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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 226 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 227 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av punkt 28; Återrapportering kring beslut 
om förlängd försöksperiod med kommunala trygghetsvakter. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 228 

Komplettering av taxor och avgifter 2018 för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden 
KSN-2017-3760 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa komplettering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter med en 
tillsynsavgift för kontroll av e-cigaretter enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa idrotts- och fritidsnämndens taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 
Den 1 maj 2017 beslutade riksdagen om en ny lag som reglerar försäljningen av elektroniska cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ska ansvara för kommunens skyldigheter enligt denna lag. Enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunen ta ut en årlig avgift för sin tillsyn. 
Behov av tillsynsbesök uppskattas till ett besök vartannat år som kan göras tillsammans med tillsyn 
över folköl, tobak och receptfria läkemedel då försäljningen sker på samma verksamhetsställen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 november 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 229 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 
KSN-2017-3732 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2018 i enlighet med utbildningsnämndens 
förslag. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Rikard Steinholtz (alla M) avger särskilt yttrande enligt bilaga A 
§ 229: 

Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 229. 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 229. 

Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga D § 229. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt följande: 
"Sverigedemokraterna hade en annan ram för verksamheten och deltar därför inte i beslutet om hur 
majoritetens ram ska fördelas." 

Sammanfattning 
Förslaget omfattar ersättningar till den kommunala huvudmannens förskola och skola och de 
fristående förskolorna och skolorna. Ersättningarna bygger på de förutsättningar som getts 
utbildningsnämnden i fullmäktiges beslut om Mål och budget 2018-2019 den 6-7 november 2017. 
I Mål och budget fastställer kommunfullmäktige ett kommunbidrag per verksamhet. Utifrån 
kommunbidraget beräknas ersättningar per barn och elev utifrån en grund om lika villkor och 
skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut till fristående huvudmän. 
Ersättningarna utgörs i huvudsak av ett grundbelopp, där en del utgörs av en strukturersättning som 
grundar sig på den socioekonomiska sammansättningen av elever på varje förskola och skola. 
Därutöver kan tilläggsbelopp, ersättning för nyanlända barn och elever och ersättning för modersmål 
utges beroende på skolform. Kommunfullmäktige fastställer ersättningarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 november 2017. 
Utbildningsnämndens beslut den 25 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 230 

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende 
och hemvård 2018 
KSN-2017-3764 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja ersättningen för LOV inom hemvården enligt omvårdnadsprisindex (OPI) för 2018 från och 
med den 1 januari 2018, samt 

att fastställa 2018 års ersättning för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn. 

Ej deltagande i beslut 
Simon Alm (SD) deltar ej i beslutet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 230. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att ärendet återremitteras i syfte att behandlas med bättre underlag, 

att förslaget avslås i händelse av att första att-satsen faller. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Stefan Hannas (C) med 
fleras yrkanden. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att beslutsunderlaget till kommunfullmäktige kompletteras 
med uppgifter om kommunens samlade kostnader för vård- och omsorgsboenden och hemvård. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning för 2018 i hemvården och för vård- och 
omsorgsboende. De föreslagna LOV-ersättningarna bygger på de förutsättningar som 
kommunfullmäktige beslutade i november 2017 i Mål och Budget 2018-2020. 

Äldrenämnden fastställde reviderat förfråg-ningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala 
kommuns valfrihetssystem inom hemvården den 24 november 2016. Enligt förfrågningsunderlaget ska 
ersättningsnivåerna beslutas årligen av kommunfullmäktige och gäller från varje nytt årsskifte. 
Äldrenämnden föreslår att ersättningen för LOV inom hemvården höjs enligt omvårdnadsprisindex  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

(§ 230, forts) 

(OPI) för 2018. OPI för 2018 är ännu inte fastställt, utan fastställs under april/maj 2018 när nytt avtal 
förhandlats fram  mellan SKL och kommunal. Fram tills OPI är fastställt räknas ersättningen upp med 
preliminärt OPI för 2018 som publiceras under december 2017. Ny ersättning utgår från och med den 
1 januari utifrån nu gällande förfrågningsunderlag. En översyn av nuvarande förfrågningsunderlag har 
påbörjats och ett nytt förfrågningsunderlag kommer att tas fram under våren 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) återremissyrkande mot ärendets avgörande denna dag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) med fleras 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2017. 
Äldrenämndens beslut den 23 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§231 

Avgiftstak för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2018 
KSN-2017-3789 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja avgiftnivåema för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 
och med 1 januari 2018 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160). 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har överlämnat förslag till höjda avgiftsnivåer för maxtaxa i enlighet med 
Skolverkets förordning (2001:160). Beslut om kommunens taxor och avgifter är en del av Mål och 
budget eftersom de har en påverkan på nämnders och bolagsstyrelsers ekonomiska förutsättningar. 
Avgifterna ska därför fastställas av fullmäktige. 

Uppsala kommun får statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket för maxtaxan är indexerat och den 
maximala avgiftsnivån justeras årligen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna i slutet på 
varje år och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 november 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 232 

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern 
KSN-2017-2920 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för kommunikation, enligt ärendets bilaga 1, 

att dänned ersätta nuvarande Kommunikationspolicy, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att anta Riktlinje för samhällskommunikation, enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 232. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 232. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar på följande tillägg: 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation, samt 
att, under fjärde punkten på sidan 4, ändra "arbetsområde" till "ansvarsområde". 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD): 
att kommunikationspolicyn återremitteras i syfte att samtliga delar om att Uppsala kommuns 
kommunikation ska vara utformad ur ett norrnkritiskt perspektiv stryks, 
att det de konkreta förslagen görs mer allmänna utifrån ett rättighetsperspektiv där det framgår att 
kommunikationen ska eftersträvas vara tillgänglig för ALLA oberoende av hinder. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att Uppsala kommuns kommunikationsresurser decentraliseras till förvaltningarna för att 
säkerställa att varje förvaltning ges förutsättningar att förvalta sitt kommunikationsansvar. 
att " ... och förtroendevalda" på sidan 2 i riktlinjen för samhällskommunikation stryks. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

(§ 232, forts) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 25 februari 2004 (§ 73) en kommunikationspolicy för Uppsala 
kommun. Utifrån beslutat platsvarumärke och nya identifierade behov, så som ökat fokus på 
kommunkoncernens demokratiuppdrag, ökad transparens för invånare och utökade målgrupper för 
policyn samt nya organisatoriska förutsättningar prioriterades en utveckling och revidering av 
kommunikationspolicyn under våren 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) återremissyrkande mot ärendets avgörande denna dag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer sedan egna yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 november 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

10 (35) 

upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 233 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2017-2401 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun i 
enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Delar av ansvaret för kulturarvsfrågoma föreslås att flyttas från kulturnämnden till plan- och 
byggnadsnämnden, som därigenom ges ansvaret att hantera alla kulturmiljöfrågor med bäring på Plan-
och bygglagen (PBL). De kulturarvsfrågor som inte faller in under PBL eller miljöbalken (MI3) ska 
även fortsättningsvis vara kulturnämndens ansvar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 oktober 2017. 
Plan- och byggnadsnämndens beslut den 28 september 2017. 
Kulturnämndens beslut den 25 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-22 

§ 234 

Uppföljning av program och planer 2017 
KSN-2017-3388 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår konimunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten Uppföljning av program och planer 2017, 

att uppdra till socialnämnden att revidera Drogpolitiskt program med inriktningen att komplettera 
programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att 
genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller och ansvarsfördelning, 

att utifrån behov av tydligare avgränsning gentemot andra styrdokument och nya ambitioner i Mål och 
budget 2018-20, uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram ett nytt Naturvårdsprogram 
som ska vara GIS-baserat med en handlingsplan för olika arter, naturtyper och ekosystemstjänster, 

att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om 
klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller och 
ansvarsfördelning förtydligas, 

att Program för individ- och familjeomsorg upphör att gälla, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga 
i Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att revidera Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning enligt 
bilaga 19, 

att se över hur styrning för en ökad jämställdhetsintegrering kan förenklas i syfte att få större 
effekt samt därmed revidera Riktlinje för normkritiskt arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR, 
samt 

att revidera Riktlinjen för styrdokument för att förtydliga handlingsplanens roll för 
programstyrningen. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 234. 

Utdragsbestyrkande 
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(§ 234, forts) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige styr över nämnder och bolagsstyrelser genom bland annat Mål och 
budget och kommunövergripande program och planer. I de kommunövergripande programmen och 
planerna (fortsättningsvis används enbart programmen) beskriver fullmäktige kommunens samlade 
politik inom olika områden. 

Programstyrningen tar sin utgångspunkt i den riktlinje för styrdokument som kommunstyrelsen antog i 
oktober 2014 och är den modell som används för de kommunövergripande 
aktiverande styrdokumenten förutom Mål och budget. Modellen beskriver ansvar, roller och struktur 
för framtagande och uppföljning av program. Vid framtagande av program säkerställs att det är just 
programfoimen som är rätt typ av styrning och att framtagandet sker med berörda nämnder och 
bolagsstyresler genom en gemensam beredning. För uppföljning av programbeskrivs hur och när 
uppföljning sker samt hur aktualitetsbedömning ska genomföras. Aktualitetsbedömningarna av de 
enskilda programmen sammanställs och vid behov ges förslag på justeringar för ökad måluppfyllelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 235 

Revidering av Arbetsmarknadspolitiskt program 
KSN-2017-1596 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan; 

att anta handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger reservation 
enligt bilaga A § 235. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga B § 235. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar: 
att ärendet i första hand återremitteras för att innebörden i begreppet "normkritiskt förhållningssätt" 
ska förtydligas samt att även skrivningar om invandring nyanseras, 

att ärendet i andra hand avslås. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att det arbetsmarknadspolitiska programmet revideras 2019, 

att under stycket "Kompetensförsörjning" stryka stycket från "Detta gäller inte minst inom..." till 
...program på gymnasiet." 

att stryka stycket "Kommunen ska verka för att de företag som utför tjänster åt kommunen erbjuder 
praktikplatser för utsatta och missgynnade grupper. Det kan ske genom att ställa sociala krav i 
kommunens upphandlingar." och ersätta med "Kommunen ska villkora tjänsteupp handlingar med 
inslag av arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa." 

samt att komplettera det arbetsmarknadspolitiskaprogrammet med: 

att kommunen ska arbeta tillsammans med kompletterande aktörer för att nå en mångfald i våra 
arbetsmarknadsinsatser och i förlängningen stötta fler till egen försörjning. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

(§ 235, forts) 

att kommunen samarbetar med det lokala näringslivet för att utveckla yrkesutbildningar som matchar 
den arbetsmarknadens behov. 

att kommunen ska kunna erbjuda många vägar till egen försörjning för dem som faller inom ramen för 
kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen ska ha en tydlig roll i att följa upp de ungdomar som 
varken jobbar eller studerar. 

att praktikplatser inom kommunen och så kallade välfärdsanställningar eller andra 
arbetsmarknadsinsatser i första hand riktas till personer som antingen finns inom kommunala 
aktivitetsansvaret, inom ekonomiskt bistånd eller som är i behov av stöd på grund av en 
funktionsnedsättning. 

att yrkesutbildningarna utformas ihop med SFI för att fler nyanlända ska få en yrkesutbildning i 
kombination med SFI-utbildningen. 

att de riktlinjer som tagits fram i Arbetsmarknadsnämnden om sociala företag inkluderas i det 
arbetsynarknadspolitiska programmet. 

att Studie- och yrkesvägledningen uOrmas till att även se till individens egna önskemål och 
förutsättningar samt stötta individen i att förstå vilken utbildning som passar hen bäst utifrån detta, i 
kombination med kunskap om arbetsmarknaden. 

att kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social 
rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses inom 
kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet. Riktmärket är 
minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare." 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP): 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på Simon Alms (C) yrkande och Fredrik 
Ahlstedts (g) med fleras gemensamma yrkanden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i Mål och budget för 2016 arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
revidera det arbetsmarknadspolitiska programmet. Arbetsmarknadsnämnden godkände i februari 2017 
ett förslag till program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik för antagande i fullmäktige. 
Nämnden föreslog samtidigt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder upprätta en 
handlingsplan kopplad till det nya programmet. 
I arbetsmarknadsnämndens beslut reserverade sig ledamöterna för (C), (L), (KD) och (M) och 
lämnade särskilda yttranden till beslutet. 
Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet till kommunstyrelsen tagit fram ett förslag 
till handlingsplan och genomfört en remisskonferens som behandlade förslaget till program och plan. 
Programmet beskriver hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas och utvecklas. 
Kommunstyrelsens handlingsplan ska stärka genomförandet av programmet genom att 
konkretisera prioriterade åtgärder, ansvarsfördelning och uppföljning. 

Utdragsbestyrkande 

t 1( 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

(§ 235, forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande denna dag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 oktober 2017. 
Arbetsmarknadsnämndens beslut den 23 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPRI13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 236 

Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan AB 
2018-2020 
KSN-2017-3173 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala Citysamverkan AB och Uppsala kommun enligt 
ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Uppsala Citysamverkan AB och Uppsala kommun har bedrivit samverkan genom avtal sedan 
år 2000. Avtalet har reviderats vid tre tillfällen och nuvarande avtalsperiod löper ut 2017. I 
samverkan mellan parterna har befintligt avtal reviderats inför en ny period om tre år 2018-
2020 med möjlighet till förlängning om ett år i taget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 237 

Deltagande vid Håll Sverige Rent-Konferens 2017 
KSN-2017-3490 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att en representant från majoriteten och en representant från oppositionen representerar 
Uppsala kommun vid Håll Sverige Rent-Konferensen 2017. 

Sammanfattning 
Varje år arrangerar stiftelsen Håll Sverige Rent en konferens kring ett aktuellt tema. Under 
årets konferens lyfter man frågan om nedskräpning utifrån Agenda 2030. Fokus ligger på de tre 
globala mål för hållbar utveckling som påverkas av skräpet d.v.s. hållbara städer och samhällen, 
hållbar konsumtion och produktion samt hav och marina resurser. Under konferensen kommer man att 
konkretisera vad ett arbete med Agenda 2030:s nedskräpningsrelaterade delar innebär på lokal nivå 
ur olika aktörsperspektiv. Under konferensen vill man inspirera till nytänkande och handlingskraft, 
belysa möjligheter och också uppmuntra nya typer av samarbeten inom och mellan branscher och 
sektorer. 

Protokollsanteckning 
Till representanter utses Maria Gardfjell (MP) och Therez Olsson (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 238 

Deltagande vid Mälardalsrådets benchmarkingresa till Berlin 
KSN-2017-3491 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande representerar Uppsala kommun vid 
Mälardalsrådets benchmarkingresa till Berlin den 31 januari — 2 februari 2018. 

Sammanfattning 
Mälardalsrådets benchmarkingarbete syftar till att inhämta kunskap om regionens position i 
globala jämförelser, samt utbyta erfarenheter med andra ledande regioner. Processen ska även vara 
metodstöd till fokusområden inom infrastruktur och transport, samt kunskaps- och 
kompetensförsörjning. 

Vartannat år väljer Mälardalsrådet en ledande storstadsregion att titta närmare på. Man samlar 
kunskap om den utvalda regionen. Sen anordnats aktiviteter för att bredda utbytet av det man lär 
sig. Aktiviteterna är enskilda möten, seminarier och resor. De riktar sig till representanter från 
politik, akademi och näringsliv. Det bidrar till att stärka samarbetet i Stockholm- Mälarregionen 
och främja utvecklingen mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion i 
världsklass. 2018 fokuseras arbetet på Berlin i Tyskland. Som en del i detta arbete arrangeras en 
benchmarkingresa till Berlin den 31 januari — 2 februari 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 239 

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala 
KSN-2017-3393 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Forum — Ideburna organisationer med social inriktning 769 000 kr i 
verksamhetsbidrag för 2018 samt 788 000 kr för 2019 för drift av Volontärbyrån i Uppsala. 

Sammanfattning 
Forum — Ideburna organisationer med social inriktning, ansöker om verksamhetsbidrag med 
769 000 kr för 2018 och 788 000 kr för 2019 för att, genom Volontärbyrån, bedriva 
volontärbyråverksamhet i Uppsala, 
Forum — Ideburna organisationer med social inriktning, är huvudman för Volontärbyrån i Uppsala. 
Volontärbyråns verksamhet handlar om att: 
- Driva fölmedling av volontära uppdrag. Det innebär i praktiken att förenkla för människor som 
önskar att göra en volontär insats, och föreningslivet inom Uppsala som har behov av 
volontärinsatser, att hitta varandra. 
- Erbjuda föreningslivet olika former av kompetensutveckling i hur man leder frivilliga i 
verksamheten, utvecklar sin volontärverksamhet och tar tillvara på människors engagemang. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upnellue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-22 

§ 240 

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån 
Uppsala 
KSN-2017-3394 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja studieförbundet Sensus Region Uppsala-Härnösand 668 000 kronor i verksamhetsbidrag för 
2018 och 679 000 kronor 2019 för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, samt 

att beslutet äger giltighet under förutsättning att studieförbundet Sensus region Uppsala-
Härnösand beviljas ekonomiskt stöd 2018 samt 2019 från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölmån för eget avslagsyrkande och avger reservation 
enligt bilaga A § 240. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KB) yrkar att ärendet avslås. 

Ulrik Wämsberg (S) och Rickard Malmström (Ml') yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Studieförbundet Sensus Region Uppsala-Härnösand ansöker om verksamhetsbidrag med 668 000 
kronor för 2018 samt 679 000 kronor för verksamhetsåret 2019 för drift av Antidiskrimineringsbyrån 
Uppsala (ADU). Syftet med verksamheten är att förebygga och motverka diskriminering samt att öka 
människors inkludering i samhället. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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WT03 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 241 

Ansökan om projektstöd för samordning och struktur för samverkan inom 
ramen för den lokala överenskommelsen i Uppsala kommun (LÖK) 
KSN-2017-3009 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Upplands Idrottsförbunds ansökan om 850 000 kronor i projektstöd, bilaga, för 
fortsatt samordning och struktur för samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen 
i Uppsala. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 april 2016 att bevilja medel till Upplands Idrottsförbund 
för att anställa en samordnare för föreningsliv och civilsamhället inom ramen för LÖK. Tidigare har 
Uppsala kommun finansierat en stödstruktur placerad hos Uppsala föreningsråd. Den föreningen är 
numera nedlagd. 
Arbetet har därefter bedrivits i enlighet med de riktlinjer som upprättats och ett förslag till 
arbetsstruktur, rapportering och målformulering har tagits fram i enlighet med föregående 
bidragsansökan. Den innevarande ansökan syftar till att fortsatt stödja föreningslivet med det 
löpande arbetet rörande LÖK. Det arbetet består bland annat av att implementera och utvärdera 
föreslagen arbetsstruktur samt att vara ett administrativt stöd för arbetet med LÖK på föreningssidan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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WE= KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 242 

Pilotprojekt med medborgarbudget — "50 000 idéer för Sveriges bästa 
landsbygd" 
KSN-2017-1277 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta ett femårigt pilotprojekt med medborgarbudget som en del av 
landsbygdsutvecklingsarbetet enligt ärendets bilaga, 

att starta en medborgarbudgetprocess i Järlåsa-, Vänge och södra Hagundabygden inom ramen för 
landsbygdsarbetet under 2018, 

att till projektets styrgrupp utse tre förtroendevalda, 

att förtroendevalda till styrgruppen har rätt till ersättning enligt ERS, samt 

att de lokala representanterna i styrgruppen får ersättning enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson, Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz (alla M) reserverar sig till 
förmån för bifall till eget avslagsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 242. 

Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (I(D) reserverar sig till fölluån för bifall till egna yrkanden och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 242. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till föiniån för bifall till egna yrkanden. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att pilotprojektet antas för en treårsperiod. 
att pilotprojektet ska inkludera att de återkommande lokala medborgardialogerna görs till 
formellaremissinstanser för kommunala beslut som rör deras närsamhälle. 
att projektet ska utvärderas med hänsyn till följande mätbara indikatorer: 
1. Invånarenkät om lokal kännedom om projektet, dess styrgrupp och de lokala representanterna. 
2. Hur stor del av medborgarbudgeten som gått till konkreta projekt. 
3. Hur aktivt och inkluderande remissyttrandemöjligheterna utnyttjats på respektive ort. 

Mohamad Hassan (L) och Therez Olsson (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Erik Pelling (S) och Maria Gardfj ell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplinik, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

(§ 242, forts) 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att projektcykeln ska vara årligt återkommande i respektive del med årlig budget, 
att antalet representanter från respektive del utökas till 15 personer. 

Sammanfattning 
I kommunens första landsbygdsprogram är lokalt engagemang ett av fyra prioriterade områden. 
Engagemang är en byggsten för landsbygdsutveckling. Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för 
metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser 
används. Projektet består av mobilisering, själva medborgarbudget- processen och avslutas med en 
utvärdering. 

Protokollsanteckning 
Till representanter utses Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP) och Therez Olsson (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till femte att-sats mot Jonas Segersams (KD) och Stefan 
Hannas (C) första att-sats och Simon Alms (SD) andra att-sats och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KB) och Stefan Hannas (C) andra och tredje 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 243 

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018- 
2029 
KSN-2017-3068 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Trafikverket enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 243. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 
att ett nytt stycke i enlighet med yrkandets intention läggs till under avsnittet Ostkusbanan, fyrspår 
(Uppsala-Länsgränsen Uppsala/Stockholm) i remissyttrandet. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar avslag på Stefan Hannas (C) och Jonas Segersams (KD) 
yrkande. 

Sammanfattning 
Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för utveckling av transportsystemet 
för perioden 2018-2029 till Uppsala kommun. Remissvar ska ha inkommit till Näringsdepartementet 
senast den 30 november 2017. 
Den nationella planen för utveckling av transportsystemet beskriver hur den statliga 
transportinfrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Trafikverket upprättar förslaget till nationell 
planen utifrån infrastrukturproposition och direktiv från regeringen. Regeringen fastställer den 
nationella planen. Planen omfattar en tolvårsperiod och uppdateras vart fjärde år. Den gällande 
nationella planen är för åren 2014-2025. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) och Jonas Segersams 
(KD) tilläggsyrkande och fmner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 1 november 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 



25 (35) 

upRel.., KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 244 

Yttrande över remiss om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 
2017:39 
KSN-2017-3050 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har överlämnat Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer för 
yttrande senast den 29 november 2017. 
I promemorian lämnas förslag att införa en särskild legitimation och yrkestitel för kuratorer inom 
hälso- och sjukvården och att yrkestiteln ska vara "hälso- och sjukvårdskurator". Syftet med 
förslaget är att öka patientsäkerheten genom att införandet av legitimation medför krav på 
erforderlig lämplighet och kompetens för yrket, att legitimationen kan återkallas i de fall 
kuratorn visat sig vara oskicklig eller olämplig att utföra yrket, samt genom att även kuratorer 
inom privat hälso- och sjukvård omfattas av skyldigheten att föra journal. Författningsändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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44203 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-22 

§ 245 

Yttrande över förslag till ändring av reglemente och avtal avseende 
gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård 
KSN-2016-2219 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Region Uppsala enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KB), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till fönnån för bifall till egna yrkanden och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 245. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KB), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) yrkar: 
att "Svara för FoU-verksamheter inom Hälsa och habilitering" skall vara kvar, 
att "Ersättning till ledamöter och ersättare ska utbetalas av respektive part enligt de regler som gäller 
för förtroendevalda i Region Uppsala. "ändras till: "Ersättning till ledamöter och ersättare ska 
utbetalas av Region Uppsala inom ramen för nämndens budget enligt de regler som gäller för 
förtroendevalda i Region Uppsala." 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Region Uppsalas gemensamma nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso-
och sjukvård, där regionen och länets kommuner samverkar, har inkommit med en remiss om 
föreslagna förändringar i nämndens samverkansavtal och reglemente. Frågan har behandlats i 
samverkansorganet Regionalt Forum, som stödjer revidering av reglemente och avtal enligt förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KB) med fleras yrkanden 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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UPRElue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 246 

Motion av Mia Nordström (C) om Grön skolgårdsplan 
KSN-2017-0199 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L, Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Bringborn Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L, Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mia Nordström (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
januari 2017: 
- Att Uppsala kommun ska utveckla en Grön Skolgårdsplan för skolor med elever i åk F-9. 
- Att Vaksalaskolan utses som ledstjärna för arbetet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upF119.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-22 

§ 247 

Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell 
(KO) om utvecklingsmöjligheter för alla lärare 
KSN-2016-2362 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 247. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L, Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD), föreslår i motion, 
väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2016, att kommunfullmäktige beslutar att: 
- Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur ovannämnda karriärmodell ska kunna 
finansieras och införas hösten 2017 i Uppsalas skolor, samt 
- Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå såväl kommunala som fristående skolor 
med att införa ovannämnda karriännodell. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelseden 11 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Uplinla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 248 

Motion av Mia Nordström och Karin Ericsson (båda C) om att underlätta 
för fotgängare och cyklister 
KSN-2016-2358 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till fölinån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mia Nordström och Karin Ericsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 
7-8 november 2016, att gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att: 
- Genomföra en pilot med samordnad trafikljusjustering mellan bilister och fotgängare/cyklister 
i centrala Uppsala. 
- Utvärdera pilot och kostnader och föreslå införandet av samordnad trafikljusreglering i 
centrala Uppsala vid korsningar som är särskilt trafikerade av fotgängare och cyklister. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplinla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-22 

§ 249 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att iordningställa Ekebydalen 
KSN-2016-1995 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
oktober 2016, att Ekebydalens fotbollsområde, i samråd med föreningarna, snarast förses med 
paviljonger som erbjuder möjlighet till omklädningsrum, duschar, toalett, kansli och förråd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplieluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 250 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att förhindra 
dubbel utbetalning av bidrag till nyanlända 
KSN-2017-0649 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till fönnån för bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Bringborn Anadol (alla M) och Mohamad 
Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till att eget yrkande om att besvara motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Bringbom Anadol (alla M) och Mohamad 
Hassan (L), yrkar att motionen besvaras. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Ehsan Nasari, båda (C), har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 30 januari 2017, föreslagit att socialförvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med motionens 
intentioner ta fram och implementera en modell för ekonomiskt bistånd till nyanlända som förhindrar 
att ekonomiskt bistånd betalas ut dubbelt av Uppsala kommun och staten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (C) bifallsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande om att besvara motionen mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 14 november 2017. 

Utdragsbestyrkande 



JusteraÄids sign 
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44103 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 251 

Anmälningsärenden perioden 12 oktober - 15 november 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga anmälda ärenden perioden 12 oktober till 15 november till 
handlingarna. 

Anmälda ärenden perioden 12 oktober — 15 november 2017 
1. Finansrapport september. KSN-2017-0051. 
2. Månadsrapport nämnder per september. KSN-2017-0567. 
3. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för Vänsterpartiet den 15 oktober. 
4. Nya anställningar perioden oktober 2017. 
5. Protokoll jämställdhetsrådet den 19 september 2017. 
6. Protokoll medaljdelegationens sammanträde den 25 september 2017. 
7. Protokoll medalj delegationens sammanträde den 4 oktober 2017. 
8. Protokoll SKFAB den 29 september 2017. 
9. Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 27 september 2017. 
10. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 23 september 2017. 
11. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 november. 
12.Protokoll kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service den 8 november. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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LOW» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 252 

Delegationsbeslut perioden 12 oktober - 15 november 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga delegationsbeslut för perioden 12 oktober till 15 november till 
handlingarna. 

Anmälda delegationsbeslut perioden 12 oktober — 15 november 2017 

Ärende 
KSN-2017- 0063 

KSN-2017- 1146 

KSN-2017- 1146 

KSN-2017- 1146 

KSN-2017- 1146 

KSN-2017- 1860 

KSN-2017- 2607 

KSN-2017- 2607 

KSN-2017- 3095  

Handling 
Avslag om särskild 
avtalspension 
Delegationsbeslut 400 mnkr 
genom obligation 23 oktober 
2017 
Delegationsbeslut 300 mnkr 
genom EIB 27 oktober 2017 

Delegationsbeslut 200 mnkr 
genom certifikat 10 november 
2017 
Delegationsbeslut 200 mnkr 
genom NIB 10 november 
2017 
Beslut om tillförordnad 
statsdirektör och tillförordnad 
förvaltningsdirektör för 
kommunledningskontoret 

Förhandlingsprotokoll 

Bedömning av rätt till sjuklön 

Förhandlingsprotokoll  

Ärende 
Särskild avtalspension 2017 

Finanschefens 
delegationsbeslut om 
upplåning 2017 
Finanschefens 
delegationsbeslut om 
upplåning 2017 
Finanschefens 
delegationsbeslut om 
upplåning 2017 
Finanschefens 
delegationsbeslut om 
upplåning 2017 
Beslut om tillförordnad 
stadsdirektör och tillförordnad 
förvaltningsdirektör för 
kommunledningskontoret 
2017 
Förhandling med Kommunal 
enligt MBL § 10 om 
löneskuld 
Förhandling med Kommunal 
enligt MBL § 10 om 
löneskuld 
Förhandling enligt MBL 10 
och 64 § 

Utdragsbestyrkande 
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unlfäluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-22 

(§ 252, forts) 

KSN-2017- 3567 

KSN-2017- 3568 

KSN-2017- 3623 

KSN-2017- 3774 

KSN-2017- 3777  

Förhandlingsprotokoll om 
felaktiga lönetransaktioner vid 
Sävja hemvård 
Förhandlingsprotokoll 
felaktigheter i utbetalda 
timlöner 
Bjerking gör kartläggning av 
radon i arkivdepåer på 
Uppsala stadsarkiv 
Inrangeringsförhandling om 
övertagande av enhet inom 
avdelning socialpsykiatrin, 
Vårdsätravägen 76- 78, från 
Frösunda till Uppsala 
kommun 2017-11-01, 
verksamhetsövergång enligt 
LAS §6B 
Avtal om tidsbegränsat chefs-
uppdrag 

Förhandling om felaktiga 
lönetransaktioner vid Sävj a 
hemvård (Ärende från 2016) 
Förhandling om felaktigheter i 
utbetalda timlöner 

Kartläggning av radon 

Inrangeringsförhandlingar om 
övertagande av enhet inom 
avdelning socialpsykiatrin, 
Vårdsätravägen 76- 78, från 
Frösunda till Uppsala 
kommun 2017-11-01, 
verksamhetsövergång enligt 
LAS §6B 

KSN-2017-2471 Förlängd försöksperiod med kommunala trygghetsvakter 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-22 

§ 253 

Återrapportering kring beslut om förlängd försöksperiod med kommunala 
trygghetsvakter 
KSN-2017-2471 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober om att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet 
samt att återrapportera till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 22 november. 

Säkerhetschef Anders Fridborg återrapporterar vid dagens sammanträde kring beslutet om förlängd 
försöksperiod med kommunala trygghetsvakter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ärende 4 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 

Särskilt yttrande 

Moderaterna 

Moderaterna har lagt fram ett eget förslag till mål och budget för 2018-2019 som vi yrkade bifall till 

vid kommunfullmäktigesammanträdet i november med en annan ram för kommunens pedagogiska 

verksamhet. Vi anser att Moderaternas ekonomiska ram samt de uppdrag till förvaltningen som är 

kopplade till den pedagogiska verksamheten hade varit den bästa för att förbättra Uppsalas 

pedagogiska verksamheter. Moderaterna ställer sig inte bakom majoritetens utgiftsexplosion och att 

Uppsala kommun har högre kostnader för sämre välfärd än andra jämförbara kommuner. 

Utifrån majoritetens beslutade ekonomiska ram hade Moderaterna inget eget förslag till beslut och 

tror att Uppsalaborna med Moderaternas budget hade haft större möjligheter till att förverkliga sina 

livsdrömmar. 

Fredrik Ahlstedt (M) 



Ärende 4 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 

Särskilt yttrande 

Liberalerna 

Skola och utbildning är central i Liberalernas politik. Alla barn och unga ska ges möjlighet att nå sin 
fulla potential och måste därmed ges det stöd de behöver. Därför kommer Liberalerna alltid att sätta 
skolan högst upp på prioriteringslistan när det gäller resurser, engagemang och politik. Liberalerna 
satsade nästan 5 miljarder i sitt förslag till mål och budget 2018-20 på pedagogisk verksamhet, 22 
miljoner mer än S, MP och V på utbildningsnämnden, och prioriterade satsningar på lågstadiet för att 
barnen ska få en bra start i skolan. Om Liberalernas ekonomiska ramar och uppdrag till förvaltningen 
hade fått styra, hade fler elever givits möjlighet att nå målen. 

Mohamad Hassan (L) 

11119 
Liberalerna 
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Ärende 4 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet hade i sitt förslag till mål och budget för 2018 med ekonomisk plan för 2019-2020 en 

annan ekonomisk ram för kommunens pedagogiska verksamhet. Denna ekonomiska ram, och de 

åtgärder och reformer som kopplades därtill, tog större hänsyn till de utmaningar och brister som 

finns inom kommunens pedagogiska verksamhet. Centerpartiet anser att utvecklingsarbetet för att 

digitalisera skolan som arbetsplats, liksom för att individualisera undervisningen och ge alla barn 

förutsättningar att lära sig utifrån sina unika behov, behöver intensifieras. Samtidigt visar jämförelser 

med andra jämförbara kommuner att det finns överkostnader i Uppsala kommuns pedagogiska 

verksamhet. Centerpartiet slår vakt om skattebetalarnas pengar, och menar att det inte går att 

motivera att Uppsalaborna ska behöva betala mer för välfärden än andra kommuners invånare utan 

att då få mer välfärd. 

Centerpartiet hade inget eget förslag till beslut utifrån den beslutade ekonomiska ramen, och lämnar 

därför detta särskilda yttrande. 

Stefan Hanna (C) 



Ärende 4 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 6-7 november lade Kristdemokraterna fram ett eget 
förslag till mål och budget för 2018-2019. Vi ställde oss inte bakom den utgiftsexplosion som 
majoriteten presenterade som förslag till mål och budget. 1 Kristdemokraternas budget anslog vi 
4 592 283 tkr för pedagogisk verksamhet i UBN för 2018, 4 911 435 tkr för 2019 och 5 081 437 tkr för 
2020. Kristdemokraterna valde att satsa mer medel till den pedagogiska verksamheten än vad vi 
gjorde i vår tidigare budget. Det är genom att fördela kommunens resurser effektivt och använda 
dem på ett långsiktigt hållbart sätt som vi tar ansvar för Uppsala kommun. 

Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 5 
Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende och hemvård 2018 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen värnar valfriheten i välfärden. Att människor har möjlighet att välja sin vård- och 
omsorgsgivare stärker deras frihet och egenmakt och bidrar till att förbättra kvaliteten och 
effektiviteten i kommunens egen vård- och omsorgsverksamheten. För att valfriheten inte ska 
urholkas krävs att kommunal och privat verksamhet bedrivs på jämlika villkor. Alliansen anser inte att 
det tillgängliga underlaget är tillräckligt för att bedöma i vilken mån detta är fallet idag. 

För att Alliansen ska kunna acceptera att inte justera upp ersättningarna för 2018 måste det vara 
säkerställt att externa aktörer kan bedriva sin verksamhet på samma villkor som Uppsala kommuns 
verksamhet i egen regi. För detta krävs ett bättre underlag över kommunens samlade kostnader för 
vård- och omsorgsboenden och hemvård, ställda i relation till intäkter per person och verksamhetens 
kvalitet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen 

att ärendet återremitteras i syfte att behandlas med bättre underlag. 
att ärendets andra att-sats avslås i händelse av att detta yrkandes första att-sats faller. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 7 

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern 

Reservation 

Centerpartiet 

Policyn innehåller ett avsnitt om kommunikation inför och vid verksamhets- och samhällsstörning. 
Avsnittet är emellertid kort och ospecifikt. l händelse av kris eller allvarlig störning är det av stor vikt 
att kommunikationen fungerar tillfredsställande, och att det är tydligt för dem som kommunicerar 
för kommunens räkning vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras och när det ska 
kommuniceras. Kommunfullmäktige antog nyligen en ledningsplan för allvarliga störningar, i vilken 
det framgår med större tydlighet vad som förväntas av kommunikationsavdelningen i anslutning till 
kriser och störningar. De riktlinjer för kommunikationen som återfinns i ledningsplanen bör därför 

speglas även i kommunikationspolicyn. 

Enligt policyn ska kommunikationsansvaret följa verksamhetsansvaret. Detta är en sund ordning som 
ligger väl i linje med Centerpartiets decentraliseringstanke. l dagsläget är kommunens 
kommunikationsresurser emellertid centraliserade till kommunledningskontoret. Ett decentraliserat 
kommunikationsansvar kombinerat med centraliserade kommunikationsresurser kommer medföra 
en otydlig ansvarsfördelning, onödiga mellanled i kommunikationen och sammantaget mindre 
effektiva kommunikationsinsatser. Centerpartiet förordar därför att även kommunikationsresurserna 

decentraliseras. 

Av policyn framgår också att en del i kommunorganisationens kommunikationsansvar ska vara att 
säkerställa att förtroendevalda är välkända. Detta ansvar bör ligga på de förtroendevalda själva och 

deras respektive partiorganisationer. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet därför 

att policyns avsnitt om kommunikation i samband med kriser och störningar utökas och utvecklas i 

enlighet med vad som anges i kommunens Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. 
att Uppsala kommuns kommunikationsresurser decentraliseras till förvaltningarna för att 

säkerställa att varje förvaltning ges förutsättningar att förvalta sitt kommunikationsansvar. 

att "... och förtroendevalda" på sidan 2 i riktlinjen för samhällskommunikation stryks. 

Stefan Hanna (C) 

RIÄRODLAD 
POLITIK 
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Ärende 7 

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Kommunens framtagna förslag till kommunikationspolicy eftersträvar att kommunikationen ska vara 
öppen, tillgänglig, tydlig och snabb. l förslaget till kommunens kommunikationspolicy står det att 
kommunikationen ska vara utformad ur ett normkritiskt perspektiv som visar till exempel olika 
åldrar, kön, etnicitet, funktionsnedsättning/-variation, könsidentitet, familjebildningar och religions-
och trosuppfattning. Kristdemokraterna anser inte att kommunen lever upp till kravet om tydlighet 
om kommunikation ska ske utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vad begreppet "normkritik" innebär 
förklaras inte och därför blir skrivningarna om normkritik i kommunikationen otydlig. Det innebär en 
oklarhet kring vilka normer, som i kommunikationspolicyn ska kritiseras och vilka normer som ska 
uppmuntras. 

Det är dock positivt att hinder för kommunikation utifrån exempelvis ålder, kön, etnicitet / språk, 
funktionsnedsättning/-variation, könsidentitet, familjebildningar och religions- och trosuppfattning 
lyfts fram. Det blir dock fel när man i att-satser väljer att bara lyfta ett område, i detta fall 
funktionsnedsättning, i stället för att beskriva att kommunikationen skall vara tillgänglig för alla 
oberoende av hinder. Vi kristdemokrater ser att man istället kan betona värdet av de mänskliga 
rättigheterna i stort. 

Med anledning av ovanstående yrkade därför Kristdemokraterna på att kommunikationspolicyn 
skulle återremitteras i syfte att samtliga delar om att Uppsala kommuns kommunikation ska vara 
utformad ur ett normkritiskt perspektiv skulle strykas samt att de konkreta förslagen skulle göras mer 
allmänna utifrån ett rättighetsperspektiv där det framgår att kommunikationen ska eftersträvas vara 
tillgänglig för ALLA oberoende av hinder. 

Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 9 

Uppföljning av program och planer 2017 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Det som presenteras i dokumentet "Uppföljning av program och planer 2017" beskriver den politiska 

strategin inom ett visst programområde där varje program berör flera nämnder och i vissa fall även 

andra organisationer. 

Det är bra med gemensam beredning, och det är här frågan om ett kommunfullmäktigebeslut i 

botten. Men när det i underlaget till beslutet står hänvisningar till övriga nämnder anser Alliansen att 

det är tydliga hänvisningar till besluten i dessa nämnder som bör bifogas och inte enskilda 

tjänstemän i de berörda förvaltningarnas underlag. !vissa fall har också besluten bara bakats in i 

allmänna beslut om delårsbokslut vilket också innebär en otydlighet i de aktuella nämnderna då det 

här är frågan om dokument som är styrande för nämndernas verksamhet. I vissa fall är program 

styrande bara för en enskild nämnd och då är borde det vara ännu mer angeläget med en starkare 

förankring. 

Vi i Alliansen menar att det handlar om att värna den demokratiska process som vi har i kommunen. 

De som har ansvar för en verksamhet ska vara bärare för den politik som förs. Därför hade vi i 

Alliansen velat se ett tydliggörande av berörda nämnders involverande i framtagningen av de olika 

programmen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 



Ärende 10 

Revidering av Arbetsmarknadspolitiskt program 

Reservation 

Alliansen 

Vi saknar tydliga arbetsmarknadsåtgärder i kommunens arbetsmarknadspolitiska program som på 
sikt ska leda till minskad arbetslöshet, minskat utanförskap, minskat ekonomiskt bistånd och ökad 
sysselsättning. 
Det är viktigt med tydliga mätbara mål, särskilda åtgärder och riktade insatser för att öka 
sysselsättningen bland de utsatta grupperna som har hamnat i långtidsarbetslöshet och 
bidragsberoende. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska bland annat syfta till att människor ska 
lämna bidragsberoende för egenförsörjning. 

Då det är många nyanlända som avslutar sin etableringstid i närstående framtid och då kan komma 
att återfinnas hos kommunens arbetsmarknadsnämnd bör det arbetsmarknadspolitiska programmet 
revideras redan 2019. 

Med anledning av ovan yrkade Alliansen: 

att det arbetsmarknadspolitiska programmet revideras 2019 

att under stycket "Kompetensförsörjning" stryka stycket från "Detta gäller inte minst inom..." till 
"...program på gymnasiet." 

att stryka stycket "Kommunen ska verka för att de företag som utför tjänster åt kommunen erbjuder 
praktikplatser för utsatta och missgynnade grupper. Det kan ske genom att ställa sociala krav i 
kommunens upphandlingar." och ersätta med "Kommunen ska villkora tjänsteupphandlingar med 
inslag av arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa." 

samt att komplettera det arbetsmarknadspolitiskaprogrammet med: 

att kommunen ska arbeta tillsammans med kompletterande aktörer för att nå en mångfald i våra 
arbetsmarknadsinsatser och i förlängningen stötta fler till egen försörjning. 

att kommunen samarbetar med det lokala näringslivet för att utveckla yrkesutbildningar som 
matchar den arbetsmarknadens behov. 

att kommunen ska kunna erbjuda många vägar till egen försörjning för dem som faller inom ramen 
för kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen ska ha en tydlig roll i att följa upp de ungdomar som 
varken jobbar eller studerar. 

att praktikplatser inom kommunen och så kallade välfärdsanställningar eller andra 
arbetsmarknadsinsatser i första hand riktas till personer som antingen finns inom kommunala 
aktivitetsansvaret, inom ekonomiskt bistånd eller som är i behov av stöd på grund av en 
funktionsnedsättning. 



K 
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att kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social 
rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses inom 
kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet. Riktmärket 
är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare. 

att yrkesutbildningarna utformas ihop med SFI för att fler nyanlända ska få en yrkesutbildning i 
kombination med SFI-utbildningen. 

att de riktlinjer som tagits fram i Arbetsmarknadsnämnden om sociala företag inkluderas i det 
arbetsmarknadspolitiska programmet. 

att Studie- och yrkesvägledningen utformas till att även se till individens egna önskemål och 
förutsättningar samt stötta individen i att förstå vilken utbildning som passar hen bäst utifrån detta, i 
kombination med kunskap om arbetsmarknaden. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 235 

KS ärende 10 Arbetsmarknadspolitiskt program 

Yrkande (SD) 

Ett normkritiskt förhållningssätt kan ha helt olika betydelse beroende på vem som avgör vad som är 
norm och vad som inte är natm. Det finns även en rad normer som är av godo. Exempelvis finns en 
norm om att det är olämpligt med dömda pedofiler i förskoleverksamhet. Det finns en norm om att 
man ska behandla kvinnor och män likvärdigt. Ska kommunen börja arbeta för att gå emot sådana 
normer? Vilka nouner som avses "kritiseras" är högst oklart och behöver förtydligas. 

Det är djupt °seriöst om "normkritiskt förhållningssätt" i praktiken ska tillämpas såsom befintlig 
ledning av kommunen upplever att begreppet för stunden ska tolkas som. 

Vidare fastslås i dokumentet att invandring "är en tillgång", vilket är falskt. Invandring kan vara en 
tillgång beroende på en rad faktorer. Enklast faller påståendet genom att konstatera att det inom alla 
grupper finns en varierande andel nettomottagare av transfereringar. Det kan orimligen räknas som en 
tillgång att netto få mer förmåner än vad man tillför. Invandring kan vara en tillgång, men det är helt 
avgörande hur invandringens sammansättning är och de förutsättningar de möts av. Det är således en 
väsentlig skillnad mellan "kan vara" och "är". 

Såhär skriver man i Region Uppsalas årsredovisning för år 2016: 
Ökad invandring 
75-80 procent av befolkningsökningen förklaras av ökad invandring. Detta erbjuder möjligheter vad 
gäller framtida kompetensförsörjning, under förutsättning att mottagandet effektiviseras och de 
nyanlända snabbt får rätt utbildning och blir anställningsbara. Misslyckas detta, skapas dock en 
grogrund för social oro och splittring av samhället. 

Region Uppsalas förhållningssätt är nyanserat och professionellt, vilket är en linje som i det fallet hade 
stöd hos samtliga partier. På samma sätt ska även Uppsala kommun hantera invandringsfrågan i 
avseendet. 

SD yrkar: 
att ärendet i första hand återremitteras för att innebörden i begreppet "normkritiskt förhållningssätt" 
ska förtydligas samt att även skrivningar om invandring nyanseras 
att ärendet i andra hand avslås 

Simon Alm (SD) 





Ärende 22 
Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD) om 
utvecklingsmöjligheter för alla lärare 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att motionens intention är god och pekar ut rätt riktning för arbetet med 
kompetensutveckling av skolpersonal. Införandet av förstelärartjänster och återinförandet av 
gymnasielektorer har varit viktiga steg i rätt riktning. Trots dessa reformer saknas emellertid fortsatt 
karriärvägar för många lärare, vilket sänker läraryrkets attraktivitet och bidrar till att alltför många 
lärare lämnar skolan. Centerpartiet anser att den exakta utformningen av en karriärtrappa för lärare 
bör avgöras av professionen utifrån relevant forskning inom pedagogik, didaktik och kognitiv 
vetenskap. Vi anser inte att politiken ska detaljstyra hur lärarnas karriärmöjligheter ska utformas 
utan fokusera på att ge tydliga uppdrag om att professionen ska ta fram förslag som vi sedan 
förhåller oss till. 

Stefan Hanna (C) 
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Ärende 20 

Yttrande över förslag till ändring av reglemente och avtal avseende gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Samtliga partier i Alliansen välkomnar att Uppsala kommun påtalar vikten att ha kvar den 
grundläggande inriktningen för nämndens verksamhet och att huvudmännen avsätter större resurser 
för detta ändamål. Alliansen vill betona vikten av att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen med 
bättre kunskapsstyrning. 

Nämndens budget har under året minskats från ursprungliga 14 till 10 mnkr, utan att några formella 
beslut hos parterna har tagits. I praktiken kommer under 2017 bara ca 8 mnkr av dessa pengar 
användas på grund av bland annat vakanta tjänster. 

1 syfte att behålla och utveckla verksamheten hade Alliansen sett att FoU-verksamheten inom Hälsa 
och Habilitering skulle vara kvar inom nämndens verksamhetsområde och, av praktiska skäl, att 
arvodet skulle utbetalas av Region Uppsala i stället för av respektive part, vilket vi yrkade på. 

Vi kommer nogsamt följa utvecklingen av nämndens viktiga verksamhet, och att den goda service 
som kommunernas social verksamheter tidigare fått av regionförbundets FoU-avdelningen bibehålls 
och utvecklas. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 18 

Yttrande över remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Centerpartiet och Kristdemokraterna är i stort positiva till det föreslagna remissyttrandet. Vi anser 

emellertid att yttrandet tydligare bör belysa behovet av samordning av planeringen av den 

föreslagna nya staden Nysala. 1~ om att anlägga en ny stad med arbetsnamnet Nysala på gränsen 

mellan Uppsala och Knivsta kommun har förts fram från statligt håll, men finns inte med i Uppsalas 

gällande översiktsplan. I ett tidigt skede bör Uppsala, Knivsta, Region Uppsala och berörda statliga 

myndigheter involveras i en samordnad planering av stråket längs järnvägen och E4 kring 

kommungränsen. Planering av antal stationslägen, antal påfarter till E4 och utbyggnad av VA-

infrastruktur är några exempel på sådant som bör samordnas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet och Kristdemokraterna att ett nytt stycke i 

enlighet med yrkandets intention läggs till under avsnittet Ostkusbanan, fyrspår (Uppsala-
Länsgrönsen Uppsala/Stockholm) i remissyttrandet. 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersann (I<D) 
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Ärende 17 

Pilotprojektet 50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd 

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Den landsbygdspolitik som förts under innevarande mandatperiod har lämnat mycket i övrigt att 
önska för de närmare 50 000 kommuninvånare som bor utanför centralorten. Centerpartiet och 
Kristdemokraterna menar att det ensidiga fokuset på Uppsala stad behöver brytas, och ser det 
rubricerande ärendet som ett välkommet steg i rätt riktning. 

Projektet hade emellertid kunnat vara bättre utformat. Den projektstruktur som nu beslutats innebär 
att kommunen ur ett ovanifrånperspektiv etablerar nya arenor för de berörda orterna. Centerpartiet 
och Kristdemokraterna menar att vital demokrati byggs underifrån, och att en lösning där kommunen 
gått in och stöttat befintliga civilsamhällesforum sannolikt hade varit bättre. 

Vidare så menar vi att den uppdelning av orter som gjorts är långt ifrån optimal. De frågor som är av 
störst betydelse för invånarna i Södra Hagundabygden är sannolikt inte samma de invånarna i Södra 
Hagundabygden anser är mest betydelsefulla, dessa har dock placerats under samma paraply. På 
motsvarande sätt så är skillnaderna i förutsättningar, behov och utmaningar vitt skilda för Skyttorp - 
en traditionell landsort tre mil från centralorten — och för Gamla Uppsala — som växt samman med 
centralorten och i det närmaste är att betrakta som en stadsdel snarare än en egen ort. 

Fem år är därtill en väldigt lång period för ett pilotprojekt. Centerpartiet och Kristdemokraterna ser 
en betydande risk för att projektet blir lågintensivt, bortglömt och så småningom rinner ut i sanden. 
Hellre än att vid olika tidpunkter sätta igång olika ettåriga pilotprojekt i respektive område hade våra 
partier sett att projekten fått löpa parallellt under en kortare period. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade därför att pilotprojektet antas för en treårsperiod, 
att pilotprojektet ska inkludera att de återkommande lokala medborgardialogerna görs till 
formella remissinstanser för kommunala beslut som rör deras närsamhälle, och att projektet ska 
utvärderas med hänsyn till följande mätbara indikatorer: 

1. Invånarenkät om lokal kännedom om projektet, dess styrgrupp och de lokala 
representanterna. 

2. Hur stor del av medborgarbudgeten som gått till konkreta projekt. 
3. Hur aktivt och inkluderande remissyttrandemöjligheterna utnyttjats på respektive ort. 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

Centerpartit 
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Ärende 17 

Pilotprojektet 50 000 idéer för Sveriges bästa landsbygd 

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna 

Moderaterna och Liberalerna ställer sig självklart bakom ambitionen att Uppsala skall vara Sveriges 
bästa landsbygdskommun. Detta skall dock komma underifrån från landsbygdens befolkning. 
Landsbygden behöver satsningar på infrastruktur både avseende transport, idrott och fritid, vettiga 
villkor för företagande, bra skolor och omsorg. 

Landsbygden har historiskt sett mottagit mycket politisk välvilja där olika projekt avlöst varandra. Vi 
vill istället ta tillvara på de erfarenheter som tidigare projekt kommit fram till men framförallt satsa 
på sådant som gör verklig skillnad och består. 

Det förslagna projektet kostar mycket pengar och är på många sätt ytterligare ett välvilligt centralt 
projekt. Dessa pengar kan användas till exempelvis satsningar på lekplatser eller ungdomsgårdar. 
Konkreta satsningar som gör skillnad över tid. 

Uppsala landsbygd är förtjänt av att bli lyssnad till och ta del av den tillväxt som Uppsala nu upplever. 
Lokal representation är viktigt. Det kan bland annat säkras genom det arbete som respektive parti 
bedriver i sina vanliga processer. 

Istället för den administration som krävs från förvaltningen för att genomföra detta projekt i form av 
ersättning för förtroendevalda, systemstöd etc. vill vi se reella satsningar i våra bygder. 
Administration av projekt ska inte få äta upp de satsningar som landsbygden behöver. 

Enligt SKL:s skrift om medborgardialog som en del i styrprocessen beskrivs flera olika delar kring hur 
en kommun kan förbättra dialogförfarandet. Det minst vanliga förfaringssättet är medborgardialog. 
Även om vi välkomnar förslag som leder till att vi reellt förbättrar förutsättningarna för en levande 
landsbygd så ställer vi oss kritiska till detta ovanifrånperspektiv. I den skrift som SKL arbetat fram 
framgår det att processen för medborgarbudget utgår från medborgarinitiativ. Vi välkomnar sådana 
initiativ och ställer oss därför kritiska till detta förslag som inte kommer från medborgarna. 
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Ärende 15 

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

Reservation 

Alliansen 

Ärendet behandlar studieförbundet Sensus ansökan om verksamhetsbidrag för sitt arbete mot att 
motverka diskriminering i samhället. Idag arbetar Uppsala kommun med uppsatta mål om att göra 
Uppsala till en kommun som i högre grad präglas av mänskliga rättigheter. 

Huvudmannaskapet för diskrimineringsbyrån har ändrats sedan verksamheten startade, och vi är 
tveksamma till att verksamheten idag verkligen fyller de syften som ursprungligen var tänkta. Inom 
Alliansen ser vi gärna att grunden för denna typ av insatser breddas och huvudmannaskapet ses över 
så att frågan om mänskliga rättigheter i stort blir grund för insatserna. 

Uppsala kommunstyrelse tar i ärendet ställning till att ge studieförbundet Sensus Region Uppsala 
Härnösand ett verksamhetsbidrag på 668 000 kr för 2018 samt 679 000 kr för 2019. Studieförbundet 
Sensus säger sig arbeta förebyggande mot diskriminering i samhället. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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