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Uppsala 
m •KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-18.30 

Lars-Gunnar Karlsson (M), 
ordförande 
Kerstin Westman (S), vice 
ordförande 
Göran Markström (M) 
Klas Albertsson (FP) 
Ingmar Jansson (C) 
Karin Haggård (KD) 
Anders Klang (S) 
Anders Kemi (MP) 

Ersättare: Roger Elsborg (M) 
Mats Hällor (FP) 
Ove Johansson (S), tjg ersättare 
Wahid Badki (V) 

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir. 
Therese Fällman, stabschef 
Yvonne Modé, ekonomichef 
Doris Danielsson, sekreterare 

Utses att justera: Anders Klang (S) Paragrafer: 87-98 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Verkstadsgatan 3 B, 2014-12-09, kl. 11.00 

L^rs-Gunnar Karlsson, ordförande Anders Klang, justerare 

Doris Danielsson, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Styrelsen för teknik och service 
2014-12-03 

Datum för 2014-12-11 
anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 2015-01-05 
Sista dag för överklagande: 2015-01-02 

Förvaringsplats Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B 
för protokollet: 

Underskrift: 
Doris Danielsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
Venus, Verkstadsgatan 3 B, kl. 17.00-18.30 

Lars-Gunnar Karlsson (M), 
ordförande 
Kerstin Westman (S), vice 
ordförande 
Göran Markström (M) 
Klas Albertsson (FP) 
Ingmar Jansson (C) 
Karin Haggård (KD) 
Anders Klang (S) 
Anders Kemi (MP) 

Ersättare: Roger Elsborg (M) 
Mats Hällor (FP) 
Ove Johansson (S), tjg ersättare 
WahidBadki(V) 

Övriga deltagare: Erica Lundgren, produktionsdir. 
Therese Fällman, stabschef 
Yvonne Modé, ekonomichef 
Doris Danielsson, sekreterare 

Utses att justera: Anders Klang (S) Paragrafer: 94 

Justeringens 
plats och tid: VerKstadsgatan 3 B, 2014-12-03, kl. 18.30 

Underskrifter: 
• ' Lars-Gunnar Karlsson, ordförande Anders Klang, justerare 

Doris Danielsson, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Styrelsen för teknik och service 
2014-12-03 § 94 
2014-12-05 Datum för anslags nedtagande: 2014-12-30 

Sista dag för överklagande: 2014-12-29 
Förvaringsplats Teknik & service, Verkstadsgatan 3 B 
för protokollet: 

Underskrift: 
Doris Danielsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
§87 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa föredragningslistan. 

§88 
Årets utmärkelse 

Ordföranden delar ut, på styrelsens vägnar, diplom för Årets utmärkelse t i l l staben inom Teknik & 
service. 

Styrelsen vi l l framföra sin stora uppskattning för idogt arbete, som inte alltid är så uppmärksammat. 
Med stort engagemang och ansvar verkar stabens medarbetare för att ge styrelsen välgrundade 
underlag för sin styrning och beslutsfattande. 

§89 
Redovisning från resultat av genomförd undersökning av Arbetsplatsens 
Psykosociala Puls 

En enkätundersökning av Arbetsplatsens Psykosociala Puls har genomförts inom förvaltningen 
under hösten 2014. 

De utredningar som är påbörjade ska avslutas under december månad. En slutrapport kommer under 
januari 2015. 

§90 
Information från förvaltningen 

Erica Lundgren informerar att hon kommer att ingå i ekonomistaben på kommunledningskontoret 
efter årsskiftet. En ny produktionsdirektör för Teknik & service har tillsatts och det blir Helen 
Åsbrink som idag är affärsområdeschef inom förvaltningen. Therese Fällman har utsetts t i l l chef för 
stab internservice på kommunledningskontoret. 

Idag har beslut fattats om tillsättning av chefer i de fyra avdelningarna som bygger det nya Teknik 
& service. 

Förslag t i l l organisationsschema över Teknik & service verksamheter från 2015 redovisas. 

Samtal förs med Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB om ersättning för utförda 
uppdrag 2014. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
Den 13 oktober avgjordes en dom gällande en tingsrättsförhandling från den 8 september. 
Käromålet lämnades utan bifall. Hovrätten har beviljat prövningstillstånd och ett yttrande ska ha 
inkommit senast den 15 december. 

§91 
Återrapporter från kurser/konferenser 

- Föreläsning om nationella minoriteter och finsk förvaltningsområde den 4 november 

Uppsala kommun är sedan 1 januari 2010 förvaltningsområde för finska språket. Sverigefinnarna är 
en av Sveriges fem nationella minoriteter. De fyra övriga är samer, tornedalingar, romer och judar. 
Föreläsningen informerade om deras historiska bakgrund, vad kommunen enligt lag är skyldig att 
göra samt varför kommunens arbete är så viktigt. 

- Konferens om Romska rättigheter är mänskliga rättigheter den 11 november 

Syftet med konferensen var att ge en bild av mänskliga rättigheter i allmänhet och romers situation i 
synnerhet. 

- Inbjudan till seminarium om barnrättsperspektiv i beslutsprocesser den 2 december 

Seminariet gav dels information om hur man kan arbeta för ett stärkt barnrättsperspektiv i 
kommunala beslutsprocesser, dels hur detta kan ses som en del av det övergripande arbetet för 
hållbar utveckling. 

§92 
Anteckningar från strategidagen den 29 oktober 

Anteckningar från strategidagen finns på styrelsens flik på Insidan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
"KOMMUN STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
§93 

Uppföljning av budget och styrkort per oktober 2014, dnr STS-2014-0722 

Beslut 

att godkänna uppföljning av styrkort per oktober 2014. 

Ärendet 
Resultatet per oktober uppgår t i l l 24,8 mnlcr. Bedömningen är att helårsprognosen per augusti på 
15,9 mnlcr kommer att uppnås. 

Ordföranden yrkar bifall t i l l att godkänna uppföljning av budget och styrkort per oktober 2014. 

Beslutsunderlag 
Budget och styrkort per oktober 2014 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
§94 

Synpunkt angående reviderad I V E 2015-2018, dnr STS-2014-0724 

Beslut 

att godkänna skrivelsen att överlämnas t i l l kommunfullmäktige 

att denna paragraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska den 15 december anta en reviderad IVE 2015-2018. Styrelsen för teknik 
och service har i handlingen uppmärksammat en fråga som bör förtydligas innan handlingen 
beslutas. Förtydligandet behövs för att säkerställa att styrelsens förtroendevalda får ett uppdrag som 
är genomförbart och uppföljningsbart. 
I handlingen finns ett resultatkrav på 30 mnkr som ej fördelats mellan Styrelsen för teknik och 
service och kommunstyrelsen. En tydlig fördelning av resultatkravet bör framgå så att styrelsens 
uppdrag klargörs. 
Styrelsen för teknik och service har i direktivet ett uppdrag att hålla kommunens nettokostnads
utveckling på en låg nivå. Därför föreslår styrelsen att resultatkravet ersätts med krav på 
prissänkning/effektivisering. 

Ordföranden yrkar bifall t i l l skrivelsen att överlämnas t i l l kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag t i l l skrivelse daterad 2014-11-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-12-03 
§95 

Fastställande av sammanträdestid i januari 2015, dnr STS-2014-0723 

Beslut 
att fastställa styrelsens första sammanträde t i l l den 7 januari 2015 kl . 17.00. 

§96 
Av ledamöterna väckta frågor 

Det finns inga väckta frågor. 

§97 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

att lägga redovisade delegationsbeslut t i l l handlingarna. 

Ärendet 

Redovisas personalärenden enligt utskickad förteckning. 

§98 

Anmälningsärenden 

Beslut 

att lägga anmälda ärenden ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Anmäls skrivelse och protokoll enligt utskickad förteckning. 

Ordförande Lars-Gunnar Karlsson tackar styrelse och förvaltning för ett gott samarbete under den 
tid av mandatperioden som han tjänstgjort som ordförande i Styrelsen för teknik och service. 

Vice ordförande Kerstin Westman tackar även ordföranden för ett gott samarbete. 

Produktionsdirektör Erica Lundgren tackar ordförande, vice ordförande och övriga i styrelsen för ett 
gott samarbete. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


