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(*laemit% 	STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SAIVIMANTRADESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammantradesdatum: 2015-12-09 

Kolsvinet, Sagargatan 17 A, id. 17.00-19.00 

Ledamiiter: Urban Wastljung (L) v ordf, 
tjanstgorande 
Kerstin Westman (S) 
Anders Kiang (S) 
Helena Fornstedt (S) 
Fredrik BjOrkman (M), 
t.o.m. § 97 
Dorothee Enskog (M) 
Jonas Josefsson (MP) 
Jonas Petersson (C) 

Ersattare: Ove Johansson (S) 
Mats Hagglund (M), tjanstgorande 
fr.o.m. § 98 
Anders Kemi (MP) 
Andrea Kamekvist (V), tjanstgorande 
Catharina Drougge (L) 

ovriga deltagare: Helen Asbrink, produktionsdir. 
Yvonne Mode, ekonomichef 
Susanne Angemo, verksamhets- 
controller 
Doris Danielsson, sekreterare 

Utses att justera: 	Kerstin Westman (S) Paragrafer: 90-101 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

SAgargatan 17 A, 2015-12-17, kl. 08.45 

    

       

Urban Wastljupig, ord ' ande Kerstin Westman, justerare 

OM) amiikar 
Doris Danielsson, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum for 
anslags uppsattande: 

Forvaringsplats 
for protokollet: 

Styrelsen for teknik och service 
2015-12-09 
2015-12-21 
	 Datum for anslags nedtagande: 

Sista dag for tiverklagande: 

Teknik & service, Sagargatan 17 A 

2016-01-12 
2016-01-11 

Underslcrift: 
Doris Danielsson 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IA Uppsala   
	

STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SA1VIMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-09 
§ 90 
Faststallande av fkiredragningslistan 

Beslut 
att 	styrelsen ges information om de uppgifter i media som cirkulerat den senaste tiden under 

punkt 2.1 

att 	for ovrigt faststalla foredragningslistan. 

§ 91 
Information frail forvaltningen 

Helen Asbrink informerar att hon intervjuats av SVT Nyheter Uppsala med anledning av ett 
upphandlingsarende Mom forvaltningen. 

Forvaltningen kommer att fá en ny HR-chef, som tillhOr HR-staben Mom kommunledningskontoret, 
fran februari 2016. 

Anders Klang (S) fragar, utifran Samverkansgruppens protokoll den 22 oktober, om ett 20-tal 
outredda olycksarenden i KIA (system for tillbud- och skaderapportering). 

Helen Asbrink informerar att den utbildning som chefer fick inf.& anvandandet av systemet inte var 
tillracklig for att fOrstá hur de olika momenten ska fyllas i. Utbildningar kommer darfor att 
genomforas i bOrjan pa nasta ar for st8d och hjalp med detta och att arendena darmed kan avslutas. 

Anders Kiang (S) yrkar om uppfoljning till styrelsen vid ett kommande sammantrade. 

Anders Kiang (S) fragar, utifran samma protokoll, om arbetsmilj on for maltidspersonalen vid 
Fyrisskolan. 

Helen Asbrink informerar att arendet har tagits upp pa samverkansmoten for att fa till stand en 
forandring i klimatet i matsalen pa Fyrisskolan. 

§ 92 
Information om oversyn Teknik & service 

Helen Asbrink informerar om status i projektet om oversyn av Teknik & service. Med anledning av 
den information som samlats in, fOranleder det att oversynen behover ske ur ett mer kommun-
gemensamt perspektiv. Dad& ombildas projektorganisationen tillsammans med kommun-
ledningskontoret. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IA upetala 	STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SANIMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-09 
§ 93 
Uppfoljning av styrkort per oktober 2015, dnr STS-2015-1174 

Beslut 
att 	godkanna uppfohning ay styrkort per oktober 2015. 

Arendet 
I arendet foreligger styrkortsuppfohning per oktober 2015. 

Resultatet per oktober uppgar till + 18,5 mnkr. Bedomningen är att helarsprognosen pa 26,3 Mnkr 
kommer att halla. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Z Uppsalat 	 STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-09 
§ 94 
Affarsplan 2016-2018, budget och intern kontrollplan 2016, dnr STS-2015-1175 

Beslut 
att 	med foreslagna redaktionella revideringar godkanna affdrsplan 2016-2018, budget och intern 

kontrollplan 2016 

att 	uppdra till forvaltningen att ta fram metod for att folja prognos- och budgetsakerheten samt 
flerarig plan for investeringar 

att 	i intern kontrollplan 2016 lagga till augusti for rapportering av processen hind 

att 	styrelsen tillskriver kommunstyrelsen om att som produktionsstyrelse benamna planen far 
produktionsplan istallet for affdrsplan. 

Sammanfattning 
Styrelsen for teknik och service har tagit fram en affdrsplan for 2016-2018. Viktiga inriktningsmal 
for perio den är att minska klimatpaverkan, bidra till en socialt hallbar kommun, aktivt medverka till 
att de livsmedel som Ups in är ekologiska samt arbeta for att erbjuda medborgarna valfungerande 
kanaler for kontakt och service. Teknik & service verksamhet ska bediivas med kvalitets- och 
miljosakra leveranser ph ett effektivt satt och med en lag nettokostnad for saval oss som for vara 
uppdragsgivare. Vi arbetar far att ge forutsattningar for ett gott och respektfullt ledar- och 
medarbetarskap samt starkt arbetsgivarvarumarke. Budget 2016 innehaller ett avkastningskrav om 
13 Mnkr Risker och atgarder har identifierats och intern kontrollplan 2016 sammanstallts och 
bifogas affdrsplanen. 

Arendet 
I arendet foreligger forvaltningens farslag till beslutsunderlag reviderat utifrAn arbetsutskottets 
synpunkter. 

Arendet faredras och kommenteras. 

Fredrik Bjorkman (M) yrkar att forvaltningen tar fram metod for att folja prognos- och 
budgetsakerheten samt flerarig plan for investeringar. 

Kerstin Westman (S) yrkar att i den interna kontrollplanen for 2016 under processen kund laggs till 
augusti som tidpunkt far rapportering. 

Kerstin Westman (S) yrkar att styrelsen tillskriver kommunstyrelsen om att som produktionsstyrelse 
benamna planen far produktionsplan istallet for affdrsplan. 

Fredrik Bjorkman (M) och Urban Wastljung (L) yrkar bifall till affdrsplan 2016-2018, budget och 
intern kontrollplan 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upecela 	STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-09 
§ 95 
Verksamhetsovergang av parkeringsiivervakning, dnr STS-2015-1177 

Beslut 
att 	parkeringsovervalcning som drivs inom Styrelsen far teknik och service fr.o.m. 1 januari 2016 

overgar till Uppsala Parkerings AB. 

En forutsattning är att motsvarande beslut fattas av styrelsen for Uppsala Parkerings AB. 

Arendet 
2014 bildades det kommunala bolaget Uppsala Parkerings AB (UPAB) och overtog dà ansvaret for 
hela Uppsala kommuns parkeringsverksamhet. Teknik & service utfor parkeringsovervakning pa 
uppdrag av UPAB. UPAB foreslar Styrelsen for teknik och service att parkeringsovervakningen tas 
over i bolagets regi. 

Eftersom parkeringsovervakningen inte har nagra andra kunder utover UPAB är det obefogat att 
anvanda "bestallare-utforare-modellen". Bada parter är overens om att befintligt avtal kan sagas upp 
med omedelbar verkan vid en verksamhetsovergang. Verksamheten är idag samlad i en egen enhet 
som är lokaliserad intill UPABs kontor pa Salagatan, vilket underlattar en overgang. 

Arbetsutskottet har bitratt fcirslaget. 

§ 96 
Sammantradestider for arbetsutskott och styrelse 2016, dnr STS-2015-1178 

Beslut 
att 	godkanna sammantradestider for arbetsutskott och styrelse 2016 

aft 	arbetsutskott ska aga rum den 27 januari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 17 augusti, 14 september, 
12 oktober och 23 november med borjan kl. 17.00 

att 	styrelsens sammantraden ska aga rum den 10 februari, 30 mars, 27 april (16.00), 25 maj, 
31 augusti, 28 september, 26 oktober (16.00) och 7 december med borj an 17.00 

att 	strategidagar halls den 27 april och 26 oktober med avslut for styrelsemOte kl. 16.00. 

Arendet 
Styrelsen foreslas genomfora atta ordinarie sammantraden under aret. Den 27 april och 26 oktober 
är heldagar dar styrelsen kommer att ges tillfalle till fordjupad information och diskussion om 
verksamheten. Dessa dagar avslutas med gruppmote kl. 15.00 och styrelsesammantrade kl. 16.00. 

Gruppmoten halls 1 timme innan styrelsens sammantrade. 

Arbetsutskottet har bitratt fOrslag till sammantradestider for arbetsutskott och styrelse 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upeaala 	STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-09 

§ 97 
Sarskild aktivitet i partigrupp 

Beslut 
att 	i efterhand godkanna sarskild aktivitet i partigrupp for majoriteten den 26 november. 

Arend et 
OrdfOranden har till arbetsutskottet anmalt sarskild aktivitet i partigrupp for majoriteten den 26 
november. 

§ 98 
Arets utmarkelse 

Anmals att arets utmdrkelse kommer att tilldelas verksamheten Kost & Restaurang vid efterfoljande 
julbord. 

Styrelsen viii framfora sin stora uppskattning for stort engagemang och ansvar inf.& maluppfyllelse 
av kommunens inriktningsmal om 100 % ekologisk mat ar 2023. 
Deras nytankande och framdtblickande perspektiv inom skolmaltidsomradet har ocksa 
uppmarksammats nationellt i foun av priser i White Guide juniortavlingen for offentliga maltider. 
Under devisen: Mat alla dagar hela livet levererar Kost & restaurang med stor professionalism, 
och god serviceanda, mat som gör gasterna matta, nojda och glada. 

§ 99 
Av ledamoterna vackta fragor. 

Det finns inga vackta fragor. 

§ 100 
Redovisning over delegationsbeslut 

Beslut 
att 	ldgga redovisat delegationsbeslut till handlingarna. 

Arendet 
Redovisas kende under allmant i delegeringsforteckningen enligt utskickad forteckning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Zuppotala 	STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2015-12-09 
§ 101 
Redovisning av anmalningsarenden 

Beslut 
att 	lagga anmalda arenden till handlingarna. 

Arendet 
Redovisas anmalningsarenden enligt utskickad forteckning. 

Teknik & service samverkansgrupp protokoll 2015-10-22 
Styrelsen for teknik och service protokoll 2015-10-28 
Kommunfullmaktiges protokoll 2015-11-02-03, Valarenden 

Ordforanden onskar styrelse och forvaltning en God Jul och ett Gott Nytt Ar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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