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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

Plats och tid: KS-salen, Stadshuset, 13.00 - 14.35 

Ledamöter: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), l:e vice ordf 
ErikPelling(S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rahima Ortac (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Marta Obminska (M) 
Therez Olsson (M) 
Mohamad Hassan (FP) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S) 
Johan Lundqvist (MP) 
Hanna Mörck (V), tjg 
Daniel Rogozinski (V) 
Louise Landerholm Bill (M), tjg 
Anna Manell (FP) 
Anne Lennartsson (C) 

Ö vriga: Joachim Danielsson stadsdirektör 
Christoffer Nilsson bitr stadsdirektör 
Per Törnvall ekonomidirektör 
Christina Dahlmann stabschef 
Per Davidsson senior advicer 
Thomas Backlund enhetschef 
Roger Jo Linder senior advicer 
Ebba Busch Thor (KD) kommunalråd 

Susanne Eriksson (S) pol stabschef 
Jonatan Eriksson (S) pol sekreterare 
Anders Mankler (MP) pol sekreterare 
Erik Wiklund (V) pol sekreterare 
Caroline Zandén pol sekreterare (M) 
Andrea Daleflod (FP) pol sekreterare 
Inga-Lena Andersson pressekreterare 
Astrid Anker sekreterare 
Marie-Louise Sandberg KS-direkt 

Utses att justera: Marta Obminska (M) Paragrafer: 54-71 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
ylarlene Burwick (§) ordförande Marta Obminska (M) justerare 

Astrid,Anker, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Datum föl-
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 
2015-04-15 
2015-04-21 Datum för anslags nedtagande: 

Sista dag för överklagande: 

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 

2015-05-13 
2015-05-12 

Underskrift: 
Astrid Anker 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§54 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föredragningslistan. 

§55 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Marta Obminska (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll tisdagen 
den 21 april. 

§56 

Medgivande om närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att medge elever som gör sin Prao på kommunledningskontoret rätt att delta vid dagens 
sammanträde. 

Presentation stabschef 

Christina Dahlmann, nytillträdd chef för staben för kansli presenterar sig och hälsas välkommen 
av ordföranden. 

§57 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§58 

Årsbokslut 2014 
KSN-2014-1438 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för kommunen och kommunkoncernen fastställa resultat- balansräkning och årsredovisning för 
2014 enligt ärendets bilaga 1, 

att återföra ackumulerat resultat från produktionsstyrelser enligt ärendets bilaga 2, 

att förvärvet av Ulleråkersområdet ska redovisas som anläggningstillgång fram till detaljplan eller 
motsvarande dokument antagits. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat: 

att fastställa 2014 års resultat och utgående ackumulerat resultat per 2014-12-31 för samtliga 
nämnder enligt ärendets bilaga 2, 

att fastställa redovisade investeringar som pågående til l år 2015 enligt ärendets bilaga 3, 

att anmäla uppföljningen av under året givna uppdra g/direktiv från kommunfullmäktige til l 
uppdragsnämnder och styrelser enligt ärendets bilaga 4, 

att anmäla uppföljningen av under året givna uppdrag/direktiv från kommunstyrelsen til l 
uppdragsnämnder och styrelser enligt ärendets bilaga 5, 

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 6, 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2014 til l kommunfullmäktige enligt ärendets 
bilaga 7. 

Särskilda yttranden 
Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 
avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 58. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 58. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§ 58 (forts) 

Ärendet 
Verksamhetsåret 2014 presenteras i bifogade årsredovisningar. Som ett led i arbetet fastställs även 
årets resultat respektive utgående ackumulerat resultat för nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skri velse den 1 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

å 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§59 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige samt 
avskrivning av 31 motioner från vidare behandling 
KSN-2015-0628 

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen til l handlingarna, samt 

att avskriva de motioner som redovisas i ärendet från vidare behandling. 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 "Kommunstyrelsen ska före 1 april varje år 
lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t o m 
året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige". Kommunledningskontoret 
har utarbetat redovisning som är uppdaterad til l och med kommunfullmäktiges sammanträde 
den 23 februari 2015. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 18 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Uppsala 
" » K O M M U N 

Justerandes sign ~ AY 7 \ Utdragsbestyrkande 

4j 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§60 

Förvärv av vindkraftverk 
KSN-2014-1682 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunflillmäktige besluta 

att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv av vindkraftverk ska motsvara högst 50 procent av 
elenergiomsättningen i respektive organisation, 

att upphandla två stycken vindkraftverk som ska förse Uppsala kommun och de kommunala bolag, 
vilka köper elenergi gemensamt med Uppsala kommun, med elenergi, 

att förvärvet finansieras inom dels den för 2015 fastställda investeringsramen för vindkraftverk och 
att därvid flytta investeringsmedlen från gatu- och samhällsmiljönämnden til l kommunstyrelsen 
dels de investeringsmedel som respektive medverkande bolag avsätter för ändamålet, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov bilda bolag inom kommunkoncemen för gemensamt 
ägande av vindkraftverk. 

Reservationer 
Marta Obminska, Therez Olsson, Louise Landerholm Bil l (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverarar sig enligt bilaga A § 60. 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 60. 

Ärendet 
11 VE för 2015-2018 ingår, som en av flera åtgärder för att stärka kommunens ekonomi, förvärv 
av vindkraftverk. Genom att äga vindkraftverk som producerar elenergi vilken omsätts i egen 
verksamhet kan kostnaden för elenergi sänkas. I ärendet redogörs för dels de mekanismer som 
styrpriset på elenergi dels hur dessa kan förändras genom förvärv av vindkraftverk. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag. 

Mohammad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD), 
att kommunstyrelsen ska besluta: 

"att avbryta planerna på köp av vindkraftverk, samt 

att intensifiera arbetet så att samtliga bolag i Uppsala Stadshus AB får stöd för omställning till 
hållbara el- och energialternativ utan att skattemedel riskeras i osäb~a projekt såsom förvärv av 
vindkraft." 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§ 60 (forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden stället proposition arbetsutskottets förslag til l beslut å ena och Mohamad Hassans (FP) 
yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och verkställs. Ja-röster avges för bifall t i l l arbetsutskottets förslag, nej-röster 
för bifall till Mohamad Hassans (FP) yrkande. 

Ja-röster avges av Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Gustav Lantz (S), Ulrik Wärnsberg (S), 
Rahima Ortac (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP) och Hanna Viktoria Mörck (V). 

Nej-röster, avges av Marta Obminska (M), Louise Landerholm Bill (M), Therez Olsson (M), 
Mohammad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej-röster att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 2 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunful lmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§61 

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun 
KSN-2014-1376 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
De nuvarande föreslcriftema om gångbanerenhållning för Uppsala kommun antogs av fullmäktige 
1996 (§41). Gatu- och samliällsmiljönämnden har reviderat dessa och överlämnat ett förslag til l 
lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun ärendets bilaga 2. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunful lmäktige 
Akten 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§62 

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 
KSN-2015-0359 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1, samt 

att uttala att om asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd ökar kraftigt i förhållande t i l l 
aktuell prognos och behovet av anvisningsbara platser översstiger överenskommen nivå är 
kommunen beredd att ta upp en ny förhandling med Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 22 januari 2015 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta planera för mottagande av 150 nyanlända flyktingar mm som har beviljats uppehållstillstånd 
och som är i behov av hjälp med sin bosättning (så kallade anvisningsbara platser). 

Vidare att om asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd ökar kraftigt i förhållande til l 
aktuell prognos och behovet av anvisningsbara platser översstiger överenskommen nivå är 
kommunen beredd att ta upp en ny förhandling med Länsstyrelsen i Uppsala län. FP-ledamoten har 
avgivit särskilt yttrande (bilaga 2). Med nämndens förslag som grund har förslag til l 
överenskommelse med länsstyrelsen utarbetats. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 62. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), bifall t i l l arbetsutskottets 
förslag t i l l beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 
Kommunfullmäktige 
Akten 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§63 

Avtal om förändrat väghållningsansvar i Uppsala tätort 
KSN-2015-0497 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag t i l l avtal med Trafikverket enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunen har i program för Östra Fyrislund bl.a. förslagit en ny gatuanslutning med en cirkula
tionsplats på motorvägen E4.10 väg mot Uppsala centrum. En detaljplan för Danmark- Kumla 1:4 
m.fl. är antagen som möjliggör utbyggnad av ett handelsområde i södra Fyrislundsområdet mellan 
Almungevägen och väg E4.10. 
Utbyggnaden av handelområdet har påbörjats med en ICA Maxi butik. För att skapa god tillgäng
lighet t i l l området har kommunen anlagt en ny gatuanslutning, cirkulationsplats, till väg E4.10. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag til l skrivelse den 10 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§64 

Borgen för lån hos Nordea för Curlingcompaniet i Uppsala AB 
KSN-2015-0437 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunen går i borgen för Curlingcompaniet i Uppsala AB:s banklån på 7 800 000 kronor, 

att säkerhet för borgen ska vara pantbrev om 8,2 mnkr inom 8,2 mnkr i fastigheten Kvarnbo 1:17, 

att borgen är en proprieborgen och löper på högst sex år, 

att det lån kommunen borgar för fortlöpande ska amorteras med 260 000 kronor per år, 
att Curlingcompaniet i Uppsala AB så länge borgen löper varje årsskifte betalar en borgensavgift 
motsvarande 0,5 procent av återstående lånebelopp till kommunen, 

att kommunen har en representant och en revisor vilka ska följa Curlingcompaniet i Uppsala AB:s 
ekonomi, 

att den kommunala representanten ska kallas till Curlingcompaniet i Uppsala AB:s sammanträden 
samt 

att Curlingcompaniet i Uppsala AB årligen överlämnar årsbokslut till kommunens revisor. 

Ärendet 
Curlingcompaniet i Uppsala AB har sedan byggnationen av curlinghallen 2008 två lån hos Nordea, 
numera båda med kommunal borgen. Bolaget har även kontokrediter vilka man nu önskar få 
omvandlade till lån med kommunal borgen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 10 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Curlingcompaniet i Uppsala AB 
Kommunledningskontoret 
Akten 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§65 

Fördelning av statsbidrag finskt förvaltningsområde 2015 
KSN-2015-0639 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inriktningen av redovisade aktiviteter 2015 inom förvaltningsområdet för finska enligt 
föredragningen, 

att fördela statliga medel för 2015 ti l l nämnderna enligt föredragningen, 

att uppdra ti l l berörda nämnder att i samband med del- och årsbokslut till kommunstyrelsen 
redovisa hur medlen använts, samt 

att uppdra til l arbetsutskottet att en gång per år kalla representanter för den sverigefinska 
minoriteten till ett särskilt samråd. 

Ärendet 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska och staten har avsatt medel til l stöd för kom
munerna i arbetet med att uppfylla kraven enligt lagen om nationella minoriteter och minoritets
språk (SFS 2009:724). För utnyttjande av medlen ska i möjligaste mån samråd med representanter 
för minoriteten ha skett och sådant samråd är upprättat och sker kontinuerligt sedan hösten 2010. 

De nämnder som berörs av förvaltningsområdet har under 2014 behandlat ansökningar, initierat 
aktiviteter samt gett uppdrag inom sina ansvarsområden. Uppdelning av både medel och ansvar 
föreslås fortsätta även innevarande år. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 10 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Utbildningsnämnden 
Äldrenämnden 
Akten 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§66 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2015 
KSN-2015-0593 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yrkande 

Marlene Burwick (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och eget yrkande om 
återremiss å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skri velse den 8 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§67 

Svar till kommunrevisionens gransloiing av intern kontroll i 
redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 
2014 
KSN-2014-1681 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge svar t i l l kommunrevisionen enligt ärendets bilaga L 

Ärendet 
Inom ramen för kommunrevisionens granslming av kommunens interna kontroll har en gransk
ningspromemoria av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och 
leverantörsfakturor 2014 överlämnats ti l l kommunstyrelsen med hemställan om yttrande. 
Ärendets bilaga 2. Kommunrevisionen konstaterar att åtgärder vidtagit och planerats för att 
förbättra den interna kontrollen men att vissa problem kvarstår. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 3 mars 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Kommunrevisionen (skrivelse) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§68 

Nominering till styrelsen i Svenska kommunförsäkrings AB 
KSN-2015-0004 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamot i Svenska kommunförsäkrings AB:s styrelse nominera Marlene Burwick (S), samt 

att som ersättare i Svenska kommunförsäkrings AB:s styrelse nominera Fredrik Ahlstedt (M). 

Svenska kommunförsäkrings AB 
Akten 

Uppsala 
" " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§69 KSN-2014 
KSN-2014 
KSN-2014 
KSN-2014 
KSN-2014 
KSN-2014 
KSN-2015-
KSN-2015 

1123 
1232 
1235 
1521 
1457 
1507 
0027 
0677 

Anmälan av ej verkställda beslut gynnande beslut 2014 
Rapporter för andra, tredje och fjärde kvartalen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut 2014, samt 

att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. 
Ärendet 
Anmäls rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service til l vissa hinlctionshindrade (LSS) från arbetsmarlaiadsnämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga och 
äldrenämnden. 

Kommunfullmäktige 
Akten (8 st) 

Justerandes sign ^ Utdragsbestyrkande 

ti 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

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

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§70 A. KSN-2015-0686 
KSN-2015-0790 
KSN-2015-0724 
KSN-2015-9792 
KSN-2015-0316 
KSN-2015-0839 
USAB-2014/30 
USAB-2015/4 
KSN-2015-0001 B. 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

A. Ansökan om statsbidrag för år 2015 i syfte att öka kunskapen om hbt-personers situation. 
Verksamhetsberättelse 2014 för det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun. 
Uppsala som Fairtrade City 2015, handlingsplan och målsättning gällande etisk konsumtion. 
Ordförandbeslut förordnande av stadsdirektör för tiden 30 mars - 6 april 2015. 
Anmälan av bisyssla från Mohamad Hassan (FP). 
Biträdande stadsdirektörens beslut om att inrätta en funktion för internutredningar inom 
Uppsala kommun. 
Beslut om vidaredelegering av arbetsgivar-frågor inom kommunledningskontoret, arbets
marknadskontoret, miljöförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
överförmyndarkontoret. 
Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2015-2018. 
Tolloiing av utdelningsprincip för Uppsala Vatten och Avfall AB. 

B. Särskild aktivitet i partigrupp den 16 februari 2015, Kristdemokraterna. 
Särskild aktivitet i partigrupp den 20-22 februari 2015, Vänsterpartiet. 

C. Styrelseprotokoll Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB 2015-01-13 och 2015-01-27. 
Styrelseprotokoll Uppsala Kommun Fastighets AB 2015-01-13 och 2015-02-05 
Styrelseprotokoll Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 2015-02-13. 
Styrelseprotokoll Fyrishov AB 2015-02-04 Fyrishov AB 
Styrelseprotokoll Uppsala Kommuns Industrihus AB 2015-02-13 
Styrelseprotokoll Uppsala Konsert och Kongress AB 2014-10-20, 2014-12-17 och 2015-01-20. 
Styrelseprotokoll Uppsala Parkerings AB 2015-01-20 och 2015-02-11. 
Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2015-02-12. 
Protokoll från KSAU 2015-03-03. 
Protokoll från KSAU 2015-03-10. 
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• " K O M M U N 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-04-15 

§71 A. KSN-2012-0125 
KSN-2015-0016/3 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut t i l l handlingarna. 

A. Fastigheten Kåbo 1:1 Rosendal Uppsala kommun: 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Bolite i Uppsala AB. 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Bright Living AB. 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Diligentia AB. 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Skånska Sverige AB. 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Åke Sundvall Projekt AB. 
Fastigheten Kåbo 1:18 Rosendal Uppsala kommun: 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och OOF AB. 
Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Wallenstam AB. 

Köpebrev mellan Uppsala kommun och Veideldce Villatomter AB fastigheterna 
Valsätra 3:11-3:42 

Exploateringsavtal mellan Uppsala kommun och Gustavianska Stiftelsen vid Uppsala 
Akademi avseende fastigheten del av Vårdsätra 11:1. 
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Särskilt yttrande (M) (FP) (C) (KD) 

Tillväxten och sysselsättningen fortsätter att utvecklas positivt i Uppsala kommun. Betygs
resultaten har ökat och Uppsala kommun har blivit utsedd ti l l bästa stadskommun att bo i . 
Dessutom växer Uppsala med rekordresultat för detaljplanerade bostäder med flest byggda 
bostäder per capita och Uppsalahems resultat innebar Sverigerekord inom allmännyttan. 

Under de senaste åren har Uppsala kommun haft en hög ambitionsnivå inom skola, vård och 
omsorg. V i har byggt ut förskolan med drygt 1 000 platser de senaste åren, vi har satsat på 
nya lärartjänster och vi har byggt ut äldreomsorgen med flera nya boenden. 

Den bakomliggande orsaken ti l l det negativa resultatet är en kombination av fortsatt genom
lysning och städning av kommunens balansräkning, obudgeterade kostnader som exempelvis 
vinterväghållning, omställningskostnader samt driftskostnader för markförvärv. Nettokost
nadsökningstakten i kommunen har avtagit under året och uppgår ti l l 2,4 procent, vilket måste 
framhållas. Detta kan jämföras med 4,3 procent 2013, 5,1 procent 2012 och 5,4 procent 2011. 

En viktig del i detta är att nämnd- och förvaltningsorganisation har gjorts om för att kunna bli 
effektivare. Nämnder och produktionsstyrelser har sammantaget gjort ett bra arbete och hållit 
budget. Inte minst Styrelsen för vård och bildning har gjort ett fantastiskt arbete och minskat 
sitt underskott från -182 miljoner kronor t i l l -18 miljoner kronor. Vård och bildning var en av 
få egenregi-aktörer i Sverige som visade ett starkt resultat med bra kvalitet och fler nöjda 
brukare. Det är viktigt att fortsätta det påbörjade arbetet med att genomlysa hela kommunens 
kostnader och aktivt söka efter fler möjligheter att sänka kostnaderna utan att minska 

Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 

kvaliteten. 
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Särskilt yttrande (SD) 
Sverigedemokraterna ser med oro på den ekonomiska och den politiska utvecklingen i Upp
sala kommun. Både kostnads- och intäktsutvecklingen blev svagare under 2014 än under tidi
gare år. Det är ett positivt besked att kostnadsutvecklingen bromsats tillfälligt och varit något 
mindre än intäktsutvecklingen. Prognoserna tyder dock på att kostnadsutvecklingen under de 
kommande åren återgår t i l l att vara större än intäktsutvecklingen. 

Detta är ett dåligt besked för kommunens invånare som troligtvis har skattehöjningar att vänta 
för att de rödgröna partierna ska lyckas nå upp till överskottsmålet om två procent av skatte
intäkter och til l den kommunal ekonomiska utjämningen. Majoriteten har inte visat intresse 
vare sig för att minska invandringen ti l l Uppsala kommun eller för att stimulera sysselsätt
ning, varför skattehöjning torde vara det enda återstående alternativet. 

Kostnadseffektiviteten inom kommunen har stora brister. Trots att stora kommuner teoretiskt 
sett ska ha stordriftsfördelar har Uppsala kommun fem procent högre kostnader jämfört med 
genomsnittet. Det motsvarar för Uppsala kommun 500 miljoner kronor. 

Sjukfrånvaron har ökat bland kommunens medarbetare, i synnerhet bland yngre medarbetare. 
Ökningen från 2013 til l 2014 bland anställda under 30 år är över 50 procent. Sverige
demokraterna har i sina budgetförslag för 2014 och 2015 föreslagit förbättrade arbetsvillkor i 
kommunen, något som behövs både för att personalen ska trivas bättre och för att minska 
sjukfrånvaron. 

Det stora underskottet på 51 miljoner kronor i kommunstyrelsen beror till största del på för
värvet av Kronparken. Sverigedemokraterna stod bakom detta köp för att skapa mellan 6 000 
och 8 000 nya bostäder. Det är dock problematiskt att Alliansen och de rödgröna partierna 
gjort undantag til l regel när det gäller svaga resultatmål. Dessa resultatmål tillåter inte dylika 
nödvändiga planerade förvärv utan att kommunstyrelsen drabbas av ett stort underskott. 

Trots att kommunstyrelsens resurser var mycket begränsade från början, och desto mer be
gränsade när förvärvet av Kronparken blev klart, har övriga partier valt att lägga resurser på 
att underlätta för tiggare i Uppsala. Detta ansvarslösa synsätt på hushållning av begränsade re
surser är inget som Sverigedemokraterna kan stå bakom. Det är orimligt att Uppsala kommun 
bidrar t i l l att öka det hitresta tiggeriet. Istället borde kommunen intensifiera arbetet med att 
motverka förekomsten av tiggeri. 

Skillnaden i resultat bland elever på olika skolor inom Uppsala kommun är stora, och den mo
dell som fördelar resurser mellan de olika skolorna behöver ses över då nuvarande modell inte 
löst problemen med dessa stora skillnader. Det är viktigt att fördelningen av ekonomiska re
surser mellan olika kommunala skolor inte sker på urval av antal elever med utländsk bak
grund. 

Den extra ersättning som utbetalas til l grundskolor som undervisar nyanlända kostade 26,4 
miljoner kronor, vilket är drygt 9 miljoner mer än budgeterat. Barn- och ungdomsnämndens 
totala underskott var 27 miljoner kronor. Det är därför viktigt se över denna strukturersättning 
för att förbättra nämndens ekonomi. 



Alliansen och de rödgröna partierna gör varje år glädjekalkyler avseende budgeteringen för 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att den berörda nämnden varje år drabbas av underskott på 
tiotals miljoner kronor. För 2014 blev underskottet drygt 30 miljoner kronor, vilket ändå är en 
förbättring då underskottet för 2013 var 55 miljoner kronor. Den rödgröna budgeten för 2015 
kommer inte att bryta denna trend. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade med 10 miljoner 
kronor mellan 2013 och 2014. 

Nämnden för hälsa och omsorg har under 2014 inte kunnat erbjuda 15 personer det lagstad
gade stöd som dessa har rätt t i l l . Sverigedemokraterna föreslog i sitt budgetförslag för 2015 
att utöka ramarna för denna nämnd för att komma ti l l rätta med resursbristen. 

Uppsala Stadsteater AB har fått betydligt större biljettintäkter än väntat. Det är dock bekym
mersamt att det ekonomiska utfallet ändå är minus 65 miljoner kronor för detta bolag. Detta är 
i linje med den budget som kommunfullmäktige beslutat om. Det är ändå problematiskt att 
bolaget fortsätter att nischa sig på många smala föreställningar istället för att huvudsakligen 
arrangera föreställningar som genererar storpublik och goda biljettintäkter. 

Uppsala kommunfullmäktige godkände ett avtal med länsstyrelsen om invandringsmot
tagande och anvisningsplatser för 50 personer. Sverigedemokraterna konstaterade att detta var 
orealistiskt med bostadsbristen i åtanke och föreslog därför att kommunen inte skulle ingå 
något avtal med länsstyrelsen under 2014. Inget annat parti valde att ge stöd för Sverige
demokraternas yrkande. 

De rödgröna partierna och Alliansen visade ingen förståelse för problematiken med att upp
fylla sin ambitionsnivå om 50 anvisningsplatser. I bokslutet konstateras att ingen anvisnings
plats kunde tillhandahållas i Uppsala kommun med hänvisning til l bostadsbristen. I samman
hanget kan nämnas att Uppsalahem AB den 31 december 2014 hade nästan 95 000 bostads
sökande. 

Kommunfullmäktiges målsättning om att 78 procent ska vara nöjda med maten som lagas av 
hemtjänsten uppnåddes inte. Detta är ett stort misslyckande att inte nå detta mål när medlen 
som använts för äldreomsorgen varit 10 procent högre än i jämförbara kommuner. 

Inom Uppsala Kommuns Fastighets AB har Gottsunda centrum varit en betydande orsak til l 
bolagets underskott. Svårigheter med uthyrning av verksamhetslokaler har varit orsaken och 
detta trots att bolaget genomfört extrainsatser i form av marknadsföring. Sverigedemokraterna 
har under en lång tid förhållit sig kritiskt t i l l dessa satsningar eftersom för stora resurser har 
investerats i Gottsunda. Det fmns många områden i Uppsala kommun som behöver sats
ningar, varför det är olyckligt att fokusera för mycket på ett enda område. Kommunallagen är 
tydlig med att kommunen ska behandla alla invånare lika, och kommunen gör dessutom eko
nomiska förluster när investeringar inte ger förväntad avkastning. 

Simon Alm (SD) 
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Reservation (M) (FP) (C) (KD) 

V i är positiva til l att kommunen gör investeringar i klimatsmart energi. Det är någonting som 
vi gjorde under vår tid vid makten och någonting som vi välkomnar. 

V i motsätter oss däremot det sätt som den nya majoriteten vil l göra det på. För att nå våra 
högt uppsatta miljö- och klimatmål har ett ambitiöst program antagits av kommunfullmäktige 
under år 2014, mål som inte innehåller riskfyllda investeringar i egna vindkraftverk. Att köpa 
vindkraftverk och sedan starta ett kommunalt bolag som investerar i andra kommuner for att 
gå med vinst är inte i enlighet med principen för vad en kommun bör göra. I detta fall skulle 
det dessutom ske på en redan väl fungerande marknad. Det är en relativt stor investering som 
ska göras utanför kommungränsen. Om investeringen sedan inte går med vinst kommer Upp
sala kommuns skattebetalare tvingas att betala för förlusten. Jämförelser med erfarenheter 
från andra kommuner borde gjorts, exempelvis från grannkommunen Knivsta, för att veta att 
affären inte riskerar att gå med förlust. Det saknas även en jämförelse för vad det skulle kosta 
att säkerställa energiförsörjning genom ursprungscertifikat för vindkraft eller köp av vind-
kraftsandelar i existerande bolag. 

V i vet inte idag hur stödsystemen kommer att se ut i framtiden. Regeringen har til l exempel 
höjt fastighetsskatten för vindkraftverk med 45 miljoner kronor vilket branschen inte hade 
förväntat sig. Inför revideringen av kommunens budget (IVE) i november valde den nya 
majoriteten att införa besparingar på 2,3 miljoner kronor för gatu- och samhällsmiljönämnden 
och 6,9 miljoner kronor för utbildningsnämnden. Detta motiverades med att köp av vindkraft
verk skulle leda til l att nämndemas kostnader för elförbrukning skulle minska med ovan 
nämnda belopp. Det framgår inte av ärendet vad kostnaden att producera egen vindkraftsel är 
hämtad ifrån och hur stor den beräknade produktionskapaciteten för de angivna vindkraft
verken är. I handlingen t i l l kommunstyrelsen hade det förväntade resultatet av effektivise-
ringen reducerats t i l l 2,5 miljoner kronor eller 5,5 miljoner kronor om energiskattebefrielsen 
tas med i beräkningen. I och med att regeringen har aviserat att skattefriheten för egen-
förbrukad vindkraft slopas år 2016 kommer besparingen dock att uppgå ti l l maximalt 2,5 
miljoner kronor. 

Det är fortfarande osäkert humvida investeringen kommer att leda till någon vinst alls. På 
bara 5 månader har kalkylen varierat stort; från ca 10 miljoner kronor i november år 2014 t i l l 
2,5 miljoner kronor i april år 2015. Beslutet i november drabbade utbildningsnämnden och 
gatu- och samhällsmiljönämnden hårt. V i anser inte att majoriteten bör göra en så riskfylld 
investering på en marknad där det redan existerar aktörer som kan leverera klimatsmarta 
alternativ för elenergi. 

Mot denna bakgrund föreslog Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
att uppdra t i l l kommunstyrelsen att avbryta planerna på köp av vindkraftverk samt att 
intensifiera arbetet så att samtliga bolag i Uppsala Stadshus AB får stöd för omställning t i l l 
hållbara el- och energialternativ utan att skattemedel riskeras i osäkra projekt såsom förvärv 
av vindkraft. 

V i yrkar därför avslag på förslaget och reserverar oss mot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 
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Reservation (SD) 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för avslag. 

Utvecklingen av förnyelsebara energislag går fort fram, och vindlaaften är inte undantagen. 
Det innebär att lönsamheten i en investering i vindkraft är betydligt större redan om ett år. Att 
i ett sådant läge låsa sig vid dagens utbud av vindkraftverk i 25 år är därmed riskfyllt. 

Subventionerna för vindlaaften kan komma att försvinna inom kort, vilket kraftigt försämrar 
lönsamheten i investeringen. Därutöver kan den snabba tekniska utvecklingen leda til l att 
energipriserna om ett decennium är betydligt lägre och att dagens vindkraftverk därmed inte 
är lönsamma under många år av den förväntade driftstiden. 

Vindkraft är det förnyelsebara energislag som innebär störst påverkan på miljön. Påverkan 
leder til l buller och försämrad landskapsbild samt ti l l stora problem för fåglar. 

Simon Alm (SD) 



KS 2015-04-15 Bilaga A § 62 

Reservation (SD) 

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för avslag. Beslutet innebär för 
Uppsala kommun ett stort åtagande. I september 2014 beslutade kommunfullmäktige att utöka 
mottagandet av vissa nyanlända från 0 til l 50 personer. Det bokslut som presenterats för 2014 
visar att kommunen inte klarade av ta emot några av dessa personer under samma år. Detta 
berodde på att bostadsbristen var akut med drygt 94 000 bostadssökande och ett beräknat 
behov av 10 000 bostäder. 

Eftersom bostadssituationen inte förändrats sedan hösten 2014 är det mycket ansvarslöst att 
ingå denna överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län. Det är orealistiskt att utan 
omfattande resurser leva upp til l överenskommelsen. Antingen leder detta til l att stora resurser 
måste avsättas eller att kommunen ingår en överenskommelse som inte går att klara av. 

Enligt överenskommelsen ska Uppsala kommun ordna 150 anvisningsplatser. Det innebär att 
ungefär 10 procent av bostadsproduktionen i kommunen ska tas i anspråk under året för 
mottagandet. Detta vore ett stort svek mot de drygt 94 000 personer som står i Uppsalahems 
bostadskö och är inte något som Sverigedemokraterna kan ställa sig bakom. 

Enligt det ursprungliga förslaget från länsstyrelsen ska kommunen ta emot 1381 personer, 
varav 755 st är anvisningsplatser. Det totala mottagandet syns ingenstans i den 
överenskommelse som kommunstyrelsen beslutade om. I beskrivningen av ärendet framgår 
inte heller på något sätt varför kommunstyrelsen föreslogs besluta om 150 anvisningsplatser. 

Antalet anvisningsplatser förefaller vara högst godtyckligt, där de rödgröna partierna vil l 
framstå som bättre än Alliansen, trots att förutsättningarna inte förbättrats i år jämfört med 
föregående år. Den dåvarande borgerliga majoriteten fattade under 2013 beslut om 0 
anvisningsplatser och under 2014 om 50 platser. Eftersom förutsättningarna inte förbättrats 
under det gånga halvåret sedan beslutet under 2014 är det märkligt att Alliansen står bakom 
beslutet om 150 platser för 2015. 

Sverigedemokraterna har inte sett någon förbättring beträffande bostadssituationen, 
kommunens ekonomi eller annat relevant som kan motivera ett utökat 
invandringsmottagande. Situationen har snarare förvärrats under varje år av såväl rödgrönt 
som borgerligt styre. Uppsala kommun behöver därför en invandringspaus. 

Simon Alm (SD) 


