
Stationsgatan 12, Uppsala 2016-10-05 

Utses att justera: Kerstin Westman (S) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Paragrafer: 	43 - 49 

Vtif, ctilLr e, 
Urban Wästlj rdförande 	Kerstin Westman (S), justerare 

lo 

551upplealuf. 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

Plats och tid: 	Verkstadsgatan 3 b Uppsala, id. 17.00- 18.15 

Ledamöter: Urban Wästljung (L) ordförande 
Kerstin Westman (S) 
Anders Klang (S) 
Dorothee Enskog (M) 
Jonas Josefsson (MP) 
Jonas Petersson (C) 

Ersättare: 
tjg=tjänstgörande 

Anders Kemi (MP), tjg 
Andrea Kamekvist (V), tjg 
Catharina Drougge (L), tjg 

Övriga 
deltagare: 

Helen Åsbrink, produktionsdirektör 
Yvonne Mode, ekonomichef 
Susanne Angemo, verksamhetscontroller 
Ingela Åberg, sekreterare 
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Ingela Åb g, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Styrelsen för teknik och service 
Datum: 	 2016-09-28 
Datum för 	 2016-10-06 
anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 2016-10-28 
Sista dag för överklagande: 	2016-10-27 

Förvaringsplats 	Teknik & service, Danmarksgatan 26 
för protokollet: 

Underskrift: 
Ingela Åberg, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 43 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att 	fastställa utsänd föredragningslista. 

§ 44 

Information från förvaltningen 

Helen Åsbrink informerar om att White Guide Junior, Sveriges enda tävling för offentlig 
gastronomi, har delat ut första pris i kategorin Årets måltidschef till Björn Carlsson chef för 
Måltidsservice. 
Motiveringen löd " För ett innovativt och tydligt ledarskap i en svårnavigerad kommun samt för 
hans engagemang professionalism och affärsmässiga förhållningssätt till de offentliga måltiderna." 

Uppsala kommun tog även en andra plats i kategorin Årets Skolrestaurang. Rosendalsgymnasiets 
restaurang kom fyra i Årets Skolrestaurang. Kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) blev sexa i 
kategorin Årets Skolmatspolitiker. 

Flytten är nu klar till Seminariegatan 29. Teknik och service finns nu på tre adresser, 
Danrnarksgatan 26, Seminariegatan 29 och Sågargatan 17. 

Helen Åsbrink informerar om att Jonas Jensen avdelningschef på Drift kommer att sluta sin 
anställning i kommunen den 18 november. 

§ 45 

Information om översyn av nämnder och förvaltningar 

Helen Åsbrink informerar om att kommunstyrelsen har tagit beslut om principer för ny 
förvaltningsorganisation samt organisation och styrning av gemensamma verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska den 19 oktober ta beslut om organisation och styrning av gemensamma 
verksamheter. Ett kommungemensamt informationsmaterial har tagits fram. Ny detalj organisation 
kommer den 15 oktober. Annonsering av de nya avdelningschefstjänstema annonserades ut den 15 
september. 
Tidplanen följs. 

Utdragsbestyrkande 
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PAC.13, 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 46 

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016 
Styrkortsuppföljning 
Styrelsens analys 
Uppföljnings inriktningsmål 
STS-2016-0460, 2016-0124 

Beslut 
att 	godkänna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016, 

att 	godkänna styrkortsuppföljning per augusti 2016, samt 

att 	överlämna delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Resultatet per augusti uppgår ti1119,6 miljoner kronor. Exkluderas semesterlöneskulden uppgår 
resultatet till + 11,5 miljoner kronor. Resultatet är något sämre än budget. I förhållande till 
omsättningen uppgår avvikelsen till 0,5 %. Helårsprognos per augusti visar ett resultat på + 16,7 
miljoner kronor, kommenteras i styrelsens analys. 

Beslutsgång 
Ordföranden framför förslag att till styrelsen i oktober få en information om appen felanmälan. 
Styrelsen enas om detta förslag. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger handlingar över analys av delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016 
samt styrkortsuppföljning per augusti 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upekalue 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 47 

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 — kontroll av avtalstrohet och produktionssättning 
av beslut 
STS 2016-0219 

Beslut 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2016 — kontroll av avtalstrohet och 

produktionssättning av beslut. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har en ambition att höja andelen inköp som hänförs till leverantörer där 
kommunen har avtal. Målet är att sänka kostnaderna för inköp. Om upphandlingsreglema inte följs 
kan det även innebära att kommunen blir ålagd att betala skadestånd. I enlighet Med den interna 
kontrollplanen ska kontroll ske om upphandlingsreglema följs inom Teknik & service. 

Produktionssättning avser de processer som används för att införa nya rutiner, system eller beslut i 
verksamheten och som säkerställer att besluten efterlevs så som det var avsett och med varaktighet. 
I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll ske om fattade beslut har produktionssatts på 
ett effektivt sätt. 

Ärendet 
I ärendet föreligger tjänsteskrivelse 2016-09-21. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Zupenla 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 
§ 48 

Strategidag den 26 oktober 2016 

Beslut 
att inte ha någon strategidag den 26 oktober 2016. 

Ärendet 
Arbetsutskottet har föreslagit styrelsen att besluta att inte ha någon strategidag den 26 oktober 2016. 
Styrelsesammanträdet kommer att hållas som vanligt. 

Styrelsen har en allmän diskussion om strategidagen den 26 oktober 2016 ska tas bort. 
Styrelsen enas om att det i nuläget inte finns någon anledning att ha en strategidag. Beslut om detta 
ska tas på styrelsens sammanträde i september. 

§ 49 

Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 
att lägga anmälda ärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisas anmälningsärenden enligt utskickad förteckning. 

Arbetsutskottet för styrelsen för teknik och service protokoll 2016-08-17 och 2016-09-14.. 
Styrelsen för teknik och service protokoll 2016-08-31. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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