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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2014-06-26 

Uppsala Konsert & Kongress, kl 19.40-20:50 Plats och tid: 

Ledamöter: Mohamad Hassan (FP) ordf 
Cecilia Forss (M) 
Liv Hahne (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Hamenius (FP) 
Stefan Hanna (C) 
Ebba Busch Thor (KD) 
Erik Pelling (S) 
Hilde Klasson (S) 
Maria Gardfjell (MP) 
Frida Johnsson (MP) 
Hona Szatmåri Waldau (V) 

Ersättare: Mats Gyllander (M) tjg 
Simone Falk (M) 
Bengt Westman (S) tjg 
Rickard Malmström (MP) tf 

Övriga Joachim Danielsson stadsdirektör 
deltagare: Christoffer Nilsson bitr stadsdirektör 

Astrid Anker sekreterare 
Emilie Sundell sekreterare 

Utses att 
justera: Erik Pelling (S) Paragrafer: 125 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 
J 

Mohamad Hassap (FP)^ordförande 

m 
Astrid Anker, sekreterare 

Erik Pelling (S) 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Kommunstyrelsen 
2014-06-26 
2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 

Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21 
Förvaringsplats Stadshuset, kommunledningskontoret 
för protokollet: t R 

Underskrift: 
Astrid Anker, sekreterare 

Justerandes sign 

i 
Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-26 

§125 

Upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet 
KSN-2013-1341 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra upphandling av IT-drift och telefoni, samt 

att godkänna plan för genomförande av övriga beslut rörande Styrning, ledning och upphandling av 
IT-verksamhet i enlighet med bilaga 2. 

Under förutsättning av beslut enligt ovan föreslås kommunstyrelsen att för egen del besluta 

att godkänna principer för upphandling av IT-drift och telefoni i enlighet med bilaga 1 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att omedelbart justera protokollet. 

Reservationer 
Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson, Rickard 
Malmström (alla MP) och Hona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l 
gemensamt yrkande från partierna, bilaga A. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade den 26 juni 2014 rubricerade ärende och beslutade att åter
remittera ärendet genom s k minoritetsåterremiss (5 kap 36 § kommunallagen) enligt bilaga B. 

Yrkanden 
Mohammad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Liv Hahne (M), att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 

"att ge kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra upphandling av IT-drift och telefoni, samt 

att godkänna plan för genomförande av övriga beslut rörande Styrning, ledning och upphandling 
av IT-verksamhet i enlighet med bilaga 2." 

Uppsala 
• " K O M M U N 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-26 

§ 125 (forts) 

samt att kommunstyrelsen, under fömtsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, för egen 
del beslutar: 

"att godkänna principer för upphandling av IT-drift och telefoni i enlighet med bilaga 1, samt 

att omedelbart justera protokollet." 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Hona Szatmåri Waldau (V), i 
första hand att ärendet återremitteras och i andra hand bifall t i l l gemensamt förslag til l beslut från 
partierna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och Erik Pellings (S) 
återremissyrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
denna dag. 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag t i l l beslut å ena och förstahandsyrkandet i (S)-(MP)-
(V)-förslaget å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag til l beslut 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på andrahandsyrkandet i (S)-(MP)-
(V)-förslaget och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag t i l l beslut från sammanträde den 18 juni 2014 och kommunfullmäktiges 
beslut om återremiss (s k minoritetsåterremiss) från sammanträde den 26 juni 2014. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign u Utdragsbestyrkande 



Upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet 

Förslag till beslut 

Förstahandsyrkande: 

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att etablera en IT-organisation på KLK, samordna 
den interna IT-verksamheten och utveckla en kommungemensam styrmodell för IT-
verksamheten. 

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över de verksamhetsnära IT-lösningarna i 
kommunens olika verksamheter samt inom skolan. 

Att uppdra t i l l kommunledningskontoret att utifrån resultatet av ovanstående genomlysning 
återkomma t i l l kommunstyrelsen med förslag t i l l åtgärder och då detta rör kommungemensam  
infrastruktur t i l l kommunfullmäktige för beslut. 

Att i väntan på ovanstående samt det stundande valet avbryta upphandlingen av IT-drift och 
telefoni. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

Andrahandsyrkande: 

Att vid upphandling av kommunens IT-verksamhet ställa krav på kollektivavtal samt ge den 
egna regin möjlighet att lägga anbud. 

Att i enlighet med kommunrevisionens rekommendation inhämta en "second opinion" 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
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Extra sammanträde med Uppsala kommunfullmäktige den 26 juni 2014 

Beslutsärende 109: Upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet 

Motivering till återremiss 

Vi yrkar att ärendet om upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet ska återremitteras till 

kommunstyrelsen för en grundligare beredning. 

Det ärende som förelagts de folkvalda i kommunfullmäktige för beslut brister i stora avseenden. En 

enig kommunrevision har i sitt granskningsyttrande ifrågasatt om ett välinformerat beslut 

överhuvudtaget kan fattas med befintligt beslutsunderlag. Vi vill att dessa brister åtgärdas innan 

beslut i frågan fattas. Den grundligare beredningen bör bland annat inkludera följande punkter: 

1. Kommunrevisionen ifrågasätter om det ärende som nu föreligger för beslut är tillräckligt väl 

beskrivet för att ett väl underbyggt beslut ska kunna fattas. Vi vill att beslutsunderlaget 

kompletteras med de uppgifter kommunrevisionen efterlyser. Det handlar om en tydligare 

beskrivning av vad som ryms i begreppen IT-drift och telefoni, om en redovisning av vilka 

synpunkter som framförts i styrgrupp, referensgrupp och facklig grupp samt på vilket sätt 

erfarenheter från andra kommuner har inhämtats. Kommunrevisionen efterlyser även en 

"second opinion" från extern expertis vilket vi anser bör inkluderas i beslutsunderlaget. 

2. Väsentligt underlag har undanhållits fullmäktiges ledamöter inför dess beslut. Detta utan 

motivering av skälen. I handlingen anges att handlingar som omfattas av sekretess kommer 

att finnas att ta del av hos ansvarig handläggare. Ledamöter som har prövat detta har dock 

nekats med hänvisning till samma sekretess. Huruvida bilaga 1 är att betrakta som en 

upprättad handling som ledamöterna har rätt att ta del av inför beslutet är därför oklart. Vi 

vill ha prövat om en större del av underlaget kan komma til l allmänhetens kännedom och om 

ledamöterna kan få möjlighet att läsa de delar som kvarstår under sekretess. Om inte detta 

är möjligt bör skälen i vart fall anges i beslutsunderlaget. 

3. Den föreslagna affären och de kommande stegen berör en stor grupp anställda, påverkar 

samtliga kommunala verksamheter och omfattar stora belopp. När, av vilken instans och i 

vilken ordning beslut kommer att fattas bör därför framgå av beslutsunderlaget. I förslaget 

till beslut är det oklart vilka politiska nivåer som föreslås fatta beslut i ärendet i 

fortsättningen. Det ska enligt vår mening tydligt framgå i beslutsunderlaget var besluten är 

tänkta att fattas. 

4. Kommunstyrelsen bör i beslutsunderlaget redovisa vilka risker som är förknippade med den 

forcerade tidsplanen liksom hur den jävsproblematik som har omgärdat handläggningen av 

detta ärende har hanterats. Vilka konsekvenser dessa faktorer har haft på möjligheten att 

genomföra upphandlingen bör också framgå av beslutsunderlaget. 

Erik Pelling Maria Gardfjell Hona Szatmåri Waldau 
Kommunalråd (S) Kommunalråd (MP) Kommunalråd (V) 


