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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plats och tid: 
Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

Danmarksgatan 26, kl. 16.15-17.30 

Ledamöter: Per Mattsson (V), ordförande 
Urban Wästljung (L), v ordförande 
Kerstin Westman (S) 
Anders Klang (S) 
Helena Fornstedt (S) 
Fredrik Björkman (M) 
Jonas Josefsson (MP) 
Jonas Petersson (C) 

Ersättare: Anders Kemi (MI9), tjänstgörande 
Andrea Karnekvist (V) 

Övriga deltagare: Helen Åsbrink, produktionsdirektör 
Yvonne Mo&, ekonomichef 
Susanne Angemo, verksamhetscontroller 
Ingela Åberg, sekreterare 

Utses att justera: 	Urban Wästljung (L) Paragrafer: 	19-27 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala 2016-05-03 

Underskrifter: Pe)142ÄÄ Kk,5 	 
Per Mattsson, ordförande 

0 

Ingela Å 	, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Styrelsen för teknik och service 
2016-04-27 
2016-05-03 Datum för anslags nedtagande: 2016-05-24 

Sista dag för överklagande: 	2016-05-25 
Teknik & service, Sågargatan 17 A 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 

pi k 'Å 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

Styrelsen för teknik och service har innan sammanträdet haft strategidag som började 
kl 10.00 

§ 19 
Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att 	fastställa utsänd föredragningslista, 

§ 20 
Information från förvaltningen 

Helen Åsbrink informerar om förvaltningens flytt från Sågargatan 17 A. Det är svårt att hitta lokaler 
som kan rymma hela förvaltningen som nu finns på Sågargatan 17 A. 

§ 21 
Uppföljning av styrkort per mars 2016, dnr STS-2016-0124 

Beslut 
att 	godkänna styrkortsuppföljning per mars 2016. 

Ärendet 
Resultatet per mars uppgår till — 0,8 miljoner kronor. Exkluderas semesterlöneskulden uppgår 
resultatet till + 5,6 miljoner kronor. Resultatet är 2,6 miljoner kronor sämre än motsvarande period 
2015. Bedömningen är att det budgeterade resultatet på 13 miljoner kronor kommer att hållas. 

Beslutsunderlag 
Föreligger styrkortsuppföljning per mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
PfA 442- 
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upekelo, 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 22 
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 — kontanthantering, dnr STS-2016-0219 

Beslut 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan per april 2016, kontrollmoment Säkra rutiner för 

kontanthantering. 

Ärendet 
Förvaltningen har en relativt stor kontanthantering, det är viktigt att befintliga rutiner är säkra, både 
ur ett finansiellt perspektiv men även ur ett medarbetarperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Föreligger förvaltningens uppföljning av intern kontrollplan per april 2016 — kontrollmoment: Säkra 
rutiner för kontanthantering 2016-04-27. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sig,  
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Uppsala 	
STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 23 
Kommunrevisionen — Granskning av pedagogiska lokaler, dnr STS-2016-0071 

Beslut 
att besvara rapporten från kommunrevisionen om granskning av pedagogiska lokaler enligt upprättat 

förslag med av styrelsen gjord ändring. 

Ärendet 
Teknik och service har tagit del av rapporten gällande granskning av pedagogiska lokaler som 
kommunrevisionen uppdragit åt PwC att utföra. Vi anser att rapporten i de avsnitt där Teknik och 
service berörs återger i stort en korrekt bild av situationen i samarbetet mellan Teknik och service och 
Uppsala kommuns Skolfastigheter AB. Dock vill vi betona att där Uppsala kommuns Skolfastigheter 
AB beskriver svårigheterna med att påverka sina kostnader för fastighetsdriften så finns det av båda 
parter påskrivna avtal som reglerar att Uppsala kommuns Skolfastigheter AB ska använda kommunens 
egenregi. 

Beslutsgång 
Styrelsen enas om att i yttrandet ändra sista meningen i första stycket under sammanfattning enligt 
följande, 
"Dock vill vi betona att där Uppsala kommuns Skolfastigheter AB beskriver svårigheterna med att 
påverka sina kostnader för fastighetsdriften så finns det av båda parter påskrivna avtal som reglerar att 
Uppsala kommuns Skolfastigheter AB ska använda kommunens egenregi". 

Beslutsunderlag 
Föreligger förvaltningens förslag till beslut 2016-04-13. 

Utdragsbestyrkande Justeranb sign 
JA 6U1/7-- 
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upeaeloi 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 24 
Remiss — Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun, dnr STS-2016-0207 

Beslut 
att besvara remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till ny nämndorganisation för 

Uppsala kommun enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Förslaget till ny nämndorganisation innebär att samtliga nämnder får ansvar för systemledning och 
verksamhet i egenregi inom sina respektive ansvarsområden. Förslaget innebär även att styrelsen 
för teknik och service och styrelsen Uppsala vård och omsorg avvecklas från och med 1 januari 
2017. Den verksamhet som produceras av respektive styrelse övergår till nämnder och de 
kommunala bolagsstyrelserna. I princip berörs samtliga nämnder. 

Styrelsen för teknik och service ser dessvärre stora brister i beredningen av ärendet och remissens 
utformning. I stora delar saknas saklig granskning och faktaunderlag. Därutöver finns inte heller 
någon konsekvensanalys eller riskbedömning av det nya förslaget till nämndomorganisation. Det är 
därför svårt att, med remissen som underlag, se vilket behov av förändring som föreligger och att ta 
ställning till om den föreslagna organisationen skulle leda till de angivna övergripande målen och 
ekonomisk effektivitet. 

Styrelsen kan dock efter en analys av den egna verksamheten se möjlighet till positiva 
samordningseffekter vid en omorganisation. I en eventuellt ny förvaltningsorganisation är det 
viktigt att utförardelen och systemledarrollen tillsammans bildar något nytt, med nya roller och 
ansvar. Det fmns stor erfarenhet och kunskap inom egenregin likväl som på uppdragssidan, som i 
samverkan kan stärka kommunen i rollen som systemledare. Det är även viktigt att inte i onödan slå 
sönder enheter där det idag finns en väl fungerande verksamhet med samordning och synergier. 

Beslutsgång 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande. Med detta som utgångspunkt har styrelsen 
arbetat om förslaget till yttrande. 
Styrelsen enas om det omarbetade förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till yttrande 2016-05-04. 
Styrelsens omarbetade förslag till yttrande 2016-04-27. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sAie. 
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2 upekelue 	STYRELSEN FÖR TEKNIK OCH SERVICE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 25 
Övriga ärenden 

Det finns inga väckta frågor. 

§ 26 
Delegationsbeslut 

Det finns inga beslut att redovisa. 

§ 27 
Redovisning av anmälningsärenden 

Beslut 
att lägga anmälda ärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Redovisas anmälningsärenden enligt utskickad förteckning. 

Arbetsutskottet för styrelsen för teknik och service protokoll 2016-03-16. 
Styrelsen för teknik och service protokoll 2016-03-30. 

Utdragsbestyrkande Justerandr
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