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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-24 

Plats och tid: 	Bergius, 15:30 — 15:45 

Ledamöter: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rahima Ortac (8) 
Rickard Malmström (MP) 
Bona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 
Mohamad Hassan (FP) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiemin (S) 
Linda Eskilsson (NT), tjg 
Hanna Viktoria Mörck (V) 
Mats Gyllander (M) 
Sofia Spolander (M)) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Anna Manen (EP) 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga: Joachim Danielsson_ stadsdirektör 
Christoffer Nilsson, chef 
kommunledningskontoret 
Christina Dahlmann, stabschef 
Lena Grapp, stadsjurist 
Monika Lagerkvist, handläggare 
Ingela Persson, sekreterare 
Politiska sekreterare från (S), (M), (V), 
(L) och (MP) 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 223 - 227 

Ingela ersson, sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kommunstyrelsen 
2015-11-24 
2015-11-27 
	

Datum för anslags nedtagande: 
Sista dag för överklagande: 

Komrnunledningskontoret, Stationsgatan 12 

2015-12-18 
2015-12-17 

Underskrift: 
Ingela Persson, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-24 

§ 223 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföraranden justera dagens protokoll 
den 25 november 2015. 

§ 224 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

17,=, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-24 

§ 225 

Överenskommelse med Länsstyrelsen angående mottagande av 
ensamkommande barn 
KSN-2015-2242 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn till ett antal om totalt 400 asylplatser under perioden 15 januari till 31 mars 
2016 för barn från 14 års ålder, 

att godkänna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn 
med permanent uppehållstillstånd till ett antal om upp till 200 platser under samma period som 
ovan, 

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna överenskommelse enligt punkterna ovan med 
Migrationsverket, 

att uppdra till berörda nämnder att möjliggöra en revidering av överenskommelsen med 
Migrationsverket med målsättningen att under året uppfylla det föreslagna fördelningstalet om 
608 asylplatser för ensamkommande barn under 2016, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att planera för fler boendeplatser för-  ensamkommande barn 
med permanent uppehållstillstånd inom ramen för den statliga schablonersättningen för 
ensamkommande barn. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
På grund av den extraordinära flyktingsituationen i landet har kommunens fördelningstal meddelats 
först den 13 november. Därför har ärendet beretts gemensamt av kommunledningskontoret och 
socialförvaltningen. I beredningen har också överförmyndar-, utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen deltagit. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-24 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottet förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Migrationsverket 
Länsstyrelsen 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-24 

§ 226 

Avgifter 2016 inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 
KSN-2015-1960 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa oförändrad ersättning för ledsagarservice enligt SoL samt enligt LSS 275 kr/timme för 
all ledsagarservice som omfattas av valfrihetssystemet enligt omsorgsnämndens förslag att gälla 
från och med 1 januari 2016, 

att fastställa ändring av månadsersättning för daglig verksamhet enligt omsorgsnämndens förslag 
att gälla från och med 1 januari 2016, samt 

att fastställa omsorgsnämndens avgifter enligt nämndens förslag att gälla från och med 1 januari 
2016. 

Ärendet 
Omsorgsnämnden har i samband med sitt yttrande på mål och budget 2016 överlämnat förslag till 
ändringar av ersättningar och avgifter 2016. Nämndens förslag till måltidsavgifter inom 
verksamheter enligt LSS innebär att måltidsavgifterna och boendekostnaderna tydligare 
specificeras. I nämndens förslag finns också förslag på avgift för resa till och från daglig 
verksamhet och besöksavgifter på den öppna verksamheten Lusthuset. Dessa avgifter har tidigare 
fastställts i nämnden för vuxna med funktionshinder. 
När det gäller övriga avgifter enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning så 
hänvisar nämnden till tillämpningsregler för avgiftssystem inom omsorgerna om äldre och 
funktionshindrade i Uppsala kommun som gällt från 2008, samt reviderat och reviderat 2014-01-07. 
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 18 november 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-24 

§ 227 

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats 
KSN-2015-1864 

Beslut 
Kon-]munstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa nya avgifter vid upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 1 januari 2016 i 
enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag, samt 

att fastställa avgifter för mark för pedagogisk verksamhet, skolor/förskolor KVm/år 175 — 60 att 
gälla retroaktivt från och med 1 januari 2015 i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens 
förslag. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 227. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till nya avgifter vid upplåtelse av offentlig 
plats att gälla från 1 januari 2016 samt att avgifter för upplåtelse av mark för pedagogisk 
verksamhet, skolor/förskolor Kvm/år 175 — 50 gäller retroaktivt från och med 1 januari 2015. 
Särskilda yttranden har avgivits av (C)- (M) och KD)-ledamöterna respektive (FP)- ledamoten. 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 18 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Omsorgsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 227 

Ärende 5: Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats 

Särskilt yttrande 

Avgiftsförslaget som Gatu- och Samhällsmiljönämnden berett är omfattande och innehåller 
ett stort antal typer av avgifter. Vi lade i kommunstyrelsen inget annat yrkande, men vill på 
det här sättet påpeka att vi saknar en särskild avgift för så kallade "foodtrucks", ambulerande 
gatuserveringar. Detta är en verksamhet som vuxit kraftigt i exempelvis Stockholm där man 
efter en försöksverksamhet nu permanentat denna typ av matservering om är väldigt 
efterfrågan genom ett särskilt ansöknings- och avgiftsarrangemang. Vi har motionerat om att 
detta ska prövas även i Uppsala, och hade naturligtvis gärna sett att detta präglat redan det här 
förslaget på avgifter. Foodtrucks kan visserligen söka tillstånd och betala avgift utifrån 
föreliggande regelverk, men vill man utveckla verksamheten behöver man även utveckla 
regelverket. 

Jonas Segersam (KD) 
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