
upe(811.9 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

ANMÄLNINGSLISTA 
2015-12-07 

Anmälningsärenden: 
Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplaner: 
den 19 oktober 2015, § 272, för Kumla trädgårdsgata. KSN-2015-1345. 
den 19 oktober 2015, § 273, för Tiundaskolan. KSN-2015-1151. 
den 19 november 2015, § 306, för del av kvarteret Birka. KSN-2015-1011. 
Handlingar i pärm vid fullmäktiges anslagstavla. 

Anmäls länsstyrelsens beslut den 24 november 2015 avseende prövning enligt 
11 kap 10 § PBL 2010:900 angående plan- och byggnadsnämndens beslut om 
antagande av detaljplan för Kumla trädgårdsgata Uppsala kommun. Länsstyrelsen 
prövar inte beslutet. KSN 2015-1345. 

Anmäls kommunstyrelsens beslut den 18 november 2015, § 201 att anta Riktlinjer 
för sociala investeringar. KSN 2015-1831. Handling 

Anmäls finansrapport avseende perioden 1 januari till och med 30 september 2015. 
Behandlad av kommunstyrelsen den 18 november 2015, § 206. 
KSN-2015-0478. Handling. 

Val: 
Anmäls länsstyrelsens beslut den 4 december 2015 att till ledamot i kommunfull- 
mäktige utse David Perez (SD) och till ny ersättare Lisen Burmeister (SD). 

Avsägelser från: 
Elnaz Alizadeh (S) beträffande uppdragen som ledamot, tillika ordförande i Uppsala-
hem AB och Studentstaden i Uppsala AB. 
Marcus Wennerström (S) beträffande uppdragen som ledamot i Uppsalahem AB och 
Studentstaden i Uppsala AB. 
Samuel E. Lilja (KD) beträffande uppdraget som ledamot i namngivningsnämnden. 
Sara Hägerström (M) beträffande uppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige. 
Mikaela Persson (MP) beträffande uppdragen som ledamot i omsorgsnämnden och 
kommunfullmäktige 

Förslag Kommunfullmäktige beviljar begärda avsägelser och överlämnar ärendet till 
länsstyrelsen och valberedningen. 

Entledigande 
Kommunfullmäktige föreslås entlediga Anders Hammarstedt (SD) från uppdrag som 
ersättare i Regionförbundet i Uppsala läns förbundsfullmäktige. 

Förslag Kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunfullmäktige 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018— 727 00 01 

E-post: kommunfullmaktige@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Fråga av 
Benny Lindholm (L) om engångsutbetalning för kommunens kostnader för 
flyktingmottagande. KSN-2015-2330. Handling. Besvaras muntligt. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

Interpellationer av: 
Stefan Hanna (C) om DDR-motivet i Carolinabacken. KSN-2015-2177. Handling 

Jonas Segersam (KD) om att tillvarata Uppsala kommuns intressen gentemot 
Sverigeförhandlingen och staten. KSN-2015-2179. Handling. 

Anna Manell (L) om elever som försvinner eller gifts bort. 
KSN-2015-2180. Handling 

Benny Lindholm (L) om färdplan för flyktingmottagande. 
KSN-2015-2357. Handling. 

Jonas Segersam (KD) om handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 
KSN-2015-2358. Handling. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid 
fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2016. 

Svar på interpellation av: 
Therez Olsson (M) om varför inte fler verktyg används för att få bättre fart på 
bostadsbyggandet i Uppsala. Ärende 133. Handling. 

Jonas Segersam (KD) om fler Attefallshus i Uppsala kommun. Ärende 134. 
Handling. 

Motion av: 
Motion av Therez Olsson och Carolina Bringbom Anadol (båda M) om att införa 
Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för en ren och välkomnande kommun. 
KSN-2015-2345. Handling. 

Förslag Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner för kännedom: 
Anne Lennartsson (C) om etableringen av en multisportanläggning modell Kulan i 
Bj örklinge. KSN-2015-2150. Handling. 

Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra föreningsbidrag för att stödja ett 
bättre integrationsarbete. KSN-2015-2151. Handling. 
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Stefan Hanna m fl (alla C) om ett kunskapscampus i Södra staden. 
KSN-2015-2152 Handling. 

Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken. 
KSN-2015-2153. Handling. 

Stefan Hanna m fl (alla C) om utveckling av Seminarieområdet till en stadsdelspark. 
KSN-2015-2154. Handling. 

Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter. 
KSN-2015-2155. Handling. 

Stefan Hanna (C) om särskilda satsningar på fler servicebostäder. 
KSN-2015-2156. Handling. 

Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad "Omtanken" 
KSN-2015-2157. Handling. 

Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet kallad" 
Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid fullmäktiges sammanträde 
den 2-3 november 2015. 

Valberedningens protokoll bifogas. 
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Riktlinje för sociala investeringar 

Mål och budget 2016 med plan för 2017- 2018 betonar vikten av förebyggande insatser. 
Genom att arbeta förebyggande ökar möjligheterna att undvika arbetslöshet, social utsatthet 
och ökande sociala och ekonomiska klyftor. Genom att bryta negativa händelseförlopp kan 
individernas livssituation förbättras samtidigt som samhällets framtida kostnader minskas och 
den kommunala ekonomiska hushållningen förbättras.' 

Definition 
Det sociala investeringsperspektivet handlar om att säkerställa att rätt insats görs för varje 
individ eller grupp vid rätt tidpunkt och med hög kvalitet. På detta sätt kan nytta skapas för 
varje insatt krona där socio- och hälsoekonomiska beräkningar kan vara ett komplement. 
Nyttan är ökad livskvalité och vinst för individ, kommun och samhället i stort. 

Sociala investeringar ska möjliggöra för förbättringsarbete genom metodprövning (pröva nya 
metoder), metodutveckling (utveckla befintliga metoder) eller social innovation (skapa nya 
arbetssätt). Det handlar om att förbättra invånares hälsa eller välfärd samt skapa ett mer 
effektivt resursutnyttjande inom och mellan tidsperioder.2  

Sociala investeringar skiljer sig från övriga välfärds- och folkhälsoinsatser, då uppföljning, 
utvärdering och fokus på avkastning är av stor vikt. 

Syftet med denna riktlinje 
Syftet är att skapa en enhetlighet i hanteringen av genomförande av sociala investeringar. Den 
beskriver hur Uppsala kommun ska ta fram, besluta och realisera genomförandet av sociala 
investeringar. 

Ansvarig 
Kommunstyrelsen fattar beslut om denna riktlinje. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka av 
de inkomna ansökningarna som ska godkännas och tilldelas medel. Kommunledningskontoret 
har ansvar för att förvalta riktlinjen, vilket innebär att säkerställa tillämpning, följa upp och 
revidera vid behov. Varje chef inom den verksamhet som berörs av riktlinjen ansvarar för att 
dess innehåll är känt och används bland medarbetarna. Riktlinjen publicerar på kommunens 
intranät. 

Uppsala kommun, Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018. 
2  Jannesson, Erik & Jonsson, Robert (2015) "Organisering och styrning av sociala investeringar" Centrum för 
kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, sid 2-6 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Sociala investeringar 
Syftet med sociala investeringar i Uppsala kommun är att genom förebyggande insatser stödja 
individer och grupper för att minska behovet av mer kostsamma framtida insatser. 
Utgångspunkten för detta är att det är socialt och ekonomiskt effektivt att i ett tidigt skede 
stödja individer eller grupper som riskerar att hamna i utsatthet. 

Mål 
Samtliga sociala investeringar som beviljas medel av Uppsala kommun ska: 

• Bygga på beprövad erfarenhet eller evidens 
• Ge hög social effekt per krona i jämförelse med andra jämförbara satsningar 
• Leda till sådana besparingar i kommunens ordinarie arbete att satsningen är lönsam på 

kort och lång sikt 
• Vara möjliga att implementera i den ordinarie verksamheten. 

Därutöver ska kommunens arbete med sociala investeringar bidra till ökad kunskap i 
organisationen om: 

• Evidensbaserade metoder och evidensbaserat arbete i organisationen 
• Uppföljning och utvärdering 
• Hur effekter av sociala satsningar kan ligga till grund för en beräkning av hur de 

påverkar kommunens kostnader och intäkter. 

Grundkriterier 
Samtliga sociala investeringar som beviljas medel ska uppfylla följande grundkriterier: 

• Uppfylla Uppsala kommuns syfte och mål med sociala investeringar 
• Baseras på evidens eller beprövad erfarenhet 
• Leda till ekonomisk hushållning och minskade resursbehov i framtiden 
• Vara utvärderingsbara, det vill säga vara möjliga att beräkna, värdera och mäta 
• Tydligt och trovärdigt beskriva vilka effekter som kan förväntas, under vilken 

tidsperiod effekterna förväntas inträffa samt hur och med vilken frekvens dessa 
effekter ska mätas. En konsekvensbeskrivning utifrån ett jämställdhets- och 
barnperspektiv bör även bifogas 

• Redovisa en trovärdig kalkyl för kostnader och intäkter, samt hur de sociala effekterna 
omvandlas till ekonomiska effekter för kommunen 

• Redovisa en tydlig och trovärdig plan för hur projektet kan implementeras i den 
ordinarie verksamheten vid avslut av projektet 

• Tydligt beskriva nödvändigt underhåll (efter projekttidens slut) och eventuella behov 
av följdinvesteringar, för att de sociala effekterna ska bli varaktiga över tid, samt 
redovisa en trovärdig kalkyl för finansieringen av dessa insatser. 
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Urvalskriterier 
När flera ansökningar kommer in behöver en prioritering genomföras. Mellan de satsningar 
som uppfyller grundkriterierna görs en prioritering utifrån hur väl de uppfyller nedanstående 
urvalskriterier. Kriterierna är inte viktade. 

• Effektivitet: en insats som bedöms generera större hälsoekonomisk effekt per satsad 
krona än övriga insatser samt en långsiktig kostnadseffektivitet för kommunen, såväl 
under som efter projekttiden 

• Resultat och uppföljning: en insats som bättre än övriga insatser kan följas upp, 
utvärderas och med god säkerhet beräkna projektets sociala och ekonomiska effekter. 

• Varaktighet: en insats som, med hjälp av beskrivet underhåll och eventuella 
följdinvesteringar, bättre än övriga insatser förvaltar effekten av investeringen under 
en längre tid 

• Implementeringsbarhet: en insats som bedöms ha bättre förutsättningar att på ett 
framgångsrikt sätt implementeras i den ordinarie verksamheten än övriga insatser 

• Insatser som direkt eller indirekt riktar sig till barn, unga samt unga vuxna: 
förebyggande eller främjande insats som bedöms ha en direkt eller indirekt påverkan 
på barn och ungas samt unga vuxnas levnadsvillkor. En insats som främjar god hälsa 
och ökad delaktighet i samhället. 

Ansökningsprocess 
Alla förvaltningar, bolag och styrelser kan ansöka om att få ta del av medel utifrån de ställda 
kriterierna. Det första steget i ansökningsförfarandet är att lämna in en idébeskrivning utifrån 
framtagen mall. Den ska kort beskriva och definiera vilket problem satsningen ska lösa, 
vilken målgrupp den ska vända sig till samt vilka verksamhetsområden och förvaltningar som 
berörs av satsningen, såväl resultatmässigt och kostnadsmässigt. 
Det är viktigt att en satsning är väl genomtänkt och bearbetad. Nedan följer en checklista som 
kan ligga till grund för den initiala processen. 

• Definiera vilket problem satsningen ska lösa 
• Definiera målgrupp för satsningen 
• Definiera vilka verksamhetsområden och förvaltningar som berörs av 

satsningen, såväl resultatmässigt som kostnadsmässigt 
• Ta kontakt med de berörda förvaltningarna för att förankra idén och formulera därefter 

en idébeskrivning 

När en idébeskrivning inkommit sker en återkoppling till de sökande inom en månad. Om 
idébeskrivningen anses uppfylla mål och syften med kommunens sociala investeringar samt 
ha förutsättningar att uppfylla grundkriterier och de krav som i övrigt ställs på en ansökan, 
ombeds de sökande att lämna in en fullständig ansökan in enligt framtagen mall. 

Till ansökan ska även bifogas: 
• En kostnadskalkyl och en beräkning av nyttoeffekter 
• En plan för uppföljning och utvärdering 
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• En plan för återbetalning 
• Tidsperioden för satsningen ska specificeras. 

Ansökan ska vara förankrad med och undertecknad av samtliga berörda förvaltningschefer. 

Ett första möte bokas in med de vars ansökningar bedöms uppfylla kriterierna. Under mötet 
gås ansökan och dess reella förutsättningar igenom. Om det finns en gemensam uppfattning 
om att insatsen har goda förutsättningar att lyckas, upprättas en plan för hur processen ska 
fortlöpa. I detta skede kan kommunledningskontoret vara ett stöd och praktiskt bidra i 
framtagandet av exempelvis uppföljnings- och utvärderingsplan, underhållsplan och kalkyler 
för att omvandla sociala effekter till ekonomiska effekter. 

Insatsen bedöms därefter av en styrgrupp som även har mandat att prioritera bland de 
inkomna ansökningarna. Efter deras bedömning tas ansökningarna vidare till 
kommunstyrelsen för beslut. Om medel beviljas ska de sökande utarbeta en utbetalningsplan, 
samt en återbetalningsplan som ska godkännas av styrgruppen. Först därefter kan satsningen 
påbörjas. Fortsatta utbetalningar är beroende av att projektet följer uppgjorda planer samt i 
övrigt är följsamt gentemot styrningen av sociala investeringar. 

Beslutsprocess och organisation 
Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka av de inkomna ansökningarna som ska godkännas 
och tilldelas medel. En styrgrupp, som tillsätts av stadsdirektören och leds av 
kommunledningskontoret, leder processen kring inkomna ansökningar. De har till uppgift att 
aktivt följa och bevaka arbetet med sociala investeringar, samt ta del av ansökningar som 
inkommer. Det är styrgruppen som rekommenderar prioritering av ansökningarna, om en 
sådan situation uppstår. 

Som sammanhållande länk finns samordnarfunktioner, på kommunledningskontorets 
avdelning för social hållbarhet samt ekonomistaben. Det är samordnarna som tar emot idéer 
och ansökningar, fungerar som stödfunktion i organisationen, vägleder, utbildar och är 
ansiktet utåt i arbetet. 

Finansiell modell 
I kommunens mål och budget ska det till kommunstyrelsen avsättas en budget, finansierat via 
kommunbidrag, för sociala investeringar. Kostnaderna kommer att hanteras via driften och 
kostnaderna tas det år de uppstår. 

Utbetalningar sker i efterhand till den nämnd som ansökt om bidrag för den sociala 
investeringen med avräkning tre gånger per år, i samband med tertial- och årsbokslut. 
Underlaget för utbetalningarna ska vara de under perioden faktiskt uppkomna kostnaderna. 

Återbetalningsplanen är ett inspel i mål- och budget arbetet och återbetalningen sker genom 
att kommunbidraget minskas för den verksamhet som förväntas påverkas ekonomiskt positivt 
av den sociala investeringen. 
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Uppföljning och utvärdering 
Sociala investeringar ska följas upp löpande samt utvärderas en gång per år samt vid avslut. 
Uppföljning och utvärdering ska grundas i framtagna metoder, modeller och verktyg, samt 
bidra till såväl uppföljning och utvärdering av det enskilda projektet som stimulansmedlen i 
deras helhet. Inför start av satsning ska en plan för uppföljning och utvärdering tas fram. 
Syftet med en sådan plan är att säkra att rätt uppgifter följs upp på rätt sätt och med rätt 
frekvens under genomförandet. Därigenom blir det möjligt att utvärdera satsningen utifrån 
såväl resultat som sociala och ekonomiska effekter. 

Arbetssätt och metoder ska dokumenteras och följas upp löpande. För att evidensbaserade 
satsningar ska bibehålla evidensen under genomförandet är det viktigt att den föreskrivna 
metoden följs. I planen för uppföljning och utvärdering ska en beskrivning av hur 
följsamheten mot de evidensbaserade metoderna följs upp ingå. 

Utöver uppföljning och utvärdering av den enskilda satsningen, ska en samlad utvärdering av 
kommunens sociala investeringar göras varje år inför mål och budgetplanering samt en 
fördjupning göras efter två år i drift. I dessa utvärderingar fokuseras genomförandet av 
satsningen, uppnådda resultat och ekonomiska effekter för kommunen. I den mån det är 
möjligt görs även en samhällsekonomisk bedömning av de genomförda satsningarna. 



Uppsalaiu 	Kommunledningskontoret 

FINANSRAPPORT 	 SEPTEMBER 2015 

Internbankens upplåning 

Internbankens genomsnittliga upplåning var 6,6 miljarder kronor perioden januari - september. Den 
genomsnittliga räntan för kortfristig upplåning blev 0,02 procent och 1,64 procent för den långfristiga 
upplåningen. Sammanlagd genomsnittsränta blev 1,45 procent. 

Internbankens genomsnittliga upplåning och ränta januari -september 

Belopp i mnkr Ack medelsaldo Ack. ränta Ränta (%) 

Koncernkonto 120 0,15 0,17 

Kommuncertifikat 583 -0,07 -0,02 

Övriga kortfristiga lån 90 0,05 0,07 

Kortfristiga lån 794 0,13 0,02 

Obligationslån 3146 11,04 0,47 

Övriga långfristiga lån 2695 43,13 2,13 

Derivat 17,70 

Långfristiga lån 5842 71,87 1,64 
Internbankens upplåning 6636 72,00 1,45 

Refinansieringsrisk 

För att begränsa refinansieringsrisken får inte mer än 40 procent av lånestocken, inklusive 
garanterade kreditlöften, förfalla inom de närmaste 12 månaderna och minst 20 procent ha 
fcirfall senare än 3 år. 

Vid slutet av september hade 27 procent av internbankens lån, inklusive beviljade kontokrediter, 
förfall inom 12 månader. Av kreditramen var 14 procent utnyttjad. 

Belopp i mnkr Mnkr Andel 
Förfall inom 12 mån 2 255 0,27 
Förfall mellan 1 och 3 år 3 756 0,45 
Förfall senare än 3 år 2 370 0,28 
Upplåning inkl. ramar 8 381 1,00 
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Ränterisk 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen, inklusive derivat, ska vid varje 
tidpunkt överstiga 1,5 år och får maximalt vara 4,0 år. 

Vid slutet av september var den genomsnittliga räntebindningstiden för skuldportföljen 2,07 år. 

År 
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Betalningsberedskap 

För att säkerställa en tillfredsställande likviditetsreserv ska koncernfinansfunktionen säkerställa 
att likvida medel som motsvarar tre månaders nettoutflöde finns att tillgå. 

Kreditramarna består av kontokrediter på 4 affärsbanker och ett certifikatsprogram, sammanlagt 3,5 
mdr SEK. Därutöver finns ett ECP (europeiskt certifikatsprogram) om 150 miljoner USD. Uppsala 
kommuns nettoutbetalningar per månad varierar mellan 0 och 300 miljoner SEK. Vid utgången av 
september var 14 procent av kreditramarna utnyttjade. 

Belopp i mnkr Limit Utnyttjat Kvar att utnyttja % 

Kontokrediter * 2 000 0 2 000 100,0 

Certifikatsprog ram 1 500 500 1 000 66,7 

Kreditramar och utnyttjande 3 500 500 3 000 85,7 

*varav 1500 är gemensam för kommunkoncernen 
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Internbankens utlåning till kommunala bolag 

Syftet med intern utlåning är att samordna kommunkoncernens medel för att minimera den 
totala finansieringskostnaden. Denna utlåning ska i första hand göras på så sätt att ränterisk 
inte uppstår för internbanken. 

Utlåning till kommunens företag grundar sig på de ramar och villkor om räntetillägg och 
borgensavgifter som kommunstyrelsen beslutat. 

De kommunala bolagens genomsnittliga upplåning från internbanken januari -september 

Belopp i mnkr Ack. medelsaldo Ack. ränta Ränta (%) 
Uppsala Stadshus AB 1268 20,36 2,14 
Uppsala Vatten & Avfall AB 1197 18,82 2,10 
Uppsala kommuns FastighetsAB 470 6,89 1,95 
AB Uppsala kommuns Industrihus 290 6,10 2,80 
Fyrishov AB 305 4,41 1,93 
Uppsala Parkerings AB 130 1,92 1,97 
Uppsala Konsert & Kongress AB 18 0,36 2,67 
UK Skolfastigheter AB 3366 60,69 2,40 
UK Sport- och Rekreationsfastigheter AB 245 4,59 2,50 
UK Förvaltningsfastigheter AB 170 3,23 2,54 
Lån från Internbanken 7458 127,37 2,28 

Genomsnittligt i januari - september var 7,5 miljarder kronor, exklusive saldo på koncernkonto, utlånat 
till bolagen till en genomsnittlig ränta på 2,28 procent. 

Bolagens genomsnittliga utnyttjande av koncernkonto under samma period var 309 miljoner kronor 
och räntekostnaden 0,37 procent. Den genomsnittliga inlåningen var 114 miljoner kronor och 
ränteintäkt 0,12 procent. 

Finansiella placeringar 

Placeringar bör förvaltas så att mesta möjliga avkastning till accepterad risk skapas. 

Återstoden av de placeringar, huvudsakligen i statsobligationer, som gjordes åren 2006 och 2007 för 
framtida pensionsutbetalningar förföll i augusti. Därefter finns kommunens pensionssparande endast i 
Uppsala läns pensionsstiftelse. 
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Förfallostruktur för internbankens upplåning, utlåning och placering 

Nedanstående diagram visar kommande förfall för upplåning, utlåning och placering. 
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I mars 2016, augusti 2017 och mars 2019 förfaller de lån som togs för markköp i Ulleråker. 
Bindningstiderna på dessa lån sattes så de ska motsvara en planerad avyttring av exploaterade 
fastigheter i området. I september 2018 och september 2021 förfaller 1,0 mdr respektive 1,4 mdr av 
internbankens utlåning till fastighetsbolag. 

Uppsala kommuns borgensåtaganden 

Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod besluta om principer för 
kommunens borgensåtaganden. 

Kommunledningskontoret ska rapportera halvårsvis till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I september var borgensåtagandena 348 mnkr varav 315 för en 25-årig borgen för innebandy- och 
friidrottsarena. 

2015-09-30 Mnkr 

Borgensåtaganden/förlustansvar för småhus 4 

Borgensåtaganden för externa föreningar och företag 339 
Borgensåtaganden för pensionsförpliktelser 5 

Summa borgensåtaganden 348 

Aktuellt innehav av elterminer 
Aktuellt innehav av elterminer och hur de fördelar sig i relation till fastställd elhandelsstrategi 
ska rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartalsvis. 

Nedanstående bild visar dels den s.k. normen som prissäkring ska ske mot enligt elhandelsstrategin 
dels den säkring som gjorts per den 28 november 2014. Av bilden framgår att säkring sammanfaller 
med säkringsstrategin undantaget januari och februari månad 2014 där prissäkring enligt separat beslut 
lagts 1,0 MW över säkringsnivån. Beslutet fattades mot bakgrund av att normen för 2014 var under 
prövning och att motsvarande månader föregående år hade omsättning över normen. 
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Av rapporten framgår att ett budgetpris för elenergi under 2015 kan sättas till 36 öre per kWh. 
Budgetpriset är den kostnad som förvaltningar och bolag ska använda i sin planering för 2015. 
Elhandel sker i Euro vilket medför att alla förvärv av elterminer prissäkras till svenska kronor 
samtidigt som elterminerna köps. För 2015 är Euron säkrad till en kurs kring 9 kronor per Euro. 

11 _ 
PORTFÖLJLÄGE KRAFT 

Status prissäkring kraft per 2014-11-28 

Period Norm per 
28/11-14 

MW 

Senaste 
förbrukn. 
Prognos 

MW 

Säkrat 

MW 

Snittpris 
säkrad el 

EUR 

Snittpris 
säkrad 
valuta 

SEK/EUR 

Totalt 
Snittpris 
säkrat 

öre/kWh 

Budget- 
pris 

öre/kWh 
inkl. CfD 

JAN-14 14 14 15 41,77 8,93 37,29 39,74 
FEB-14 14 14 15 41,93 8,93 37,43 40,39 
MAR-14 14 14 14 42,46 8,93 37,90 40,27 
APR-14 10 11 10 40,38 9,07 36,65 38,77 
MAY-14 10 10 10 40,62 9,07 36,86 38,98 

10 10 40,26 9,07 36,54 38,66 JUN-14 10 
JUL-14 8 8 8 43,83 9,15 40,10 42,23 
AUG-14 8 8 8 44,44 9,15 40,66 44,09 
SEP-14 s 9 8 43,93 9,15 40,18 43,87 
OCT-14 13 12 13,00 39,72 9,14 36,29 38,70 
NOV-14 13 13 13,00 39,86 9,14 36,42 38,83 
DEC-14 13 13 13,00 39,61 9,14 36,19 38,59 
JAN-15 13 14 14,00 35,95 9,04 32,51 34,70 
FEB-15 13 14 14,00 35,95 9,04 32,51 34,70 
MAR-15 13 14 14,00 35,95 9,04 32,51 34,71 
APR-15 8 10 8,00 37,15 8,99 33,39 34,83 
MAY-15 8 10 8,00 37,15 8,99 33,39 34,83 

s 10 37,15 8,99 33,39 34,83 JUN-15 8,00 
JUL-15 8 8 8,00 37,15 9,00 33,45 35,63 
AUG-15 8 8 8,00 37,15 9,00 33,45 35,63 
SEP-15 8 8 8,00 37,15 9,00 33,45 35,63 
OCT-15 9 13 10,00 36,37 9,07 32,98 34,94 
NOV-15 9 13 10,00 36,37 9,07 32,98 34,94 
DEC-15 9 13 10,00 36,37 9,07 32,98 34,94 
JAN-16 8 14 8 32,87 8,96 29,46 33,69 
FEB-16 8 14 8 32,87 8,96 29,46 33,69 
MAR-16 8 14 8 32,87 8,96 29,46 33,69 
APR-16 8 10 8 32,87 8,99 29,55 31,46 
MAY-16 8 10 8 32,87 8,99 29,55 31,46 
JUN -16 8 10 8 32,87 8,99 29,55 31,46 
JUL-16 8 8 8 32,87 9,01 29,63 31,74 
AUG-16 8 8 8 32,87 9,01 29,63 31,74 
SEP-16 8 8 8 32,87 9,01 29,63 31,74 
OCT-16 8 13 8 32,87 9,04 29,72 32,88 
NOV-16 8 13 8 32,87 9,04 29,72 32,88 
DEC-16 8 13 8 32,87 9,04 29,72 32,88 
JAN-17 3 14 3 30,45 9,29 28,27 33,44 
FEB-17 3 14 3 30,45 9,29 28,27 33,44 
MAR-17 3 14 3 30,45 9,29 28,27 33,44 
APR-17 3 10 3 30,45 9,32 28,37 31,31 
MAY-17 3 10 3 30,45 9,32 28,37 31,31 
JUN-17 3 10 3 30,45 9,32 28,37 31,31 
JUL-17 3 8 3 30,45 9,34 28,45 31,53 
AUG-17 3 8 3 30,45 9,34 28,45 31,53 
SEP-17 3 8 3 30,45 9,34 28,45 31,53 
OCT-17 3 13 3 30,45 9,38 28,56 32,34 
NOV-17 3 13 3 30,45 9,38 28,56 32,34 
DEC-17 3 13 3 30,45 9,38 28,56 32,34 
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UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -12- 0 1 

Diarienr. 

Benny Lindholm (L) 
Uppsala 2015-12-01 

Fråga om engångsuthetalning för 
kommunens kostnader för 
Ilyklingmottagande 
Regeringen lämnade den 12 november 2015 en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag 
om bl.a. engångsutbetalning till kommuner och landsting för att hantera den rådande 
flyktingsituationen. Ersättningen får enligt regeringen användas för kommunens hantering av 
flyktingsituationen och syftar till att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avser 
även täcka kostnader som förväntas uppstå 2016. För Uppsalas del uppgår 
engångsutbetalningen till 119,4 mnkr. Som jämförelse kan anges att kommunbidraget till 
Arbetsmarknadsnämnden för flyktingmottagande uppgår till ca 10 mnkr. 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) är 

- 	Hur avser majoriteten använda engångsutbetalningen? 

Aktbili 



UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -11- 11 

Interpellation om DDR-motivet i Carolinabacken Dlarlenr, ~ME 
AkIbil 

Centerpartiet vill att Uppsala ska vara en mångfacetterad stad som tar plats och visar vägen för 
företagsamhet, nyfikenhet, kunskap och ett medmänskligt samhälle och som står upp för 
individens rättigheter. 

Det konstnärliga gestaltningsförslaget för Carolinabacken med namnet "Urbana souvenirer", 
presenterades för kulturnämnden i juni 2012. Konceptet var tänkt att visa Uppsalas karaktär av en 
öppen och mångkulturell stad med replikor på konstverk från platser runt om i världen, 
utplacerade utmed den nyrenoverade paradgatan. Centerpartiet ställde sig positiva till förslaget 
då det överensstämde med vår vision om Uppsala som en nyfiken kunskapsstad i världen. Det nu 
uppförda motivet på markvärmecentralen i Carolinabacken är dock långt ifrån den inriktning som 
vi för tre år sedan lät gå igenom. 

DDR-väggmålning på markvärmecentralen representerar en svunnen, människoförtryckande tid, 
mitt bland Uppsalas stoltheter; Domkyrkan, Carolina Rediviva och slottet. Ett sådant motiv har 
inte en plats i det Uppsala Centerpartiet representerar. Motivet står inte för mångkultur, inte 
heller för öppenhet, vilket gör att konstnären och övriga inblandade efter inriktningsbeslutet går 
emot det vägledande föreslagna konceptet. 

I konceptförslaget står det att "en muralmålning från en annan stad i världen reproduceras på 
markvärmecentralen" och att "utformningen och valet av motiv skulle ske i samråd med 
kulturkontoret". Efter beslutet har valet av motiv skett utan bred inkludering av 
folkrepresentanter och fört de som röstade för förslaget bakom ljuset. 

Att i vårt Uppsala placera ett monument som representerar en kommunistisk diktatur, som 
förtryckt miljoner människor i flera decennier är inte en ansvarsfull förvaltning av stadens 
offentliga rum. Det måste ställas mycket hårdare krav på att tydligare gestaltningsförslag ska 
presenteras i nämndbeslut och inte får ändras under den fortsatta processens gång. 

Mot denna bakgrund frågar jag kommunstyrelsens ordförande följande; 

Anser du att det är ett lämpligt och representativt motiv i ett av Uppsalas finaste offentliga rum? 

Anser du att det är viktigt att förbättra processen när kommunen upphandlar offentlig konst? 

Tycker du att det kan vara värdefullt att ta fram riktlinjer för upphandling av offentlig konst som 
exkluderar konst som uttrycker värderingar som inte är förenliga med våra i kommunen? 

Uppsala 201.5-11-02 

Stefan Hanna, Centerpartiet 
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Dlarlenr. 	 ANIMI 
AKU i 

Interpellation angående att tillvarata Uppsala kommuns intressen gentemot 
Sverigeförhandlingen och staten 

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya 
höghastighetsjärnvägar i Sverige. Tågen på de nya höghastighetsjärnvägama ska gå från 
Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv 
timme. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till 
ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna. 

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman ska också 
förhandla om åtgärder i storstäderna som ska förbättra tillgängligheten och öka 
bostadsbyggandet. Totalt ska infrastruktursatsningarna runt om i Sverige möjliggöra 
byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Sverigeförhandlingen är en värdeskapande 
förhandling där vi ska föra samman finansiering av transportinfrastruktur och nyttor som till 
exempel ökat bostadSbyggande och arbetsmarknadsnyttor. 

Uppsala kommun är en del av samma arbetsmarknadsregion som Stockholm. Många bor i 
Uppsala och arbetar i Stockholm och vice versa. Att i sammanhanget med 
Sverigeförhandlingen inte se Uppsala som en del av storstadsregionen är ett misstag. 

När det gäller spårtrafik och infrastruktur har Uppsala ett mycket viktigt behov, nämligen 
fyrspår på ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, en investering som är grunden för 
hela vårt översiktsplanearbete. 

Det finns även andra viktiga investeringar i spår för Uppsalas del, Aroslänken (järnväg mellan 
Uppsala och Enköping) samt spårtrafik inne i Uppsala. Stockholms stad och län är aktiva och 
förväntar sig både investeringar i exempelvis tunnelbana till Nacka och även norrut, och då är 
det viktigt att inte Uppsala blir marginaliserat i denna process. 

Nu kan det vara bra att inte få det att framstå som att vi vill ha snabbtåg ända till Uppsala, 
eftersom det redan är sagt att banan, om den blir byggd, kommer att sluta i Järna, och sedan 
används de gamla spåren. Att få till en järnvägsdepå i Uppsalatrakten för höghastighetstågen 
skulle emellertid kunna vara en viktig framgång för att även vår kommun kan vara med och 
bidra i utvecklingen av denna viktiga infrastruktursatsning. 

Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 

- På vilka sätt agerar Uppsala kommun gentemot Sverigeförhandlingen för att inte 
kommunens utveckling blir marginaliserad av en eventuell utbyggnad av snabbtåg 
Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö? 
- På vilka sätt agerar kommunen för att få tillstånd nödvändiga investeringar i ostkustbanan 
(fyrspår) och Aroslänken? 
- Finns det en möjlighet att få en järnvägsdepå för snabbtåg till Uppsala, och hur agerar 
kommunen aktivt för detta? 

Uppsala 2015-10-05 
Jonas Segersam (KD) 

Kristdemokraterna 
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Dlarienn  

 

Akibil i 

För Of Hunn 
läiIrc Motat 

Interpellation om elever som försvinner eller gifts bort 

Uppsala kommun har skolpliktsbevakning. För elever som är minderåriga, men som ska gå på 

gymnasiet, finns ingen liknande funktion. Elever försvinner varje år i Sverige, vissa för att bli 

bortgifta och en del av dem kommer inte tillbaka. 

Tack vare att alliansregeringen skärpte lagen från den 1 juli 2014, klassas numera 

äktenskapstvång (om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta 

sig) och vilseledande till tvångsäktenskapsresa som brottsligt. Dispens för barnäktenskap och 

erkännande av fullmaktsäktenskap har ytterligare begränsats. Det är bra. 

Problemet är att vi inte har ett ordentligt varningssystem i Uppsala, där man kan förhindra 

att detta sker. Åtgärder kan eventuellt sättas in efteråt. 

Det här drabbar barn och unga i Sverige, även i Uppsala. Det är ett stort problem att vi inte 

vet hur många det handlar om eller var de tar vägen. Många lärare vet inte vart de ska vända 

sig när de misstänker eller får kännedom om att en elev riskerar att giftas bort. 

Jag vill därför fråga kommunalrådet Caroline Andersson: 

- Hur många elever rör det sig om som försvunnit under sommarlovet 2015 i vår kommun? 

- Vad ska majoriteten göra för att säkerställa att det finns rutiner för att exempelvis 

skolpersonal ska ha någonstans att vända sig vid misstanke om bortgifte? 

- Hur arbetar majoriteten med det förebyggande arbetet i den här frågan? 

- Hur arbetar majoriteten för att säkerställa att kommunen har kunskap om och följer 

upp vilka elever som går i skolan och vilka som borde göra det? 

Anna Manell 

Vice gruppledare (FP) 

Ledamot i utbildningsnämnden 



Interpellation om färdplan för 
Ilyklingmollagande 
Under hösten har hundratusentals flyktingar sökt skydd i Europa från krigen och konflikterna 

i Mellanöstern. Många av flyktingarna har sökt asyl i Sverige med följden att vårt 

mottagande ansträngs. 

Ännu har Uppsala inte varit destinationen för det stora flertalet av dessa asylsökande. I takt 

med att många av dem som söker om asyl i dag får sina uppehållstillstånd och att den nya 

lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning tillämpas kommer dock 

antalet nyanlända sannolikt att öka i Uppsala. 

Uppsala ska välkomna och bidra till att integrera de många flyktingar som nu söker skydd i 

Sverige. Att många människor är i behov av skydd samtidigt ställer dock stora krav på delar 

av välfärden. Bostadsbristen är akut på sina håll och delar av den offentliga sektorn såsom 

vård, skola och socialtjänst är ansträngd. 

För att kunna tillgodose såväl människors behov av skydd som en inkluderande mottagning 

krävs strategiskt arbete. Härvid är det särskilt viktigt att lägga fokus på en effektiv 
handläggning inom socialtjänsten rörande ensamkommande flyktingbarn, en trygg och 

ändamålsenlig skolgång för de nyanlända barnen och tillgång till bostäder. Till detta kommer 

ett viktigt arbete för att med utbildning och arbetsmarknadsinsatser integrera de nyanlända i 

samhället. 

I Uppsala råder bostadsbrist. Tillgången på bostäder är sannolikt den utmaning som är allra 

svårast att lösa kortsiktigt. Planprocesser och byggnormer gör att det tar lång tid från tanke 
till beslut och från beslut till spaden i marken. Ett ökat och långsiktigt hållbart byggande är 

därför av högsta prioritet såväl för de som redan bor i Uppsala som för de nyanlända. 

I dag saknas ett sammanhållet och målinriktat arbete i Uppsala för att säkerställa en färdplan 
för flyktingmottagandet. Det finns en flyktingpolitisk styrgrupp under ledning av 

kommunalrådet Pelling (S) med representanter från flera av kommunens nämnder. Det finns 

också en tjänstemannagrupp kopplad till styrgruppen. Styrgruppen har dock inget 

beslutsmandat och det saknas en tydlig strategi antagen av något av kommunens organ. 

T.ex. finns inga konkreta mål och arbetssätt för att tillgodose tillgången på bostäder för 

nyanlända. Det finns inte heller någon färdplan för att säkerställa utbildning för de 

nyanlända. 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick (S): 

- Avser du ta fram en färdplan för flyktingmottagande som långsiktigt och strategiskt 

anger hur Uppsala kommun ska arbeta för att hantera mottagandet av nyanlända? 

- Hur arbetar majoriteten för att säkerställa tillgången på bostäder för de nvanlända? 

Benny Lindholm (L) 
Uppsala 2015-12-01 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
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Till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) Diariemp4/_a06-_ i -2, 

Aktbi! 

Interpellation angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism 	 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -12- 03 

I Europa har allt fler städer, kommuner och regioner utarbetat konkreta strategier för hur 
islamistisk extremism ska motverkas. I Sverige har frågan i regel inte prioriterats i samma 
utsträckning, där bl.a. Uppsala kommun saknar en handlingsplan för hur personer som 
riskerar att radikaliseras ska fångas upp. 

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har i flera 
sammanhang understrukit vikten av det förebyggande arbetet. Det är helt avgörande att i ett 
tidigt skede arbeta med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för 
samhället. Enligt Säkerhetspolisen har så många som upp till 300 personer lämnat Sverige för 
att ansluta sig till IS eller andra islamistiska terrorgrupper. Hur många som sympatiserar med 
dem men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Däremot vet man att de som radikaliseras ofta 
är unga män med multikriminell bakgrund från segregerade miljöer utanför storstäderna. 

Kristdemokraterna har en rad konkreta förslag hur Uppsala kommun skulle kunna vidta 
konkreta åtgärder för att motverka islamistisk extremism. Inte minst med förebild från andra 
kommuner i Sverige och Europa som arbetat konkret med frågan. Vi vill därför fråga 
majoriteten i kommunen om det finns några planer att arbeta för dessa frågor. Det är hög tid 
att Uppsala kommun agerar för att hindra rekryteringen av ytterligare extremister. 

Jag vill därför fråga 
Avser majoriteten i Uppsala kommun arbeta för att upprätta en handlingsplan för att 
motverka radikalisering och våldsbejakande extremism? 
Finns det någon kartläggning idag av hur stort problemet är och vad kommunen gör på 
olika områden för att förebygga våldsbejakande extremism? 

Uppsala den 2 december 2015 

Jonas Segersam (KD) 

Kristdemokraterna 



Uppsala 
KOMMUNLEDNING SKONTORET 

Svar på interpellationen: Varför används inte fler verktyg för att 
få fart på bostadsbyggandet i Uppsala? 

1. Precis om interpellanten tror jag på att fler aktörer leder till större variation och ett 
ökat utbud av bostäder. Därför arbetar vi aktivt med att få fler aktörer att investera i 
Uppsala kommun. Kommunens markanvisningstävlingar är en metod och att ha en 
öppen dörr till de intressenter som vill vara med och utveckla Uppsala tillsammans 
med oss en annan. 
Det kraftigaste verktyget som finns för att öka byggtakten är att ha en transparant 
markpolitik, en öppen och tydlig dialog i ett tidigt skede för att undvika oklarheter 
med alla intressenter, samt en tydlig kommunikation med byggföretagen om hur vi vill 
att Uppsala ska utvecklas. Där finns det en utvecklingspotential och jag som ansvarig 
politiker har påbörjat en samtalsturné där jag träffar samtliga byggföretag som är 
aktiva i Uppsala så att vi kan samarbeta så nära och enkelt som möjligt. 
Hanteringen av vilka projekt som ska prioriteras är också ett viktigt verktyg för att öka 
byggandet. Fokus är att förvaltningens tjänstemän och handläggare ska prioritera de 
projekt som snabbast kan leda till färdiga bostäder. Det är en prioritering som kommer 
ligga fast. 

2. Arbetet med byggherreplanerna har inte stoppats utan är en möjlighet för 
stadsbyggnadsförvaltningen och plan- och byggnadsnämnden. I 
stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 ingår det att genomföra en 
granskning av arbetssättet med byggherreplaner. Idag finns det sjutton uppdrag som 
getts till byggherrar, av dem är det bara 4 som har antagits som detaljplaner. Vi kan se 
nu att kvalitén på de olika planernas processer är mycket varierande och i några fall 
alltför låg vilket lett till extraarbete för förvaltningen. 

Fram till att vi får en bättre bild av fördelarna och nackdelarna med arbetssättet så 
finns det anledning att använda denna möjlighet med viss försiktighet. Men 
möjligheten fmns för de byggherrar som uttryckligen önskar det. 

3. Målet om 3000 lägenheter i antagna planer ligger fast och jag är stolt över att vi 
levererar på det löftet. Att det blir en ojämn fördelning över året påverkar inte antalet 
påbörjade bostäder eftersom det fmns gott om planlagda projekt som kommer att 
startas. 

4.  
Erik Pelling 
Kommunalråd och ordförande (S) i Plan och Byggnadsnämnden 
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KOMMUN KOMMUNLEDNING SKONTORET 

Svar på interpellationen; Fler Attefallshus i Uppsala kommun 

1. Vad är kostnaden för uppförande av ett Attefallshus idag, inklusive de avgiftshöjningar som 
majoriteten föreslagit 2014 och 2015? 

Inledningsvis vill jag uppmärksamma interpellanten om att Villaägarnas information om 
Uppsala kommuns avgifter är felaktiga. Stadsbyggnadsförvaltningen har informerat 
Villaägarna om detta men Villaägarna har ej gått ut med en rättelse. 

Kommunens gällande taxa finns på hemsidan och det är de siffrorna som gäller för 2015. 

Typ av ärende Avgift i kronor 
Inte bygglovspliktigt bostadskomplement om som mest 25 kvm 7 200 
Inte bygglovspliktig komplementbyggnad om som mest 25 kvm 4 200 
Inte bygglovspliktig tillbyggnad om som mest 15 kvm (BTA) 6 200 
Inte bygglovspliktigt inredande av ytterligare bostad (endast 
enbostadshus) 

7 200 

Uppsala kommun har likt många andra kommuner antagit en taxa i linje med de 
rekommendationer som SKL anger. Det innebär bland annat att: 

• avgiften för ett lov eller besked ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden 
för respektive typärende 

• avgiften för ett lov eller besked får inte täckas av skattemedel 
• avgiften för ett lov eller besked får inte täckas av andra projekt, exempelvis projekt 

med större avkastning för byggherren så som flerbostadshus och kontor 
• avgiften för ett lov eller besked ska inte ställas i proportion till åtgärdens omfattning 

eller projektets kostnad utan endast utgå från nedlagd handläggningstid. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
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2. Vad motiverar att Uppsala kommun ligger så mycket högre i kostnader än kringliggande 
kommuner? 

Uppsala kommuns taxa bör i första hand jämföras med likvärdiga kommuners taxor. En 
jämförelse med exempelvis Heby, som har en mindre administration samt en taxa som ännu 
inte har uppdaterats i enlighet med SKL:s rekommendationer och fårre ärenden att hantera per 
år blir därför inte relevant för att förstå kommunens kostnad för ärendehantering. Geografiskt 
närliggande kommuner kan med andra ord ha helt annorlunda förutsättningar än Uppsala 
kommun. Det ska inte uteslutas att vissa kommuner — i strid mot SKL:s rekommendationer 
sponsrar denna typ av projekt med antingen skattemedel eller låter andra större projekt 
finansiera del av kostnaden. En Jämförelse med Stockholm och Örebro visar tydligt att 
Uppsala kommun kan ligga lägre än både större och mindre kommuner, vilket endast ska ses 
som en effekt av de respektive kommunernas handläggningsrutiner och resursutnyttjande. 

Uppsala Stockholm Örebro 
Bostadskomplement 7 200 kr 9 000 kr 10 615 kr 
Komplement 4 200 kr 4 980 kr 4 825 kr 

3. På vilka sätt vill majoriteten utveckla och använda Attefallshusen för att lätta efterfrågan på 
bland annat studentboenden i Uppsala kommun? 

Jag ser positivt på bygglovsbefriade åtgärder som gör det möjligt för kreativa lösningar som 
kan underlätta och skapa mer bostäder. Ytterst är det är upp till medborgarna att fritt använda 
sig av de lagförändringar som genomförs. Kommunen kan bidra med information om vilka 
möjligheter det finns. Kommunens bygglovsinformation som tar emot samtal och besök 9-12 
samtliga vardagar och som har drop-in på torsdagar kl. 15.00-19.00 erbjuder den 
informationen. 

Även om ytterligare informationsinsatser kan göras så är det i slutändan en fråga om 
prioriteringar. Det tillskott som eventuella Attefallsåtgärder kan tillföra på den rena 
bostadsmarknaden är marginellt i en jämförelse med de prioriteringar som nu görs på större 
stadsbyggnadsprojekt, markanvisningar och andra planprojekt i kommunen. Det är av större 
prioritet för mig. 

Erik Pelling 
Kommunalråd och ordförande (S) i Plan och Byggnadsnämndens 

2 (2) 



Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
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Aktbil 	i 

Inför Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för 
en ren och välkomnande kommun 
Inom miljö- och klimatområdet gjordes stora framgångar under förra mandatperioden. För att 
nå en hållbar utveckling är det viktigt att Uppsala kommun även framöver bedriver ett 
resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk 
profilering. Därför förespråkar Moderaterna att Uppsala kommuns verksamheter samverkar 
med andra aktörer för att nå goda resultat i arbetet med miljö- och klimatfrågor. Samtidigt 
måste vi verka för en tryggare kommun och utemiljö. 

Ett viktigt redskap för att nå målet om en renare och tryggare stad har införts i bland annat 
Stockholms stad, där kallat Stockholmsvärdar. Genom ökad städning och synlighet i det 
gemensamma rummet påminns människor om att det man kastar eller lämnar efter sig 
faktiskt måste plockas upp av någon annan. Stockholmsvärdar plockstädar, åtgärdar olika 
brister samt tar bort ogräs i stadsmiljön. Under vinterperioden arbetar Stockholmsvärdarna 
med snöskottning samt ishackning av till exempel gångbanor, trappor och busshållplatser. 
Under somrarna erbjuds också drygt 200 ungdomar arbete som parkvärdar med uppgift att 
plockstäda hela staden samt felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Närvaron av 
Stockholmsvärdar och parkvärdar anses även viktig för att på sikt kunna påverka 
stockholmarnas attityd till nedskräpning. 

Inom Stockholms stad har satsningen på Stockholmsvärdar ett brett politiskt stöd över 
blockgränsen. Den rödgrönrosa majoriteten fortsätter satsningen då den både skapar fler 
vägar till jobb för unga och en renare stad. Vi vill att samma insatser möjliggörs i Uppsala. 

Alla jobb behövs. Vi moderater är angelägna om att fler vägar till nya jobb trampas upp. 
Uppsalavärdarna är en viktig satsning på stadens miljö och ökad trygghet som också 
fungerar som ytterligare en väg till ett jobb. I Uppsala kan värdarna bland annat assistera 
funktionsnedsatta vid centralstationen, ansvara för en ren utemiljö och verka för en tryggare 
stad. En kombination av arbete och praktik kan erbjudas där arbetsmomenten planeras och 
anpassas utifrån arbetstagarens individuella förutsättningar. l arbetet för ett renare, tryggare 
och mer attraktivt Uppsala kan satsningar som görs på Uppsalavärdar utvecklas ytterligare 
inom ramen för samverkansprojekt med privata och offentliga aktörer i olika 
bostadsområden. 

Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna 

att 	det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun 
med målet att skapa fler arbeten samt en renare och tryggare miljö. 

att 	utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan bidra till nya jobb i Uppsala. 

Uppsala den 2 december 2015 

_c_arcrlina Bringborn Anadol (M) Therez Olsson (M) 
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Motion angående etablering av en multisportanläggning mod 

Kulan i Björklinge 

I slutet av förra mandatperioden kom undertecknad i kontakt med ett antal 
idrottsföreningar i Björklinge. Det visade sig att idrott är en stark sammanhållande länk 
för dem som bor där. 

I vårt möte framfördes önskemål om att tillsammans med kommunen anlägga en 
multisportanläggning modell Kulan (lanserats av Svenska fotbollsförbundet), för att 
utöka och bibehålla det stora idrottsintresset som finns bland Björklinges barn och 
ungdomar, genom att underlätta och utöka möjligheterna för spontanidrott. 
Anläggningen skulle dessutom med fördel kunna användas på dagtid av Björklinge 
skola, både för idrottslektioner och på raster då den tilltänkta platsen ligger nära intill 
skolan. 

Kulan är något som finns på en del platser i kommunen, t.ex. i Sävja och Södra Årsta, 
och hela idén med Kulan är just att vara en näridrottsplats för att locka fram och skapa 
möjlighet till spontanidrott. Utformningen är: 

• En spontanaktivitetsyta med måtten 40x20 meter inhägnad med staket av 
trä och stål 

• Konstgräs som underlag 
• Sex målställningar, två större på kortsidorna och fyra mindre på långsidorna 
• Två basketkorgar, två ställningar för volleybollnät. 
• Skruvar och bultar ska vara av rostfritt stål eller galvaniserade. Får inte finnas 

några skruvar eller bultar m.m. som kan skada nyttjaren 
• Belysning rekommenderas 
• Garantier på byggnation (stål och aluminium) ska vara lo år och konstgräs 

minst 5 år. 

Bilder på en Kulan-anläggning: Konstgräs, basket, fotboll, innebandy, volleyboll etc. 



a la 2015-10-25 

nne Lennartsson, Centerpartiet 

Investeringskostnad: Runt 500 000 kr enligt Svenska fotbollsförbundet 
http://svenskfotboll.se/arkivitidigare/2oo4/02/kulan-en-utmaning-till-kommunerna/,  
plus anläggningsarbete, totalt 1,5 - 2 milj. 

Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet; 

att Uppsala kommun tar tillvara det engagemang som finns i Björklinge och 
tillsammans med dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera 
en multisportanläggning modell kulan i Björklinge. 

att samarbetsprojektet ska startas under våren 2016. 

, 
CENTERPARTIET 



Motionsförslag på extra föreningsbidrag för att stödja ett bättre 

integrationsarbete 

Uppsala har, bland annat tack vare en stark arbetsmarknad, varit förskonade från ett stort 
utanförskap och riktigt stora problem i så kallade utanförskapsområden. I takt med att även 
Uppsala får allt fler utsatta invånare kopplat till människor som söker sig till Sverige, varav 
många ansöker om asyl, blir Uppsala allt mer i behov av starkare insatser för att snabbare och 
bättre inkludera människor från helt andra kulturer in i vår gemenskap. Inte minst för att vi ska 
vara mer välkomnande och för att bättre sprida de värderingar som under många år växt fram 
här och som vi anser vara viktiga i det samhälle vi vill leva i. För att klara denna allt större 
utmaning är det viktigt att vi stärker vårt civilsamhälle för att ta en ännu större roll i 
inkluderingsarbetet. Genom att stärka vårt civilsamhälle stärker vi också deras 
grundverksamhet, vilket vi också ser som mycket positivt. 

Redan i dag är Uppsala en av landets kommuner som tar emot flest ensamkommande barn. 
Dessutom har kommunen redan nu ca 1300 asylsökande och fler förväntas komma, kopplat till 
rätten att under asylprocessen välja eget boende (EBO). Därutöver har Uppsala allt fler 
invånare som lever i olika former av utanförskap. 

Centerpartiet startade för ett år sedan ett pilotprojekt för att utveckla en modell där 
idrottsföreningar, ännu mer kan hjälpa till för att minska segregationen och förbättra 
integrationen av nyinflyttade i kommunen. Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i 
Uppsala (SIU) och Uppsala Young Hockey Club, matchades i detta projekt. Dessa två viktiga 
föreningar har utvecklat samarbetet som har resulterat i start av sju grupper som under hösten 
får prova på att vara på is. 

Projektet är ett exempel på hur föreningslivet kan bidra till bättre integration. 
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Ehsan Nasari, Ce erpartiet 
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Genom att ge föreningslivet bättre förutsättningar att bidra i integrationsarbetet stärks både 
föreningslivet och berörda individer: 

Nytta för berörda individer 

• Meningsfull sysselsättning 

• Utökat kontaktnät 
• Träning i svenska 

• Möjlighet att inkluderas i svensk föreningskultur 

• Chans att lära och förstå svenska värderingar 

Nytta för föreningar 

• Starkare medlemsbas 
• Stärkt samhällsvärde 

• Bättre ekonomiska förutsättningar 

Centerpartiet yrkar; 

att Idrott och fritidsnämnden kraftigt förstärker samarbetet med Uppsalas föreningsliv genom 
riktade stöd för integrationsinsatser. 

att Uppsala kommun stärker samarbetet med Samarbetsorganisationen för 
invandrarföreningar i Uppsala (SIU). 

att Uppsala kommun startar en gemensam integrationsstyrgrupp. 
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Motion angående ett kunskapscampus i Södra staden 

Nu planeras utbyggnaden av Södra staden som kan komma att omfatta fler än 20 tusen nya 
bostäder. Redan i dag bor 30 tusen Uppsalabor i de berörda stadsdelarna som ingår i området 
Södra staden. Centerpartiet vill se en livskraftig stadsdel för alla generationer. Vår vision är att 
här ska finnas en flerdelad skola som säkrar högkvalitativ och likvärdig undervisning för alla 
barn och ungdomar, en mötesplats där barn och unga från olika bakgrunder får växa och 
utmanas i en trygg miljö. Centerpartiet föreslår därför att vi i Södra staden bygger ett 
Kunskapscampus som omfattar förskola, grundskola och gymnasieskola. Eftersom Uppsala 
kommun har ett överflöd av gymnasieskolor anser vi att en av de befintliga gymnasieskolorna 
flyttas och får utgöra en del i detta nya kunskapscampus. 

I stadsmiljö bör stordriftsföredelar exploateras, inte minst för att säkerställa att 
landsbygdsskolor som saknar dessa möjligheter ska få kunna få rimliga resurser. Södra stadens 
nya kunskapscampus bör utgöras av ett flertal byggnader med delvis olika skolgårdar för olika 
åldersgrupper. På så vis skapar vi en trygg och nära skolmiljö för alla barn. Samtidigt kan 
kunskapscampus storlek skapa stora samordningseffekter när såväl kvalificerade ämneslärare 
som speciallärare, specialpedagoger, skolhälsovård och administration kan samutnyttjas. 
Campus kan också ge underlag för utveckling av nya karriärtjänster för lärare. 

På campus bör en multisporthall uppföras och utnyttjas både under och efter skoltid. 
Skolgårdarna och utomhusytorna bör bjuda in till lek och rörelse såväl under rast som efter 
skoltid. Dessa delar av campus bör utformas så att de också lämpar sig för spontanidrott, 
skolidrott och organiserad idrottsverksamhet under och utanför skoltid. 

I Nyköpings kommun har man gjort en liknande satsning med stor framgång där kommunens 
högstadieskolor har förts samman till en enda skola med 1 250 elever i årskurs 7-9. Detta har 
gett en lugnare skolmiljö, minskad segregation och bättre skolresultat. Även i Uppsala finns ett 
behov av att bättre arbeta för att minska segregationen och förbättra inkluderingen. 



, Centerpartiet St fa 

Uppsala kommun har ett ineffektivt utnyttjande av skollokaler och tomma lokaler kostar. 
Därför vill vi att Kunskapscampus ska utformas flexibelt så att lokalerna kan användas till andra 
ändamål när barnkullarna mellan åren varierar i storlek. Vi anser även att delar av 
kunskapscampus ska kunna drivas som friskola. Kunskapscampus Södra staden, en flerdelad 
helhetslösning tror vi kommer att medföra stora ekonomiska och pedagogiska 
samordningseffekter och samtidigt motverka segregation. 

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige; 

att utreda utformning och placering av ett nytt kunskapscampus med flexibla lokaler för 
förskola, grundskola och gymnasieskola i Södra staden. 

Upp ala 	-10-27 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 

Ehsan Nasan, Centerpartiet 

CENTERPARTIET 
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Motion om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken 

Centerpartiet vill att Uppsala ska vara en mångfacetterad stad som tar plats och visar vägen 
för företagsamhet, nyfikenhet, kunskap och ett medmänskligt samhälle och som står upp för 
individens rättigheter. 

Det konstnärliga gestaltningsförslaget för Carolinabacken med namnet "Urbana souvenirer", 
presenterades för kulturnämnden i juni 2012. Konceptet var tänkt att visa Uppsalas karaktär av 
en öppen och mångkulturell stad med replikor på konstverk från platser runt om i världen, 
utplacerade utmed den nyrenoverade paradgatan. Centerpartiet ställde sig positiva till 
förslaget då det överensstämde med vår vision om Uppsala som en nyfiken kunskapsstad i 
världen. Det nu uppförda motivet på markvärmecentralen i Carolinabacken är dock långt ifrån 
den inriktning som vi för tre år sedan lät gå igenom. 

DDR-väggmålning på markvärmecentralen representerar en svunnen, människoförtryckande 
tid, mitt bland Uppsalas stoltheter; Domkyrkan, Carolina Rediviva och slottet. Ett sådant motiv 
har inte en plats i det Uppsala Centerpartiet representerar. Motivet står inte för mångkultur, 
inte heller för öppenhet, vilket gör att konstnären och övriga inblandade efter 
inriktningsbeslutet går emot det vägledande föreslagna konceptet. 

I konceptförslaget står det att "en muralmålning från en annan stad i världen reproduceras på 
markvärmecentralen" och att "utformningen och valet av motiv skulle ske i samråd med 
kulturkontoret". Efter beslutet har valet av motiv skett utan bred inkludering av 
folkrepresentanter och fört de som röstade för förslaget bakom ljuset. 

Att i vårt Uppsala placera ett monument som representerar en kommunistisk diktatur, som 
förtryckt miljoner människor i flera decennier är inte en ansvarsfull förvaltning av stadens 
offentliga rum. Det måste ställas mycket hårdare krav på att tydligare gestaltningsförslag ska 
presenteras i nämndbeslut och inte får ändras under den fortsatta processens gång. 

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige; 

att kommunen skänker DDR-konstverket/kaklet till Uppsala konstmuseum som exempel på 
okloka investeringar. 

att ge utsmyckningsuppdraget för markvärmecentralen till konstintresserade barn och 
därigenom ge uttryck för unga människors centrala roll i dagens samhälle. 

att processen runt upphandlingar av konst i offentliga rum inkluderar ett tydligt 
skissbeslutstillfälle kopplat till konstnärens IM, så att politiker ges en rimlig chans att 
som folkvalda represente a Bpsalaborna. 

NÄRODLAD 
POLITIK 
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Mia Nordström, Centerpartiet 

Motion angående utveckling av Seminarieområdet till en 

stadsdelspark 

Centerpartiet beklagar det tidigare beslutet i kommunfullmäktige att bebygga det vi i folkmun 
kallar för Seminariepaken. I ljuset av det pågående arbetet med en ny översiktsplan för 
Uppsala kommun är det uppenbart att Seminarieparken istället för att bebyggas i sin helhet 
bör utvecklas till en park för rekreation och kulturella upplevelser. 

Området har redan i dag runt 15 300 invånare och närmaste större rekreationsyta är 1 500 
meter. 

Frågan om Seminarieparken handlar om hållbarhet. Asflaterar och murar vi igen den med 
bostäder så kan den inte återställas. Centerpartiet anser att Seminarieområdet ska utvecklas 
till en strategisk park som skyddas med samma självklarhet som Stadsträdgården och 
Carolinaparken. 

Vi vill utveckla detta viktiga grönområde runt seminariet till en grön trivsam plats för de 
närboende, kommunens invånare och andra besökare. Parken kan med relativt enkla grepp bli 
ett socialt nav för många invånare. En välbehövlig plats för lek, spontanidrott och 
återhämtning. Seminarieparkens läge intill Fyrisån ger förutsättningar att utifrån 
Översiktsplanens intentioner om gröna länkar skapa en länk mellan grönområdena utmed ån 
vid Fyrishov samt den västra Å-promenaden, men också vidare till grönområdena vid 
badmintonhallen och de närliggande kolonilotterna. Det skapas ett mervärde för såväl 
Seminarieparken som Å-stråket. Även Fyrishov som besöksdestination kan förstärkas med en 
anslutande attraktiv park. 

Centerpartiet yrkar på; 

att kommunfullmäktige river upp det tidigare tagna beslutet att bygga bostäder i 
seminarieområdet. 

att det som i folkmun kallas Seminarieparken ska utvecklas till en strategisk park som skyddas 
med samma självklarhet som till exempel Stadsträdgården och Slottsbacken. 
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nne Lenn rtsson, Centerpartiet 
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Uppsala 2015-10-23 

Stefan Hanna, Centerpartiet' 

Motion om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter 

Uppsalas befolkning blir i genomsnitt allt äldre. Detta är mycket positivt men det innebär också 
påfrestningar på kommunens ekonomi då en kraftig ökning av +8o-åringar också bedöms leda 
till högre vård- omsorgskostnader. För att stimulera till ett längre friskare liv och för att 
motverka den ensamhet som många äldre känner, vill vi att kulturaktiviteter från civilsamhället 
ska upphandlas och erbjudas på våra Träffpunkter. Vår övertygelse är att en liknande satsning 
har stor positiv påverkan på våra äldres välbefinnande, och ger därigenom ett längre aktivt liv. 
Det är särskilt viktigt att upphandla aktiviteter där de äldre får chansen att aktivt delta. 
Samtidigt som våra äldres välbefinnande ökar, stärks även civilsamhället. Exempel på 
aktiviteter är konstutställning, folkmusik, dansuppvisning, teater, måleri, poesi och 
matlagning. 

Centerpartiet föreslår; 

att från civilsamhället upphandla kulturaktiviteter som erbjuds på kommunens tillhandahållna 

Träffpunkter. 
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Motion om särskilda satsningar på fler servicebostäder 

Uppsalas befolkning blir i genomsnitt allt äldre. Detta är mycket positivt. Samtidigt är det 
viktigt att vi i takt med att vi blir äldre och skörare också ges goda förutsättningar för att 
förändra våra liv så att vi ökar chanserna till ett friskt och hälsosamt åldrande. 

Idag bor många äldre kvar i bostäder som de anser för stora för deras livssituation samtidigt 
som kommunen årligen betalar stora belopp för att anpassa bostäder efter deras behov. 
Dagens fastighetsskattesystem och kostnadsdrivande bostadsregler gör alternativkalkylen för 
en person som till exempel flyttar från en 200 kvm villa i Björklinge till en tvåa i Industristaden 
orimlig. Staten och kommunerna måste gemensamt hjälpas åt att ändra dessa 
samhällsekonomiskt destruktiva inlåsningar. 

1 takt med att allt fler invånare blir +80 år är det viktigt att kommunen säkerställer en god 
tillgång till trygga boendeformer. Allt fler äldre invånare efterfrågar liknande boendeformer, 
serviceboenden. Boenden med en variation av bostadsstorlekar, bostadsformer och 
serviceerbjudanden. 

Vår övertygelse är att en satsning på många fler servicebostäder skapar ett bättre 
välbefinnande för våra äldre. Dessa boendeformer innebär inte enbart bostäder anpassade för 
människor med allt större funktionshinder utan även mycket goda möjligheter att bryta den 
ensamhet som många äldre i dag känner. 

För att stimulera till längre friskare liv och för att motverka ensamheten vill Centerpartiet att 
många fler prisvärda servicebostäder etableras i Uppsala. Det är viktigt att bostäderna varierar 
och erbjuder allt mellan rum med pentry och toalett till flerrumslägenheter. Oavsett storlek på 
bostaden är gemensamma samlingslokaler, friskvård, trygghetslarm och snabb tillgång till 
vårdpersonal en basservice i dessa boenden. Samlingslokaler där till exempel konstutställning, 
folkmusik, uppvisningar, teater, måleri, poesi, matlagning och dans kan anordnas. 

Centerpartiet föreslår; 

att kommunen i översiktsplanen och i detaljplanearbetet planerar och säkrar ytor för att bygga 
servicebostäder. 

att kommunen genom Uppsalahem bygger fler servicebostäder av olika storlek, allt mellan 
korridorliknande boende till flerrumslägenheter. 

att kommunen säkrar att det utöver centralorten finns servicebostäder i kommunens östra, 
norra och västra delar. 

pRsa I 	„5--10-23 

St a 	a, Centerpartiet 
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1(8) 

em la 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Aspen, kl: 8.00— 8.15 

Ledamöter: 	Agneta Eriksson (S), ordförande 	Ersättare: 	Rikard Sparby (M) 
Inger Söderberg (M), v ordförande 	 Jonas Andersson (MP), tjg 
Liza Boöthius (V) 	 Ulla Johansson (KD), tjg 
Anders A. Aronsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 
David Perez (SD) 

Övriga deltagare: Astrid Anker, sekreterare 

Utses att justera: 	Rikard Sparby (M) 	 Paragrafer: 	61-67 

 

1 

  

7 
Underskrifter: 

   

    

Agneta Eriksson, ordförande 	 Rikard Sparby (M), justerare 

Yr4y4/ 
Astrid Anker, sekreterare 



Uppsala. VALBEREDNINGEN 

2(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 61 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 62 

Val av justerare 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att utse Rikard Sparby (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala. VALBEREDNINGEN 

3(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 63 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Uppsalahem AB Ledamot, tillika 
ordförande 

Elnaz Alizadeh (S) 

Studentstaden AB Ledamot, tillika 
ordförande 

Elnaz Alizadeh (S) 

Uppsalahem AB Ledamot Marcus Wennerström (S) 

Studentstaden AB Ledamot Marcus Wennerström (S) 

Namngivningsnämnden Ledamot Samuel E Lilja (KD) 

Utbildningsnämnden Ersättare Sara Hägerström (M) 

Kommunfullmäktige Ersättare Sara Hägerström (M) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala.. VALBEREDNINGEN 

4(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 64 

Entledigande av ersättare i Regionförbundet Uppsala läns förbunds- 
fullmäktige 
KSN-2015-0004 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga Anders Hammarstedt (SD) beträffande uppdraget som ersättare i Regionförbundets 
fullmäktige. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2015, § 138, att bevilja 
Anders Hammarstedts (SD) avsägelse beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen omfattade inte hans plats som ersättare i Regionförbundets fullmäktige. 

Kommunallagens 4 kap 23 a § föreskriver att till ledamot eller ersättare i ett kommunalförbunds 
beslutande församling endast får väljas den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens 
fullmäktige. I konsekvens med vad lagen förskriver föreslås därför kommunfullmäktige entlediga 
Anders Hammarstedt (SD) från uppdraget som ersättare i förbundsfullmäktige i Regionförbundet 
Uppsala län. 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5(8) 

eacilo, 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 65 

Entledigande av suppleant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd 
KSN-2015-0004 

Ärendet 
Susanne Bornelöv (V) har i skrivelse till jordbruksverket hemställt om entledigande från sitt 
uppdrag som personlig suppleant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd från den 10 januari 2016. 

Jordbruksverket har den 16 november beviljat begärt entledigande och önskar få förslag från 
Uppsala kommun på ny personlig suppleant. Bilaga. 

Jordbruksverket önskar svar senast den 31 december 2015. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upp,alo, VALBEREDNINGEN 

6(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 66 

Fyllnadsval 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta nedanstående val: 

Nämnd, bolag stiftelse 	Uppdragsperiod 
	

Namn 
	

Parti 
mm./Uppdrag 	 t.o.m datum 

Uppsala Parkerings AB 

Ledamot 

Suppleant 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ledamot 

Namngivningsnämnden 

Ledamot 

Utbildningsnämnden 

Ersättare 

Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 
Suppleant 

Regionförbundet Uppsala län 

Ersättare 

Uppsalahem AB 

Ledamot, tillika ordförande 

Studentstaden AB 

Ledamot, tillika ordförande 

Gäller intill slutet av den bolags- 	Göran Olsson 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Gäller intill slutet av den bolags- 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfulhnäktige. 

2018-12-31 
	

Daniel 
Wall Andersson 

2018-12-31 
	

Bordläggs 

2018-12-31 
	

Fredrik Hultman 

2019-06-30 
	

Anmäls KF 

2018-12-31 
	

Anmäls KF 

Gäller intill slutet av den bolags- 	Susanne Eriksson 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Gäller intill slutet av den bolags- 	Susanne Eriksson 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfulhnäktige. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upekela VALBEREDNINGEN 

7(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 66 (forts) 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Uppsalahem AB 

Ledamot 

Studentstaden AB 

Ledamot 

Gäller intill slutet av den bolags- 	Bordläggs 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Gäller intill slutet av den bolags- 	Bordläggs 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

(S) 

(S) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2 upe,aloi VALBEREDNINGEN 

8(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 67 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i 



Jordbruks 
verket 

Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur 
Tutte de Vries 

SKRIVELSE 
2015-11-16 

UPPSALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Vaksalagatan 15 
753 75 UPPSALA 

Bilaga 
Dnr 5.2.18-11048/15 
Nr 40042-15 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -11- 24 

Diarlonr. gaTA67079-

-- 0 0 kar17 

Förordnande av ledamot i Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 
I skrivelse till Jordbruksverket daterad den 10 november 2015 avsäger sig 
BORNELÖV SUSANNE sitt uppdrag som personlig suppleant för 
BJÖRKGREN SIV MARIANNE i Uppsala djurförsöksetiska nämnd från 
och med den 10 januari 2016. 

Jordbruksverket behöver förslag på vem som ska ersätta BORNELÖV 
SUSANNE som personlig suppleant och vill därför hemställa att 
UPPSALA KOMMUN snarast inkommer med förslag på ledamot som är 
villig att åta sig uppdraget. Av förslaget ska följande framgå: namn, 
personnummer, adress, telefonnummer och e-mailadress. Den nya 
ledamoten bör utgöras av lekman som företräder allmänintresset och som 
inte är organiserad i någon djurskyddsförening, eftersom sådana ledamöter 
rekryteras i särskild ordning. 

Svar önskas senast den 31 december 2015 

Inger Söderavi 

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping 
Tel: 036-15 50 00 vx, Frxx: 036-19 05 46 

E-post: jordbruksverket@jordbruksverket,se, Internet: Nvww.jordbruksverket.se  
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