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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 15:45. 

Beslutande: Erik Pelling (S), ordförande §§ 
45-66 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice 
ordförande 
Asal Gohari (S), tjänstgörande 
ersättare §§ 67-75 
Caroline Hoffstedt (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (SD) §§ 47-75 
David Perez (SD), tjänstgörande 
ersättare §§ 45-46 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) §§ 45-65 
Karolin Lundström (V), 
tjänstgörande ersättare §§ 66-75 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V)  

Ersättare: Asal Gohari (S) §§ 45-66 
Mats Gyllander (M) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Linda Eskilsson (MP) 
Madeleine Andersson (M) 
Jonas Petersson (C) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Karolin Lundström (V) §§ 45-65 
David Perez (SD) §§ 47-75 
Eva Moberg (KD) 

Paragrafer: 45 - 75 Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) 

" 
Mohamad Hassan, ordförande §§ 67-75 

L 
Lars Niska, sekreterare 

Stationsgatan 12, den 12 april 2019. 

Erik Pelling, ordförande §§ 45-66 

rakfra.MNA/v-ti4+ 
Fredrik Ahlstedt, justerare 
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Lars Niska, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

Övriga Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
deltagare: Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef. Lena Grapp, 

stadsjurist. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Marica Nordwall, 
kommunikationsdirektör. Stefan Berg, kommunikatör. Maria Ahrgren, 
avdelningschef. Patrik Hesselius, senior adviser. Christian Blomberg, mark- och 
exploateringschef. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef, Ida Harju Håkansson (S), 
Natalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L), Stina Bergström (MP), Sara Persson 
(M), Sofia Andersson (M), Dawn Anthony (V) och Joakim Holmertz (C), politiska 
sekreterare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 45 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 46 

Årsbokslut och årsredovisning 2018 
KSN-2019-0164 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2018, samt 

att till investeringsbudgeten för 2019 lägga de pågående investeringarna 2018 enligt handlingens 
bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att fastställa 2018 års resultat för samtliga nämnder, handlingens bilaga 2, 

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, handlingens bilaga 3, 

att godkänna årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen, ärendets bilaga 2, 

att anmäla rapport om jämställdhet i Uppsala kommun till kommunfullmäktige, ärendets bilaga3, 

att anmäla rapport om Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2018, ärendets bilaga 4, samt 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2018 till kommunfullmäktige, ärendets bilaga 5. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i 
bilaga A § 46. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag anser att Uppsala kommun inte arbetar med att bryta det allt större utanförskapet tillräckligt bra. 
Kommunen brister också i sin förmåga att ställa om omsorgs- och vårdverksamheterna för att klara 
ett mycket större antal +80 åringar inom vår kommun. På toppen av det presterar våra skolor 
oacceptabla bildningsresultat bland våra elever och befolkningsutvecklingen matchas inte med de 
prisvärda bostäder som krävs. Jag anser också att skuldökningen per invånare är oroande hög. 
Kommunen bör styras med betydligt färre inriktningsmål. Inriktningsmålen ska ha fokus på välfärdens 
kärna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2018. Målen för resultat, soliditet och 
låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har dänned stärkts. 
Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta 
innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än 
kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

bO 
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Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 105. 

Utdragsbestyrkande 

713, 
Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 47 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2019-0523 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anger att kommunstyrelsen före den 1 april varje år ska 
lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till fullmäktige till och 
med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 
behandlade av kommunfullmäktige per den 26 mars 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 90. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 48 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser m.m. 
KSN-2019-1254 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB i ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer krav 
på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt 
eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som 
gäller för bolaget. 

Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I 
Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter 
AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten). 

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat 
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som till 
kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019. 
Uppsala Stadshus AB:s förslag den 26 mars 2019 § 17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 49 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) om 
vårdserviceteam 
KSN-2016-2644 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2016, att kommunen inrättar särskilda vårdserviceteam i Uppsala 
kommun i syfte att leva upp till värdighetsgarantin och att underlätta den enskildes integrering i det 
svenska samhället. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2019. 
Protokollsutdrag från äldrenämnden den 7 februari 2019 § 13. 
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 82. 

Utdragsbestyrkande 

f4)( 
Justerandes sign 

Aif 
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§ 50 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i 
Uppsala kommun 
KSN-2017-1768 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 mars 2017 att fullmäktige beslutar att: 
- En utredning görs tillsammans med Region Uppsala om en utveckling av kollektivtrafiken inom 
kommunens gränser som gör att tillgängligheten till de skolor som eleverna valt ökar samtidigt som 
kostnaderna optimeras, samt att 
- utredningen identifierar nya möjligheter för utveckling av anropsstyrd trafik inom kommunen och 
bidrar till att tillgängligheten ökat för alla invånare på landsbygden. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 22. 
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 83. 

Utdragsbestyrkande 

7nr 
Justerandes sign 

4 
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§ 51 

Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande 
KSN-2019-0957 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna de förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande som föreslås i bilaga 1, under 
förutsättning av kommunstyrelsens godkännande vid varje enskild försäljning till extern aktör och med 
undantag av de fastigheter som tillsammans utgör Gottsunda centrum vilka förutsätter slutligt 
godkännande av Uppsalas kommunfullmäktige, sedan id&oncepttävling genomförts, 

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att, i samråd med bolagen i enlighet med föredragningen, leda 
och samordna genomförandet av försäljningar till externa aktörer och koncernintema 
fastighetsöverlåtelser av bestånden i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala 
Kommuns Fastighetsaktiebolag, 

att samtliga förslag till försäljningar och interna överlåtelser ska underställas Uppsala Stadshus AB för 
beslut, 

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 
genomföra en id&oncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet, 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter 
genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum, samt 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att i syfte att bereda och samordna förslag till beslut i kommunstyrelsen och i bolaget tillsätta en 
politisk beredningsgrupp för försäljningar och fastighetsöverlåtelser från Aktiebolaget Uppsala 
kommun Industrihus bestående av Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Peder 
Granath (S) och Thomas Tjäder (M), samt 

att i syfte att bereda och samordna förslag till beslut i kommunstyrelsen och i bolaget tillsätta en 
politisk beredningsgrupp för försäljningar och fastighetsöverlåtelser från Uppsala Kommuns 
Fastighetsaktiebolag bestående av Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Bedo 
Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M) och Jacob von Engeström (C). 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Mycket positivt att kommunen kan tänka sig att fokusera mer på kärnverksamheten. Det är dock 
mycket viktigt att på grund av konjunkturläge sälja invånarnas tillgångar allt för billigt. Det är också 
mycket viktigt att UKFABs uppdrag om att kunna bidra till köpcentrumutveclding utanför centralorten 
överförs till annat kommunalt fastighetsbolag i samband med en försäljning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
t 

i , -R 



11(44) 

upPleal.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias 
Smedbergs (V) yrkanden med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkanden. 
Vänsterpartiet hade helst sett att inga kommunala tillgångar behövde avyttras, men med otillräckliga 
statliga investeringsstöd och statsbidrag samt med Uppsala kommuns låneskuldsutveckling i åtanke 
tvingas vi avyttra vissa delar av fastighetsbeståndet. Men vi är emot försäljningen av Gottsunda 
centrum. Vi ser det som en kapitalförstöring att sälja centrumet med tanke på de stora investeringar 
kommunen har gjort i fastigheten och hur värdet av fastigheten och hyresintäkterna kommer att öka i 
takt med centrumområdets utveckling i linje med planprogrammet för Gottsunda. Dessutom anser vi 
att en privat aktör saknar rätt förutsättningar och incitament för att förverkliga planprogrammet för 
Gottsunda och bygga ett stadsdelscentrum som präglas av social sammanhållning. En utförsäljning av 
hela centrumet sätter utvecklingen av stadsdelen i händerna på en privat galleriaägare och då väger 
detta bolags vinster tyngre än samhällsvinsterna för de som bor och verkar i Gottsunda. Vi motsätter 
oss försäljningen av de cirka 300 hyreslägenheter i UKFAB:s ägo och vi motsätter oss alla generella 
uppdrag till Uppsalahem om att avyttra allmännyttan. Det finns otal exempel där hyresrätter som 
säljs till privata aktörer ombildas till bostadsrätter eller lyxrenoveras och därefter får så kraftiga 
hyreshöjningar att de som bor där inte längre har råd att bo kvar. Om en utförsäljning av dessa 
tillgångar sker kan vi inte garantera att upplåtelseformen även i fortsättningen är hyresrätt och vi kan 
inte garantera att hyrorna hålls nere. 
Vi reserverar oss även mot att socialdemokraterna ska göra upp med högeroppositionen i de grupper 
som ska bereda och samordna försäljningarna medan vänsteroppositionen hålls utanför på ett 
odemokratiskt sätt. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med motivering i bilaga A § 51. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna är varken principiellt för eller emot försäljningarna. Det är dock inte klokt att 
avyttra stora fastighetsbestånd under en begränsad tid eftersom det är få aktörer som kan lämna 
anbud och om det sammanfaller i tid med sämre konjunktur blir skattekollektivet förlorare på affären. 
Det är därför klokare att sprida ut avyttringar över tid för att säkerställa att vi löpande håller goda 
finanser för våra kommande projekt. Vi kommer noggrant gå igenom varje enskilt fall av förslag till 
avyttring när anbuden kommit in. Är prisbilden god ska vi givetvis ta chansen att sänka kommunens 
skuldsättningsgrad. 

Sammanfattning 
Uppsala är en attraktiv stad att bo och arbeta i och kommunen ska fortsätta att utvecklas och förnyas 
med bostäder, kontor, hotell, arenor, institutionsbyggnader, handel, skolor och kommunal service. 
Företag ska kunna etableras och frodas. Vi arbetar framgångsrikt med att säkra att den långsiktiga 
utveckling som sker är hållbar både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv men även ur ett 
ekonomiskt perspektiv. I Mål och budget 2019-21 uttrycks det att kommunen, för att bidra till att lösa 
delar av de kommande finansieringsbehoven för vår tillväxt, ska identifiera tillgångar för möjlig 
avyttring. I detta ärende presenteras ett förslag att sälja merparten av fastigheterna i Uppsala 
Kommuns Fastighetsaktiebolag och i Aktiebolaget Uppsala kommuns Industrihus samt att ge 
Uppsalahem ökade möjligheter att sälja mindre delar av sitt bestånd till aktörer som har en ambition 
för långsiktigt ägande av hyresrätter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Yrkanden 
Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 
och Stefan Hanna (-) yrkar bifall arbetsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Mohamad Hassan (L) och Fredrik Ahlstedt (M), att 
arbetsutskottets förslag till sjunde att-sats ändras till: 
att i syfte att bereda och samordna förslag till beslut i kommunstyrelsen och i bolaget tillsätta en 
politisk beredningsgrupp för försäljningar och fastighetsöverlåtelser från Uppsala Kommuns 
Fastighetsaktiebolag bestående av Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Bedo 
Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M) och Jacob von Engeström (C). 

Stefan Hanna (-) yrkar ändring med: 
(/) att Uppsala Fastighetsförvaltningsbolag AB övertar UKFABs ansvar för eventuell 
centrumutveckling utanför Uppsala stad. 
(2) att Tobias Smedberg (V) ingår i den politiska beredningsgruppen. 

Tobias Smedberg (V) yrkar ändring med: 
(I) att de delar som berör en försäljning av UKFAB:s fastigheter i Gottsunda centrum återremitteras 
för att en genomtänkt medborgardialog om ägarskapet av Gottsunda centrum ska genomföras innan 
beslut om försäljning fattas. 
(2) att UK_FAB:s cirka 300 hyreslägenheter i Gottsunda centrum ska vara kvar i kommunkoncernens 
regi och att ärendet justeras i linje med detta. 
(3) att Gottsunda centrum inte utsätts för försäljning eller idétävling och att ärendet justeras i linje 
med detta. 
(4) att Region Uppsala ges möjlighet att köpa fastigheten med vårdcentral i Storvreta till ett 
marknadsmässigt pris, innan fastigheten erbjuds andra externa aktörer. 
(5) att biblioteket inte ska ingå i försäljningen av Storvreta centrum. 
(6) att de delar i ärendet som refererar till att Uppsalahem ska avyttra bestånd utöver 
studentlägenheter tas bort genom att följande del i ärendeföredragningen stryks: "För att möjliggöra 
för Uppsalahem att kunna öka takten på nybyggnationerna, framförallt under perioder där 
byggpriserna är lägre, föreslås att Uppsalahem kontinuerligt ser över sitt fastighetsbestånd och 
öppnar upp för en mindre andel avyttringar av beståndet. Syftet med försäljningarna ska vara att hela 
vinsten ska återinvesteras i nya bostäder. Eventuella försäljningar ska göras till kända och seriösa 
aktörer som har ambitionen av ett långsiktigt ägande och att utveckla hyresfastigheter i Uppsala." 
(7) att de två beredningsgrupperna som ska tillsättas rymmer samtliga partier som vunnit 
representation i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till Stefan Hannas (-) andra tilläggsyrkande. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Tobias Smedbergs (KD) fjärde tilläggsyrkande. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på Stefan Hannas (-) och Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) första (1) yrkande om delvis återremiss av ärendet mot 
ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen bifaller ärendets avgörande idag. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tredje (3) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) fjärde (4) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) femte (5) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) sjätte (6) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) sjunde (7) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) första (1) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 mars 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

iI ( 
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upPniki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 52 

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever 
KSN-2017-1769 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
En förutsättning för att Uppsalas elever ska kunna tillgodogöra sig sin undervisning är att de känner 
sig trygga i sin skola. Således anser Centerpartiet att tryggheten i våra skolor bör vara en prioritet för 
Uppsala kommun. Motionen lyfter flera viktiga åtgärder för att säkerställa att alla elever känner sig 
trygga, att kränkningar och lagöverträdelser beivras samt att skolans respons på kränkningar straffar 
förövaren och inte offret. Centerpartiet står därför bakom motionen. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden: 
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda möjligheterna i skollagen för att 
förrövaren ska byta skola istället för offret. 
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever 
som agerar negativt på ett sådant sätt att det kan befaras att de ska begå mycket allvarliga kränkningar. 
- att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom skolorna i Uppsala 
kommun. 
- att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar kan förebyggas och 
avvärjas. 
- samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att tillsammans stärka 
kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motion. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 25. 
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 84. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
41 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 53 

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och 
familjedaghem 
KSN-2017-2456 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 
2017 att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om möjligheten att 
starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 21. 
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 85. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 54 

Motion av Jonas Segersam (KD) om uthyrning av lantbruksbostäder 
KSN-2017-3189 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet stödjer Kristdemokraternas motion om att underlätta uthyrning av lantbruksbostäder. 
Uppsala kommun lider av svår bostadsbrist varför det är angeläget att få fram fler bostäder. De 
senaste åren har kommunen försökt avhjälpa bostadsbristen genom att godkänna detaljplaner där 
kvalitativa boendemiljöer alltmer åsidosatts till förmån för fler bostäder. Centerpartiet ser behovet av 
fler bostäder, men står inte bakom det ensidiga fokus på kvantitet framför kvalitet som präglat de 
senaste årens stadsbyggnadspolitik. 
Vi har i flera års tid pekat på att kommunens mindre orter och landsbygd kan avlasta centralorten. 
Genom att se och utnyttja landsbygdens potential kan vi både se till att det byggs fler bostäder och 
säkerställa att det som byggs är goda livsmiljöer. Det som anförs i motionen är ett av flera sätt som 
landsbygden kan bidra på. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur fler 
bostäder på landsbygden kan frigöras. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om avslag till motionen och 
mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 100. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

?n- 
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upratifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 55 

Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 
KSN-2017-3480 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Jonas Segersam (KB) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Tiggeri är en fråga som väcker starka känslor och åsikter. Vi kristdemokrater har landat i att tiggeri 
inte är förenligt med människovärdesprincipen och den syn på arbete och försörjning som gäller i 
Sverige. Att månad efter månad tigga på Uppsalas gator är inte en värdig tillvaro, och vi tror att vi 
behöver ändra kommunens inställning i denna fråga. 
Vi anser fortfarande att man bör begränsa härbärgets öppettid till vintern och endast fylla nödvändiga 
behov. Socialtjänsten kan också behöva göra akuta insatser för alla personer som vistas i Uppsala 
varför andra att-satsen inte kan bifallas. 
Därför yrkade vi bifall till motionens första att-sats 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias 
Smedbergs (V) yrkande med motiveringen: 
Att människor av fattigdom ser tiggeri som sin enda utväg kan inte förändras genom förbud. Det 
behövs aktiva insatser och ett utökat socialt arbete. Bekämpa fattigdomen istället för att bekämpa dem 
som ber om hjälp. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
År efter år har fått gå utan att riksdagens skapat förutsättningar för att på allvar hjälpa dessa 
tiggande EU medborgare i sin hemmiljö. Tiggare som på många sätt utsatts för många kränkningar 
från människor som utnyttjar dem. Tiggeri hjälper inte enskilda människor mot ett bättre liv. 
Ordningsregler som hindrar tiggeri på centrala offentliga ytor, och möjlighet för privata 
fastighetsägare att ansluta sig, bör övervägas. 
Den föregående regeringens statliga utredare kopplat till berörda EU migranter var tydlig med att 
förd politik varit mycket olämplig. Enskilda människors välbefinnande borde alltid stå i centrum 
samtidigt som Sveriges delar inte har hållbara möjligheter att bli ett Europeiskt socialkontor. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska lönsamheten i 
tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till gruppen hitresta tiggare. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens andra att-sats. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionens första att-sats. 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om avslag till 
motionen och mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionens första att-sats och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om avslag till 
motionen och mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionens andra att-sats och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2019. 
Protokollsutdrag från socialnämnden den 20 juni 2018 § 84. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 101. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPnlif, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 56 

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen 
KSN-2018-1171 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Det är mycket viktigt att Uppsala kommun tillämpar likabehandlingsprincipen. Allt annat leder 
kommunens utveckling i fel riktning. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i en motion väckt den 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast 
ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt lagen kortast möjliga tiden. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hanna (-) med flera yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 102. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRIlia KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 57 

Motion av Stefan Hanna (-) om att öka förståelsen för kulturella skillnader 
i Uppsala 
KSN-2018-1172 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Motionens intention är än viktigare än vad jag antog i ljuset av att runt 34% av Uppsalas invånare 
idag är direkt invandrade eller har båda föräldrarna som invandrat till Uppsala/Sverige. Det är 
mycket viktigt att ta detta viktiga arbete på betydligt större allvar än hittills. Det räcker inte att 
personalen går på kurser. Analyserna av kulturskillnader mellan olika grupper är väsentliga att till 
exempel inkludera i skolans verksamheter. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun initierar projekt 
som föreläsningar, seminarier och dialog för kommuninvånare, kommuntjänstepersoner och politiker 
för ökad förståelse för värdegrunder och kulturer, samt att projektet ska omfatta hela Uppsala kommun 
och ha fokus på de delar av Uppsala som har ett utbrett utanförskap. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om avslag till motionen och 
mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 103. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



21(44) 

upP19.113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 58 

Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet 
KSN-2018-1887 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens intentioner, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Vi är på övertid med fina ord, vi behöver skyndsamt gå från ord till handling. Bristen på 
kommunikation med till exempel Upsala cykelklubb vittnar om att relationerna mellan kommunen och 
föreningarna inte är på en acceptabel nivå. Jag vill ändå lyfta fram att handläggningen av motionen 
skett på under ett år, vilket är ovanligt. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 
att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens intentioner samt att 
skapa förutsättningar för en förening att följa sina ärenden i en egen föreningsgrupp inom kommunens 
digitala ärendesystem. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 104. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ke, 
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upPlealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 59 

Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län 
KSN-2018-3777 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala län, samt 

att uppdra till socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden att träffa en lokal överenskommelse med Region Uppsala om riskbruk, 
missbruk och beroende. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna vill att vii kommande överenskommelser även innefattar spel som inte omfattas 
av pengar. 

Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen (SoL 5 kap 9a§) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 3§) ska 
kommuner och landsting/regioner ingå överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer som 
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller 
spel om pengar. 

Den aktuella länsövergripande överenskommelsen är en revidering av den som träffats mellan länets 
kommuner och Region Uppsala (dåvarande landstinget) år 2016. Skälet till revideringen' är att 
kommunerna från 1 januari 2018 fick ett utökat ansvar för att förebygga och motverka missbruk av 
spel om pengar. Även hälso- och sjukvården fick ett utökat ansvar för barns behov av information, råd 
och stöd om en vårdnadshavare har spelproblem. 

Överenskommelsen ska tydliggöra respektive huvudmans ansvar, stärka samverkan mellan 
kommunerna och Region Uppsala samt ligga till grund för lokala överenskommelser mellan respektive 
kommun och Region Uppsala. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 5 mars 2019 § 69. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

TA- 
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upPnlia KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 60 

Projektbudget Norra Hovstallängen 
KSN-2017-4097 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till genomförandestrategi för Norra Hovstallängen i enlighet med föredragningen 
i ärendet, 

att godkänna förslag till projektbudget för Norra Hovstallängen i enlighet med ärendets bilaga 3, 
samt 

att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att beställa grundskola för 780 elever i Norra Hovstallängen 
som möjliggör en framtida skola på upp till 1 000 elever, en idrottshall och en förskola för 144 barn. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
i bilaga A § 60. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 60. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick under våren 2017 i uppdrag av kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott att starta projektet Norra Hovstallängen (Busstomten). Projektet omfattar 
planering av exploatering och utbyggnad av allmän plats i kvarteret Norra Hovstallängen i 
Kungsängen. Syftet med projektet är att 
- lösa lokalbehov för grundskola och förskola, inklusive en idrottshall, i området 
- skapa en multifunktionell plats i Kungsängen som fungerar för skoländamål på dagtid och mötesplats 
för området på kvällstid 
- pröva möjligheten att få in en annan typ av verksamhet inom området, såsom lokaler och kontor. 

I projektdirektivet anges att en projektbudget ska tas fram under projektets planeringsfas. I 
projektdirektivet anges också att projektet ska utreda vad som är mest fördelaktigt - att kommunen 
bygger skolan själv eller att överlåta fastigheten till en privat aktör för att sedan hyra tillbaka 
lokalerna. I planbeskedet (juni 2017) anges att projektet även ska pröva ett underjordiskt 
mobilitetscenter motsvarande 600 bilar i enlighet med affärsdirektivet för Uppsala Parkering AB. 

Stadsdelen Kungsängen, som under ett antal år successivt omvandlats från ett glest industriområde till 
en attraktiv del av Uppsalas innerstad rymmer så här långt främst bostäder. För att bidra till en levande 
och attraktiv innerstadsmiljö föreslås kvarter Norra Hovstallängen rymma såväl 
utbildningsverksamhet som moderna kontorslokaler. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

När området norr om Kungsängsesplanaden i Kungsängen/Industristaden är färdigbyggt beräknas 
cirka 7 000 bostäder finnas här. I kvarteret Hugin, i omedelbar närhet norr om stadsdelen planeras för 
ytterligare 400-500 bostäder. Beräknat på 7 000 bostäder behövs totalt cirka 1 100 förskoleplatser 
samt cirka 1 450 grundskoleplatser för att tillgodose behovet från området. Det råder i dagsläget ett 
kraftigt underskott på skolplatser i området. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, instämande från Simon Alm (SD): 
(I) att avslå ärendet. 
(2) att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att utreda Polacksbacken som plats för ny grundskola. 
(3) att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att utreda kvarteret Kölen som plats för nyförskola. 
(4) att sälja tomten Norra Hovstallängen till privata, kommersiella aktörer. 

Erik Pelling (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första (1) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra (2) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tredje (3) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras fjärde (4) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 91. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 61 

Projektdirektiv för Uppsala central och Uppsala södra 
KSN-2019-0636 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv för Uppsala central och Uppsala södra enligt ärendets bilaga. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Det är fel att måla in Uppsalas skattebetalare i en dyr spårvägslösning. Det borde fortsatt vara 
självklart att istället fortsätta arbetet med fokus på att kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar ska 
kunna etableras oavsett framtida teknikval. Det är djupt beklagligt att kommunen nyligen påbörjat 
bygge av ett cykelgarage i berört område. Ett bygge som kraftigt påverkar projektets förutsättningar. 
Det är mycket viktigt att cykeln som trafikslag får en mycket bra infrastruktur runt Resecentrum. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi är fortfarande inte i ett läge där vi beslutat om vilken kapacitetsstark kollektivtrafik som är bäst 
lämpad. Vi har sedan tidigare begärt att till beslutet om att införa spårväg i Uppsala ska förslag om 
en ansvarsfull finansiering, realistiskt förslag till linjesträckning och förslag till angöring vid rese-
centrum komma till. Det har tidigare utretts andra alternativ (Buss och BRT) som alternativ till spår-
väg. Vi tycker fortfarande att ett förslag till utbyggnad av spårväg ska vägas mot andra kapacitets-
starka kollektivtrafiklösningar inför att slutgiltigt beslut ska fattas, exempelvis buss och BRT. 
Uppsala-Alliansen har inte tagit ställning kring vilken kollektivtrafiklösning som är den bästa för 
området. För att vi från politikens sida ska ha möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om vilken 
kollektivtrafiklösning som är den bästa och mest kostnadseffektiva är det viktigt att en ordentlig 
utredning görs men också att den vägs mot andra alternativ. 

Sammanfattning 
Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och 
snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen, vilket driver på behovet av nya 
bostäder och plats för verksamheter. I strategin för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är en ökad 
kapacitet på Ostkustbanan med fyra spår en grundläggande förutsättning. 

Uppsala central behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan, ett nytt stationsläge i Bergsbrunna, 
godsanläggningar och det lokala transportsystemet samtidigt som möjligheterna tas tillvara att 
utveckla omkringliggande, stationsnära områden för nya arbetsplatser. 

Uppsala har en av Sveriges vackraste centralstationer och fungerar idag som en nationell och regional 
viktig knutpunkt och en attraktiv mötesplats för Uppsalas invånare. Här finns plats för handel, service, 
cykelparkering och en järnvägspark med tilltalande formspråk och grönska. Samtliga värden är viktiga 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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att bevara när platsen utvecklas vidare. 

Uppsala kommun har tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala och Jernhusen i augusti 2018 
tecknat en avsiktsförklaring med en gemensam målbild för Uppsala centrals långsiktiga utveckling. 
Denna målbild utgör grund för detta projektdirektiv. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar, med instämande från Simon Alm (SD): 
att allt som avgränsar till spårvägslösningar ersätts med kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hanna (-) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 94. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 62 

Projektdirektiv för Västra Librobäck 
KSN-2019-0567 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna reviderat förslag till projektdirektiv för Västra Librobäck. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna vill inte stå i vägen för utvecklingen av Librobäck, men vill ändå markera mot 
att vi hamnar i ett läge där vi antingen hindrar utvecklingen eller tar bort just jordbruksmark i 
området. Det är bra att växa på bredden, men det är också bra att i dessa sammanhang undvika 
jordbruksmarken. I sista hand kan jordbruksmark exploateras, men inte som ett förstahandsalternativ 
likt i detta ärende. Det verkar finnas bred enighet i att ändra på detta till kommande projektdirektiv 
och det välkomnar vi. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet ser positivt på att Uppsala utvecklas med nya verksamhetsområden. Det möjliggör 
etablering av nya företag och ger befintliga företag förutsättningar att växa och skapa nya arbets-
tillfällen. Samtidigt menar vi att Uppsala måste växa hållbart. Detta innebär bland annat att vi måste 
värna den jordbruksmark som utgör en betydande del av Uppsalas omland. Jordbruksmarken är en 
strategisk tillgång som möjliggör närodlad livsmedelsproduktion, vilket är en del i klimatomställ-
ningen. Att det finns tillräckligt med jordbruksmark i närområdet är därtill nödvändigt för att SLU ska 
kunna bedriva sin forskning och bidra till Uppsalas kunskapsintensiva näringsliv. 
Centerpartiet anser därför att vii mesta möjliga mån ska undvika att exploatera jordbruksmark, och 
när jordbruksmark ändå exploateras bör det ske med stor försiktighet. Centerpartiet vill därför se en 
försiktigare utbyggnad i Västra Librobäck och förordar att den södra halvan av det berörda området 
bevaras som jordbruksmark. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Vi anser det viktigt att värna jordbruksmarken i Uppsala. Inte bara i omlandet utan även i vissa fall 
även mer stadsnära. Detta förtydligar vi även i en särskild motion. Jordbruksmarken runt Stabby, och 
siktlinjerna från Eriksskolan och Stabby anser vi bör värnas. Därför anser vi inte att man bör bebygga 
den södra delen av det i detta ärende utpekade området. 
Vi yrkade därför 
Att den södra delen av området (söder om den vitstreckade linjen på kartan) ska bevaras som 
jordbruksmark 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns Översiktsplan 2016 är Västra Librobäck en del av ett större verksamhetsområde 
som finns utpekat. Under 2016 togs ett planuppdrag som omfattar cirka 110 hektar i Västra Librobäck 
och som nu ligger till grund för detta projekt. Nya planuppdrag kommer att behövas för att området 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ska kunna planeras i etapper. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att den södra delen av området (söder om den vitstreckade linjen på kartan) ska bevaras som 
jordbruksmark. 

Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MIP) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till mark- och 
exploateringsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 februari 2019. 
Mark- och exploateringsutskottets förslag den 11 mars 2019 § 17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 63 

Projektdirektiv - Genomförandestrategi för Uppsalapaketet 
KSN-2019-0874 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv för genomförandestrategi för Uppsalapaketet, enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Jag anser inte att kommunen fram till år 2050 ska bygga fler än 23.000 bostäder och mellan 45.000-
55.000 arbetsplatser i Uppsala Södra. Jag anser också att det är av stor betydelse att Trafikverket 
först börjar genomförandet av sina investeringar innan kommunens expansiva bygginsatser inleds. 
Allt annat är oansvarigt och försätter Uppsalaborna både i en ekonomisk stor risk parallellt med 
mycket omfattande trängselproblem. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Sverigedemokraterna yrkade återremiss för att i ärendet minska bostadsbyggandet, hantera 
konsekvenserna av detta i kringliggande infrastruktur, ändra skrivningar om spårvagnar till skalbar 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Det blev inte bifall för förslaget och det reserverar vi oss mot. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi är fortfarande inte i ett läge där vi beslutat om vilken kapacitetsstark kollektivtrafik som är bäst 
lämpad. Vi har sedan tidigare begärt att till beslutet om att införa spårväg i Uppsala ska förslag om 
en ansvarsfull finansiering, realistiskt förslag till linjesträckning och förslag till angöring vid rese-
centrum komma till. Det har tidigare utretts andra alternativ (Buss och BRT) som alternativ till spår-
väg. Vi tycker fortfarande att ett förslag till utbyggnad av spårväg ska vägas mot andra kapacitets-
starka kollektivtrafiklösningar inför att slutgiltigt beslut ska fattas, exempelvis buss och BRT. 
Uppsala-Alliansen har inte tagit ställning kring vilken kollektivtrafiklösning som är den bästa för 
området. För att vi från politikens sida ska ha möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om vilken 
kollektivtrafiklösning som är den bästa och mest kostnadseffektiva är det viktigt att en ordentlig 
utredning görs men också att den vägs mot andra alternativ. 

Sammanfattning 
I december 2016 antogs översiktsplan 2016. Ett år senare godkändes trepartsavtalet mellan regeringen, 
Region Uppsala och Uppsala kommun. Avtalet har sin grund i en satsning från regeringen att 
medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling för en större mängd bostäder i 
kommuner där planer finns men inte har kunnat genomföras, till exempel på grund av att det saknas 
relevant statlig infrastruktur. 

Genom avtalet kan Uppsala kommun inleda ett konkret arbete för att realisera översiktsplanen. 
Uppsala kommun åtar sig att bygga ut staden i större samlade exploateringar inom områdena 
Bergsbrunna med omgivningar samt Södra staden och delar av Gottsunda. Sammanlagt omfattar detta 
cirka 33 000 bostäder och 60-70 000 arbetsplatser fram till 2050. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Framtagandet av en genomförandestrategi för Uppsalapaketet är en förutsättning för ett samlat 
genomförande av de fördjupade översiktsplanerna för Bergsbrunna och Södra staden, del av Gottsunda 
programområde samt projektet Uppsala spårväg, där spårväg utgör huvudalternativ och BRT ett 
jämförelsealternativ. Parallellt med genomförandestrategin tas också en strategi fram för den tekniska 
infrastrukturen i de nya stadsdelarna, främst inom Bergsbrunna. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar: 
att alla kopplingar till spårväg ska skrivas om och ersättas med kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Simon Alm (SD) yrkar på återremiss för att i ärendet minska bostadsbyggandet, hantera 
konsekvenserna av detta i kringliggande infrastruktur samt att ändra skrivningar om spårvagnar till 
skalbar kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller ärendets avgörande idag. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommun-
styrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 95. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 64 

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet 
KSN-2015-0654 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till planprogram för området, i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hanna 
Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande om att ändra 
föredelningen av nya bostäder till 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Målet med 
planprogrammet är som det framgår av rubriken att utveckla området med fokus på social hållbarhet. 
Detta mål nås bäst genom en blandning av olika upplåtelseformer i olika prisnivåer. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Den enfaldiga inriktningen på spårväg är oklok. Det viktigaste för Uppsala kommun är att säkerställa 
att det finns infrastrukturlösningar för en variation av alternativa kapacitetsstarka kollektivtrafik-
lösningar. Vilket val som slutgiltigt blir gjort avgörs i stor utsträckning av om staten lever upp till sina 
åtaganden och i vilken utsträckning staten medfinansierar den infrastruktur som väljs. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Sverigedemokraterna yrkade återremiss för att i ärendet minska bostadsbyggandet, sänka högsta 
tillåtna bygghöjden till fem våningar, hantera konsekvenserna av detta i kringliggande infrastruktur, 
ändra skrivningar om spårvagnar till skalbar kapacitetsstark kollektivtrafik och att fokus ska vara på 
sammanhållning med gemenskap istället för segregation. Det blev inte bifall för förslaget och det 
reserverar vi oss mot. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 6 juni 2015 (§ 77) att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra planprogram för Gottsundaområdet med särskilt fokus på social hållbarhet. Initialt 
motiverades uppdraget bland annat av att Gottsunda i aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2010 
pekades ut som en av de stadsdelar i Uppsala som stod inför omfattande renoveringar och därför var 
intressant att vidareutveckla. 

Ett avtal mellan staten, Regionen och Uppsala kommun har tecknats avseende utbyggnaden av 
ytterligare två spår på ostkustbanan till Stockholm, utbyggnaden av Uppsala central, ny tågstation 
(Uppsala Södra) i Bergsbrunna, spårväg (mellan den nya stationen och Uppsala centralstation, bland 
annat via Gottsunda), ny E4-koppling samt 33 000 bostäder i Uppsala kommun. En målsättning är att 
2 000 — 3 500 av de 33 000 nya bostäderna ska byggas i Gottsunda fram till 2030. Delar av Gottsunda 
och Valsätra ligger inom det geografiska område som omfattas av programmet för Uppsalapaketet 
gällande bostäder, verksamheter och spårväg. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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I arbetet med att ta fram ett samrådsförslag genomfördes ett omfattande dialogarbete med boende och 
verksamma i Gottsundaområdet. Den 11 april 2018 (§ 59) beslutade kommunstyrelsen att 
samrådsbehandla planprogram för Gottsundaområdet. 

Yrkanden 
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
att ändra handlingen så att fördelningen av nya bostäder blir 50 procent hyresrätter och 50 procent 
bostadsrätter. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att ersätt allt ensidigt fokus på spårväg i dokumentet med kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Simon Alm (SD) yrkar på återremiss för att i ärendet minska bostadsbyggandet, sänka högsta tillåtna 
bygghöj den till fem våningar, hantera konsekvenserna av detta i kringliggande infrastruktur, ändra 
skrivningar om spårvagnar till skalbar kapacitetsstark kollektivtrafik och att fokus ska vara på 
sammanhållning med gemenskap istället för segregation. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller ärendets avgörande idag. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommun-
styrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 96. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 65 

Projektdirektiv för ny skola i Gottsunda 
KSN-2019-0843 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till projektdirektivet för ny skola i Gottsunda, enligt bilaga, samt 

att revidera lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler med den aktuella skolutbyggnaden. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
När vi nu ska bygga många skolor i Uppsala anser vi det avgörande att hålla nere byggkostnaderna. 
Målet bör vara en kostnad på 200.000 — 300.000 kr per elev. Därför anser vi att vi redan i 
projektdirektivet bör sätta en begränsning för investeringen som inriktning för arbetet. 
Vi yrkade därför 
Att kostnaden för uppförande av ny skola i Gottsunda inte ska överstiga 400.000 kr/elev 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Ett planprogram har tagits fram för Gottsundaområdet och förväntas godkännas av kommunstyrelsen 
10 april 2019. Planprogrammet pekar ut ett område söder om Gottsunda centrum som ny plats för ett 
skolkluster. Inom området ska befintligt behov av skolplatser samt del av det ökade elevantal som ett 
genomförande av planprogrammet innebär kunna tillgodoses. Som ett led i att genomföra 
planprogrammet sjösätts en projektorganisation. Ett projekt för ny skola i Gottsunda startar som ett 
första delprojekt och går något före i tid framför huvudprojektet. 

Den 8 oktober 2018 brandskadades Gottsundaskolan svårt och stora delar av byggnaden har sedan 
rivits. En modulskola är planerad till hösterterminstart 2019 på den plats som den eldhärjade skolan 
låg. Branden har aktualiserat och tidigarelagt den ändå planerade planläggningen och genomförandet 
av en ny skola. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 16 oktober 2018 att ge planuppdrag för en ny 
skola åt stadsbyggnadsförvaltningen i enlighet med de intentioner som fanns i planprogrammets 
samrådsförslag. 

Skolutbyggnaden i Gottsunda ligger som ett utredningsbehov i lokalförsörjningsplanen för 
pedagogiska lokaler under planperioden. Lokalförsörjningsplanen behöver därför revideras för att 
omfatta skolutbyggnaden. Revideringen ska ske enligt gällande rutiner. 

Projektdirektivets realiserade förutsätter att reviderad lokalförsörjningsplan godkänns av 
kommunstyrelsen samt att erforderliga medel beviljas i mål och budget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att kostnaden för uppförande av ny skola i Gottsunda inte ska överstiga 400.000 kr/elev. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att behålla befintliga idrottshallar på plats. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommun- 
styrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommun-
styrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 97. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 66 

Nya handlingsplaner inom exploateringsverksamheten 
KSN-2019-1244 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en handlingsplan 
för ändamålsenlig styrning och redovisning gällande kommunstyrelsens uppföljning av åtgärder och 
redovisning inom mark- och exploateringsverksamheten, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en handlingsplan 
för att tydliggöra ansvars- och organisationsstruktur, att framdrift av projekt även framgent ska vara 
kvalitetssäkrad och att adekvata systemstöd implementeras i verksamheten. 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet har diskuterat behovet av att säkerställa ändamålsenlig styrning och redovisning av 
exploateringsverksamheten utifrån samtal med kommunrevisionen och utifrån det har ordförande 
väckt föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 89. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



usterandes sign 

‹...__ — 7 

36 (44) 

upPleala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 67 

Aktiviteter och fördelning av medel inom finskt förvaltningsområde 2019 
KSN-2019-0871 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna åtgärds- och aktivitetsplan avseende förvaltningsområde för finska 2019 i ärendets 
bilaga 1, 

att godkänna fördelning av statsbidrag för 2019 till berörda nämnder, 

att berörda nämnder i samband med delårs- och årsbokslut ska redovisa hur statsbidraget använts, 
samt 

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska kalla representanter för den sverigefinska minoriteten till ett 
utökat samråd under 2019. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska sedan 1 januari 2010 enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Genom att kommunen omfattas av minoritetslagen 
följer särskilda åtaganden gentemot den finska minoriteten. Staten avsätter medel till stöd för 
kommunerna i arbetet med att uppfylla ansvaret. Ärendet behandlar förslag till aktiviteter i arbetet 
inom det finska förvaltningsområdet och fördelning av statsbidraget mellan de nämnder som har 
verksamhet berörs av området. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 92. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

37 (44) 

upP,Elki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 68 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2019 
KSN-2019-0883 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utbetala ekonomiskt stöd om 133 000 kronor till Uppsala studentkår, 

att utbetala ekonomiskt stöd om 61 000 kronor till Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 

att utbetala ekonomiskt stöd om 49 000 kronor till Föreningen Uppsalaekonomerna, 

att utbetala ekonomiskt stöd om 40 000 kronor till Juridiska föreningen, 

att utbetala ekonomiskt stöd om 33 000 kronor till Ultuna studentkår, 

att utbetala ekonomiskt stöd om 32 000 kronor till Farmacevtiska studentkåren, 

att utbetala ekonomiskt stöd om 32 000 kronor till Veterinärmedicinska föreningen, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för 
studentsamarbete. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under ett antal år stöttat Uppsalas studentkårer ekonomiskt. För att erhålla det 
ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentkår att genomföra aktiviteter 
som till exempel att främja kontakter mellan studenter och arbetsmarknad. Dessa aktiviteter regleras 
genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive studentkår och följer riktlinjer som 
kommunstyrelsen antog i mars 2015. 

I november 2011 antog kommunstyrelsen riktlinjer för studentsamarbete för Uppsala kommun. 
Riktlinjerna innehåller kommunens intentioner för att uppnå så goda förutsättningar för stadens 
studenter som möjligt och samtidigt se studenterna som en tillgång för stadens utveckling. Dessa 
föreslås genomgå en översyn. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 93. 

Utdragsbestyrkande 

-RÅ 
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upPnlii KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 69 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av personal- och 
kompetensförsörjning 
KSN-2019-0300 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket bra att kommunen nu tar chefs- och ledarskapsförsörjningen på större allvar. Jag 
tycker dock att kommunen har för lite fokus på de omfattande kompetensförsörjningsproblem som 
redan är ett faktum. Redan idag vet vi att det är bekymmersamt med kompetensförsörjning av 
undersköterskor, socialsekreterare och lärare. Vi vet också att vi har kvalitetsbrister kopplade till 
språkproblematik. Jag tycker att det är mycket bra att revisionen tydligt lyfter fram att kommunen 
betydligt bättre ska fokusera verksamhetsstyrningen på verksamheternas kärnuppdrag. Det är inte 
imponerande att olika yrkens och kommunens attraktivitet idag i huvudsak sägs lyftas i en 
Facebooksgrupp. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapport över en genomförd granskning av kommunens personal- 
och kompetensförsörjning till kommunstyrelsen för yttrande. 

Utifrån ett uppdrag i revisionsplanen för 2018 har Uppsala kommuns revisorer granskat 
ändamålsenligheten och effektiviteten i kommunens arbete med personal- och kompetensförsörjning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 98. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrk ande 

-4, 
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uplink KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 70 

Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital 
offentlig service 
KSN-2019-0733 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till myndigheten för digital förvaltning enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Kommun bör tydligt protestera mot förslaget att kommunen regelbundet ska avrapportera hur väl 
tillgängligheten säkerställs enligt de direktiv som EU fastställt. Det är en mycket byråkratisk process. 
Kommunen bör vara tydligare med vad som krävs för att Uppsala kommun ska klara de krav som 
ställs avseende web-lösningar till 23/9  2020 och för mobila appar till 23/6 2021. 

Sammanfattning 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har översänt en remiss till Uppsala kommun i ovan 
rubricerat ärende för svar senast den 12 april 2019. 

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som kompletterar den lag och den förordning som 
genomför Europeiska Unionens webbtillgänglighetsdirektiv i Sverige. 

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar tillägg med 
att komplettera yttrandet med synpunkten att det finns stora fördelar med att kommunövergripande 
samarbeta för att kraftigt förbättra tillgängligheten och användarvänligheten för personer med 
funktionsnedsättningar och som lever i "digitalt utanförskap". 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detsamma. 

Ordförandes ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 99. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§71 

Deltagande i studieresa med Uppsala Citysamverkan 2019 
KSN-2019-0212 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i plan- och byggnadsnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden och kulturnämnden, andre vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden 
samt stadsdirektör erbjuds möjlighet att delta på studieresa till Utrecht, Holland tillsammans med 
Uppsala Citysamverkan AB den 9-10 oktober 2019. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och samarbetsorganisationen Uppsala Citysamverkan AB genomför årligen 
omvärldsbevakning i enlighet med det samarbetsavtal som kommunstyrelsen godkände i november 
2017. Som del av omvärldsbevakningen 2019 planeras en resa till Utrecht i Holland för att studera 
stadsutveckling med särskilt fokus på utvecklingen av resecentrum samt handel, besöksnäring och 
utbud i stadskärnan. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 76. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 72 

Representation vid vänortskonferens 2019 
KSN-2019-0685 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens presidium samt stadsdirektör representerar 
Uppsala kommun under vänortskonferensen 2019. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun reser mycket och ofta långt av olika skäl. I detta fall är målet inom Skandinavien 
och då är det lämpligt att man avstår från flyget. 

Sammanfattning 
Uppsalas norska vänort Baerum står värd för vänortsmötet 2019 som arrangeras den 20-25 maj. 
Liksom vid tidigare vänortsmöten består mötet av två delar: 
- Vänortskonferens (23-25 maj) 
- Ungdomsutbyte (20-25 maj) 

Vänortskonferensen 2019 har temat "Living & city planning — art & culture, mobility and resources" 
Den 24 maj arrangeras ett seminarium på temat. Olika besök i Baerum med syfte att studera projekt 
och satsningar inom ramen för konfensens tema finns också i programmet. 

Förutom seminariet och studiebesök som beskrivs ovan anordnas en rad aktiviteter under 
vänortskonferensen. De viktigaste är: 
- Invigning torsdagen den 23 maj 
- Möte med ungdomarna som deltar i ungdomsutbytet 24 maj 
- Avslutningsceremoni den 24 maj 
- Utflykter/studiebesök den 24 samt 25 maj 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag till beslut den 2 april 2019 § 77. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upP,01.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 73 

Val till upphandlingsrådet 
KSN-2019-0268 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Mathias Kullberg (M), Per Matsson (V), Linna Lind (C), Jonas Segersam (KD), Helena 
Nordström Källström (MP) och Leia Nordin (Fl) till ledamöter i upphandlingsrådet, 

att utse Jonas Segersam (KD) till vice ordförande i upphandlingsrådet, samt 

att bordlägga valen av ledamöter i upphandlingsrådet från (S) och (SD). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen inrättade den 6 mars 2019 § 35 ett upphandlingsråd och valde Mohamad Hassan (L) 
till ordförande för rådet. Val av vice ordförande och övriga ledamöter bordlades. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPälifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 74 

Val till Leader Upplandsbygd 
KSN-2019-0362 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ulrik Wämsberg (S) till representant i Leader Upplandsbygd istället för Rafael Waters (S) för 
perioden den 10 april 2019 till den 31 december 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen utsåg den 12 december 2018 § 266 Rafael Waters (S) till representant i Leader 
Upplandsbygd. Rafael Waters (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,§919 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-10 

§ 75 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 27 februari - 2 april 
KSN-2019-0135 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 27 
februari 2019 —2 april 2019 till protokollet. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning en över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 27 
februari till och med 2 april 2019. 

Utöver det anmälds även följ aden ärenden till kommunstyrelsen perioden 27 februari till och med 2 
april 2019: 
- Anmälan om särskild partiaktivitet den 23-24 mars centerpartiet 
- Delgivning av beslut överfönnyndamämndens sammanträde 2019-02-18 § 63 
- Finansrapport per februari 2019 Uppsala kommun- och koncern 
- Kommunledningskontorets verksamhetsplan och budget 2019 
- Månadsrapport per februari 2019 
- Protokoll från arvodesberedningen den 25 februari 2019 
- Rapport om socialnämndens insatser för socialt utsatta EU-medborgare 2018 
- Verksamhetsberättelse BOiU 2018 
- Årsredovisning för Uppsala Stadshus AB 2018 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 april 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KS 2019-04-10 § 46 bilaga A 

Ärende 4 
Årsbokslut och årsredovisning 2018 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Uppsala kommun redovisar ett resultat om 563 miljoner kronor för 2018, eller 420 miljoner kronor 
justerat för jämförelsestörande poster. Detta motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning. Därmed har ett av kommunens två resultatmål, att resultatet ska 
motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, uppnåtts. 
Kommunen är emellertid långt ifrån att nå sitt andra resultatmål, att skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning ska öka i snabbare takt än nettokostnaderna. Justerat för 
jämförelsestörande poster ökade Uppsalas skatteintäkter och utjämning med 5,1 procent 2018, 
medan nettokostnaderna ökade med 7,4 procent. Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna ser med oro på denna utveckling. 

Under mandatperioden 2010-2014 vidtog det dåvarande Alliansstyret en rad åtgärder för att få 
kontroll över kommunens kostnader. Dessa åtgärder var framgångsrika och trots den lågkonjunktur 
som då rådde lyckades kommunen under Alliansens ledarskap begränsa nettokostnadsökningen till 
låga 2,5 procent 2014. Mandatperioden 2014-2018 har det rödgröna styret åter förlorat kontrollen 
över kostnaderna, det arbete Alliansen gjorde 2010-2014 har gjorts ogjort och den högkonjunktur 
som borde ha rustat Uppsala för nästa lågkonjunktur har slösats bort. 

Kommande år står Uppsala inför en demografisk utmaning. Människor lever allt längre och kommer 
sannolikt att behöva stöd, vård och omsorg i växande omfattning. Därför anser Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna att det är särskilt oroande att äldrenämnden och 
omsorgsnämnden uppvisar underskott, samt att en majoritet av uppdragen under inriktningsmål 7. 

Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov inte går 

enligt plan. 

Ytterligare en stor utmaning Uppsala står inför kommande år är den bristande integrationen. 
Tusentals Uppsalabor står varaktigt utanför arbetsmarknaden och hänvisas till bidrag för sitt 
uppehälle. Det är en personlig tragedi för var och en av de drabbade och beräknas kommande år öka 
kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd med hundratals miljoner kronor. Trots det har 
situationen inte prioriterats av det rödgröna styret, som istället för att försöka vända utvecklingen 
sparat på arbetsmarknadsåtgärder och lanserat ineffektiva statliga låtsasjobb. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för en annan väg för Uppsala. Om vi styrt 
hade vi tagit ansvar för kommunens ekonomi och hållit hårt i kostnaderna så att kommunen kunnat 
investera för framtiden utan den kraftiga skulduppbyggnad vi sett de senaste åren. Vi hade drivit 
arbetslinjen och verkat för att fler skulle komma i egen försörjning, och vi hade prioriterat välfärdens 
kärna för att ge alla barn en god utbildning, alla i behov av stöd en bra omsorg och alla äldre en 

värdig ålderdom. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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KS 2019-04-10 §60 bilaga A 

Ärende 18 
Projektbudget för Norra Hovstallängen 

Reservation 
Uppsala-Alliansen 

Förslaget att placera en grundskola och en förskola på Norra Hovstallängen (Busstomten) har väckt 
debatt, med rätta. Platsen ligger vid en av Uppsalas mest trafikerade korsningar och är av bara den 
anledningen en högst olämplig plats av både trafik- och luftkvalitetsskäl. Dessutom skulle en 
tillräckligt stor skolgård inte få plats på tomten. Den skulle enbart innebära 18 kvadratmeter per 
barn, under de rekommendationer som finns. 

Tomten ligger däremot i ett attraktivt läge för kommersiella aktörer. Den ligger centralt och det finns 
planer på att anlägga en stor parkering i anslutning. Parkeringen är praktisk för kommersiella aktörer 
men en stor hälsofara för barn och ungdomar. Ungefär 600 bilar beräknas passera den planerade 
skolan och förskolan varje dag och det skulle innebära en infart till en av stadens största parkeringar 
precis intill. 

Samtidigt finns en tomt vid Polacksbacken, gamla regementet, där idrottshall och matsal redan finns. 
Det möjliggör en snabb inflytt för en skola samt att man snabbt kan komma i drift och välkomna barn 
och ungdomar. Det är en mycket bra plats för en grundskola. Tomten ligger dessutom centralt men 
utan närhet till en tätt trafikerad gata. 

Kvarteret Kölen är en annan central, relativt outnyttjad tomt. Precis som Polacksbacken ligger den 
mer undanskymd än Norra Hovstallängen och har nära till fina naturområden precis vid 
Studenternas, Kap och Fyrisån. Antingen här, eller allra längst in på busstomten, skulle vara en bra 
plats för förskola med stora möjligheter till bra förskolegård. 

Med anledning av ovanstående yrkade Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna på: 

Att avslå ärendet. 

Att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att utreda Polacksbacken som plats för ny 
grundskola. 

Att uppdra till Stadsbyggnadsförvaltningen att utreda kvarteret Kölen som plats för ny 
förskola. 

Att sälja tomten Norra Hovstallängen till privata, kommersiella aktörer. 



/1-0Y-l0 
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Ärende 6 

Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Vi tycker förslaget är bra och nödvändigt för att frigöra (realisera) tillgångar i syfte att kunna göra 

andra investeringar utan att balansräkningen blir alltför belastad med skulder. Dessutom tror vi att 

andra aktörer än kommunen är bättre på att driva fastighetsförvaltning, uthyrning av industrilokaler 
och köpcentra. 

Däremot yrkade Vänsterpartiet på att när det gäller vårdcentralen i Storvreta bör den erbjudas 

Region Uppsala att köpa (till marknadspris) innan man går ut på öppna marknaden — ett yrkande vi 
instämde i. 

Det är viktigt att följa utvecklingen både när det gäller Gottsunda, och Storvreta Centrum. Om 

Regionen är intresserade av att delta i utvecklingen också som fastighetsägare så är det viktigt att 

kommunen har en dialog med Region Uppsala så att inte vårdcentralsverksamhet flyttas eller 
avvecklas i onödan. 1 Storvreta skulle det till och med kunna vara så att nuvarande vårdcentral kan 

användas för andra ändamål, exempelvis äldre- eller seniorboende, om Regionen är intresserade i att 

bygga nytt på någon av de andra tomterna. 

Jonas Segersam (KD) 

K 
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