
Nils-Erik Pettersson (MP)  x  
Summa: 6 5  

 
Omröstningsresultat 
Med sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar nämnden att fastställa  
beslutet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
Johan Stål (V) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
Christina Bernhardsson (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med  
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Stefan Nordström (M) deltar inte i beslutet. 
Fredrik Rönn (C) deltar inte i beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Motion städ o verksamhetsservice. Bilaga. 
TN-2013-01370-2 Utredning om driftform för personalrestaurang Översten. 
Bilaga. 
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TN-2013-01370-3 PM upphandlingsjuridiska aspekter vid extern drift av 
kommunrestaurang. Bilaga. 
TN-2013-01370-4 Protokollsutdrag. Bilaga. 
TN-2013-01370-5 Utvärdering Översten 160519. Bilaga. 
TN-2013-01370-6 Protokollsutdrag. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Birgitta Persson Ståhl 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 92 
Diarienr: TN-2020/00383 

Yttrande - Motion Upphandla delar av IT-stödet 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen 
 

Ärendebeskrivning 
Anders Norqvist (L) har lämnat in en motion angående upphandling av 
delar av IT-stödet. Han yrkar på  
 
att        en utredning tillsätts för att identifiera vilka delar av IT-funktionen 

som kan läggas ut på extern utförare 
att de ekonomiska konsekvenserna av en sådan åtgärd redovisas 
 
 
Yttrande 
IT-verksamheten centraliserades för drygt 8 år sedan. Syftet var bland 
annat att skapa rationaliseringsfördelar och förbättra servicenivåerna för 
kommunen som helhet. Den organisation som skapades var relativt andra 
kommuner stor. Skälet var att de andra kommunerna hade IT-
verksamheterna utspridda i hela sin verksamhet, och det man jämförde 
med hos de andra kommunerna var deras centrala IT verksamhet. För att 
ha koll på att den genomförda förändringen uppnådde de uppsatta 
målsättningarna genomförs det cykliskt omfattande benchmarking, där IT-
verksamheten inom Umeå kommun jämförts med kommuner av likande 
storlek. Dessa benchmarkingar visar att Umeås kostnadsnivå, kundnöjdhet 
och servicenivå i majoriteten av gjorda jämförelser är bättre än de andra 
kommunernas. Arbetet efter omorganisationen har fokuserats på 
standardisering, automatisering, kostnadsmedvetenhet och att ge bra 
service. Centraliseringen är därför att betrakta som lyckad. 
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I en jämförelse som Lunds kommun gjorde förra året ser man att Umeå 
lägger 1.8% av sina totala kostnader på IT, medan Lund, Uppsala och 
Västerås lägger mellan 2.5-2.9%. Kommunsnittet är 2.3 % enligt Sveriges 
kommuner och landsting. Man kan också utläsa att Lund har en IT kostnad 
per invånare på 1976 kr, att ställas mot Umeås 1565 kr. I jämförelse med 
Lund står sig Umeås IT verksamhet, kostnadsmässigt, väl.  
 
När Skellefteå kommun sökte lösning för sin datordriftverksamhet så föll 
valet på att samarbeta med Umeå kommun. Skälen var kostnadsfördelar, 
tillgång till avancerad kompetens, servicenivå och driftsäkerhet. Även 
Vännäs har anslutit sig till samarbetet. Samarbetet har i sig inneburit 
ytterligare kostnadsbesparingar pga skalfördelar. 
 
Umeå kommun har infört en systemförvaltningsmodell som bevisat 
minskar kostnaderna för systemförvaltning och ökar servicenivåerna.  
 
En verksamhet som inte arbetat med besparingar och effektiviseringar kan 
ibland vara lönsam att outsourca. För en verksamhet som, likt Umeås IT-
verksamhet, fokuserat på kostnadseffektivitet i mer än 8 år, och samtidigt 
marginellt ökat sin budget under denna tid, innebär med största 
sannolikhet en outsourcing en långsiktig fördyring av. Upphandling av en 
ny leverantör kostar stora resurser, det behövs resurser för uppföljning av 
leverantören och många verksamheter som outsourcat, tappar 
(beställar)kompetens som innebär ett beroende av leverantören, med 
stora framtida kostnadskonsekvenser. Outsourcing av IT-verksamheten kan 
dessutom innebära svårigheter att långsiktigt hålla ihop den totala IT-
verksamheten/arkitekturen, vilket medför stora engångskostnader för att 
rätta till de missförhållanden som då kan uppstå. 
 
IT-chefens bedömning är att det inte är motiverat att i dagsläget tillsätta en 
utredning, eftersom servicenivåer, kostnadsnivåer och värdeskapande 
åtgärder ( standardisering, It arkitektur, strategier, IT säkerhet) med hög 
sannolikhet, baserat på de benchmaringar som görs regelbundet, inte 
långsiktigt kan göras kostnadseffektivare av någon annan organisation. 
Kostnaden för den utredningen (mellan 0,5 – 2 Mkr) är i dagsläget 
svårmotiverad. 
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Den snabba förändringstakten som vi står inför gällande digitalisering, 
förväntningar och krav från medborgare gör det än viktigare att ha en 
organisation ”in-house” som är agil och snabbt kan möta de behov som 
uppstår i verksamheterna. Smidighet och snabba omställningar kommer att 
vara ett ledord för utveckling och det vore i det läget olyckligt att sitta fast i 
upphandlingar som inte går att avsluta. 
 
Förslag på Tekniska nämndens sammanträde 
Stefan Nordström (M) yrkar på bifall till motionen. 
Anna-Karin Sjölander (C) yrkar på bifall till motionen. 
 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
Johan Stål (V) yrkar på yrkar på bifall till tjänsteskrivelsen. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med  
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige  
att besluta bifall till motionen och konstaterar att så inte är fallet. 
 
Votering begärd  
Ja-röst för beslut enligt tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för att föreslå Kommunfullmäktige att besluta bifall till motionen. 

Namn och parti Ja Nej Avstår 
Lena Karlsson Engman (S) x   
Anna-Karin Sjölander (C)  x  
Håkan Johansson (S) x   
Christina Bernhardsson (S) x   
Tommy Stark (S) x   
Stefan Nordström (M)  x   

Marianne Löfstedt (M)  x  
Camilla Ingman (V) x   
Johan Stål (V) x   
Fredrik Rönn (C)  x  
Nils-Erik Pettersson (MP) x   
Summa: 7 4  
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Omröstningsresultat 
Med sju ja-röster mot fyra nej-röster beslutar nämnden att fastställa  
beslutet i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
Förslag på arbetsutskottets sammanträde 
Lena Karlsson Engman (S) yrkar på beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
Johan Stål (V) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
Christina Bernhardsson (S) ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. 
 
 
Arbetsutskottets beslutsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med  
tjänsteskrivelsen och konstaterar att så är fallet. 
 
Stefan Nordström (M) deltar inte i beslutet. 
Fredrik Rönn (C) deltar inte i beslutet. 
 
 

Beslutsunderlag 
Motion IT funktionen. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Tomas Forsberg 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 93 
Diarienr: TN-2020/00386 

Uppföljning Gemensamt regelverk för pedagogiska 
måltider för Umeå kommun 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att godkänna uppföljningen. 
 
att Måltidsservice förbereder för ett eventuellt införande av ett digitalt 
system för registrering av måltider. 
 
att Måltidsservice redovisar uppföljning för hösten 2020 i februari 2021. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslutade att uppdra till presidiet att, efter genomförd 
samverkan, fastställa regelverket för pedagogiska måltider för Umeå 
kommun att gälla från den 1 oktober 2019.   
 
Uppföljning och redovisning ska ske i Tekniska nämnden inför eventuella 
justeringar.  
 
Måltidsservice har jämfört den budget som avsatts för pedagogiska 
måltider med den verkliga kostnaden 2019–10 – 2020–01, både den totala 
kostnader och enbart livsmedel. Måltidsservice har analyserat hur väl 
utfallet stämmer med budget och utredningen visar på små skillnader, men 
ett mörkertal finns beroende på att alla portioner inte registreras. Det 
beror bland annat på att: 
 
• Pedagogisk personal inte alltid skriver upp sig 
• Måltidspersonal inte alltid registrerar de pedagogiska måltiderna i 

uppföljningen 
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Det kvarstår att genomföra ytterligare finjustering av budget. Antaganden i 
beräknad budget behöver ses över för att spegla utfallet rättvist. 
 
Det ska också införas ett digitalt system för registrering av måltider för att 
underlätta för Måltidsservice och skolverksamheterna, samt göra det 
enklare att efterleva riktlinjerna.  
Förslag på tekniska nämndens sammanträde 
Håkan Johansson (S) yrkar på tillägg av följande att-satser: 
 
att Måltidsservice förbereder för ett eventuellt införande av ett digitalt 
system för registrering av måltider. 
 
att Måltidsservice redovisar uppföljning för hösten 2020 i februari 2021. 
 
Johan Stål (V) ställer sig bakom tilläggsyrkandena.  
Nils-Erik Pettersson (MP) ställer sig bakom tilläggsyrkandena. 
 
Tekniska nämndens beslutsordning 
Ordföranden frågar om Tekniska nämnden kan besluta enligt 
tjänsteskrivelsen med tillägg av föreslagna att-satser och konstaterar att så 
är fallet. 
 

Beslutsunderlag 
Måltidsservice uppföljning pedagogiska måltider. Bilaga. 

Beredningsansvariga 
Ulla Dellkrans, Ann-Louise Rådström 

Beslutet ska skickas till 
Ulla Dellkrans, Ann-Louise Rådström 
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§ 94 
Diarienr: TN-2020/00025 

Kurser och konferenser 2020 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att till protokollet notera att ledamöter och ersättare tagit del av  
information om kurser och konferenser. 
 
att de deltagare som vill får delta med ersättning. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser inom tekniska nämndens verksamhetsområden  
presenteras. 

Beslutsunderlag 
• Öppna data som ledningsstöd 
Torsdag 29 oktober, klockan 13−15 Digitalt via Teams 
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§ 95 
Diarienr: TN-2019/00665 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 2020 

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

• Protokoll KS internkontroll-uppföljning. Bilaga. 
• Protokollsutdrag KF Motion 2_2020 Östvästlig supercykelväg i Umeå. 

Bilaga. 
 

Beredningsansvariga 
Ulla Nilsson, Martin Nylander, Greta Adamsson och Annika Kjellsson Lind 
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§ 96 
Diarienr: TN-2020/00026 

Övriga ärenden 2020 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
 

Beslutsunderlag 
 

Beredningsansvariga 
 

Beslutet ska skickas till 
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§ 97 
Diarienr: TN-2020/00027 

Ärenden under handläggning - information 2020 

 
a. Väg 503 och innanför ringen.   Lina Samuelsson 

Katarina Gref  

b. Snöröjning av gångbanor Öst på stan.   Marie Frostvinge 
Nils Lahti 
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