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551upeckalue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 87 

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Eva Adler (MP) och Anne Lennartsson (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, 

att till ersättare för ordinarie justerare utse Ahmad Orfali (MP) och Mia Nordström (C), samt 

att protokollet justeras onsdag den 22 juni 2015 kl 9.30 på kommunledningskontoret, 
Stationsgatan 12. 

Lönecenter 

§ 88 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 89 

Anmälningsärende. Protokoll från Stiftelsen Jälla Egendom 

Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 12 maj 2015. 

Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,M113 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 90 

Entlediganden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda entlediganden och remitterar ärendet till valberedningen. 

Avsägelser från uppdrag: 
Tarja Onegård (MP), ledamot i Styrelsen Uppsala vård och omsorg. 

Lovisa Lugnegård (MP) ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Maria Bylund (C), nämndeman i Uppsala i tingsrätten. 

Staffan Godberg (M), nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Lovisa Lindberg (MP), nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Marie-Louise Brundin (C), ledamot i omsorgsnämnden fr o m 1 augusti 2015. 

Joakim Strignert (C), suppleant i Uppsala Parkerings AB, fr o m 1 augusti 2015. 

Inga-Lill Sjöblom (S), ersättare i namngivningsnämnden. 

Hussein Abbowarad (V), suppleant i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Gottsunda Marknad AB 
och Storvreta Centrum AB. 

Stefan Hamnstedt (C), ersättare i socialnämnden fr o m den 1 augusti 2015. 

Joakim Palestro, ledamot i Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB. 

Lönecenter 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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upR22,113, 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 91 
	

KSN-2015-1269 
KSN-2015-1271 

Framställda frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 

Frågor av: 
Mona Camara Sylvan (Fl) om varför fältarbetare försvunnit från "Råd och Stöd" 

Stefan Hanna (C) om kommunen vidtagit några åtgärder för att säkra orter som berörs av 
eventuell strejk hos deltidsbrandmännen. 

Akten (2 st) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uppatie 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 92 
	

KSN-2015-1264 
KSN-2015-1270 
KSN-2015-1301 
KSN-2015-1302 
KSN-2015-1306 

Framställda interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
den 7 september 2015. 

Interpellationer av: 
Cecilia Forss (M) om nominering till Mälarens vattenvårdsförbund. 

Mona Camara Sylvan (Fl) och Tomas Karlsson (H) om brister i det nya fårdtjänstsystemet. 

Jonas Segersam (Kl)) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken. 

Therez Olsson (M) om att införa en applikation för att underlätta ett renare Uppsala. 

Anna Manell (FP) om nyanländas skolgång. 

Akten (5 st) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPealue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 93 

Fråga av Markus Lagerquist (M) om kompensation för borttagen fritidspeng 
för barn vars föräldrar uppbär försörjningsstöd 
KSN-2015-0945 

Anföranden hålls av Markus Lagerquist (M) och Ulrik Wärnsberg (S). 

Ärendet 
Fråga om Uppsala kommun kommer att kompensera familjer som har fått statligt stöd i foul' 
av så kallad fritidspeng när regeringen aviserat att detta stöd ska tas bort. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
A 
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7(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 94 

Fråga av Stefan Hanna (C) om en starkt försvagad upphandlingsverksamhet i 
Uppsala kommun 
KSN-2015-1158 

Anföranden hålls av Marlene Burwick (S) och Stefan Hanna (C). 

Ärende 
Fråga om hur upphandlings- och inköpsverksamheten i Uppsala kommun fungerar. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign e4_ 
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Uppsalai 	 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 95 

Interpellation av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om de 
mest utsatta bland oss i Uppsala kommun 
KSN-2015-1082 

Anföranden håll av Tomas Karlsson (Fl), Hona Szatmåri Waldau (V), Mona Camara Sylvan (Fl), 
Tarja Onegård (MP), Pavel Gamov (SD), Ylva Stadell (S) och Agneta Erikson (S). 

Ärendet 
Interpellation om hur kommunen arbetar för att hjälpa och stödja utsatta grupper som 
vistas i kommunen. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Up Pada 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

•• 

;)4 DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 96 

Valären de 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val i enlighet med valberedningens förslag bilaga A § 96, 

att val till Uppsala bostadsförmedling AB bordläggs och behandlas efter fullmäktiges beslut i 
ärende Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala kommun, samt 

att vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll. 

Ärendet 
Valberedningen har upprättat förslag till fullmäktige avseende avsägelser och entlediganden, 
fyllnadsval och val till Uppsala bostadsförmedling AB. 

Nomineringar som framställts vid sammanträdet antecknas med kursiv stil i valberedningens 
protokoll, bilaga A § 96. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att val till Uppsala bostadsförmedling AB förrättas efter 
fullmäktiges beslut i ärende om att inrätta en bostadsförmedling i Uppsala. 

De valda 
Berörda organ 
Lönecenter 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 97 

Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala 
KSN-2014-1585 

Beslut 
Ko 	 lår kommunfullmäktige att besluta' 

att inrätta en bostadsförmedling med huvuduppdraget att förmedla hyreslägenheter i 
Uppsalaregionen med start den 1 januari 2016, 

att uppdra till Uppsalahem AB, Studentstaden AB och Uppsala Kommun Fastighets AB att 
överlämna sina bostadsköer, tillhörande systemlösningar och register för övertagande och av-
veckling, i takt med inrättandet, till bostadsförmedlingen ett helägt dotterbolag till Uppsala 
stadshus AB, i enlighet med föredragningen, 

att uppdra till Uppsalahem AB, Studentstaden AB och Uppsala Kommun Fastighets AB att 
använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyres-
bostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer, 

att godkänna förmedlingsprinciper enligt ärendets bilaga 2 och kö- och förmedlingsregler 
enligt ärendets bilaga 3, 

att godkänna namnändring för ombildande av Uppsala Kommuns Gasgenerator AB till Uppsala 
bostadsförmedling AB, 

att godkänna ägardirektiv och bolagsordning enligt ärendets bilaga 4 och 5, 

att godkänna afffirsplan och budget för perioden 2016-2018 enligt ärendets bilaga 6, 

att godkänna en förmedlingsavgift om 1 250 kr och en köavgift om 290 kr, båda inldusive moms, 

att förrätta val för styrelse, ägarombud och lekmannarevisorer till Uppsala bostadsförmedling AB, 

att uppdra till Uppsala Kommuns Gasgenerator AB att hålla extra bolagsstämma och anta den 
bilagda bolagsordningen samt ändra bolagets filma till Uppsala bostadsförmedling AB, 

att Uppsala Kommuns Gasgenerator AB beviljas en checkkredit på 20 miljoner kronor i Uppsala 
kommuns koncemkontosystem, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut och ingå erforderliga avtal för att 
verkställa och etablera bostadsförmedlingen under den tid då bolagsstyrelsen ej är tillsatt, samt 

2116--06-26  ittWelse 	ib419/ (-196Y F4 /Mit / 1°‘  Utdragsbestyrkande Justerandes sign 	 et( 
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Uppsala 	
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 97 (forts) 

att hastigheten för övertagande och avveckling av Uppsalahem AB:s kö och samordning av 
kötider kommer, i likhet med andra fastighetsägare, att efter dialog slås fast i individuell 
överenskommelse mellan bostadsförmedlingen och fastighetsägaren. 

Särskilda yttranden och reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (M) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 97. 

Tjänstgörande ledamöter i (FP) och (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 97. 

Tjänstgörande ledamöter i (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 97. 

Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig enligt bilaga D § 97. 

Anmäls kommunstyrelsens beslut 
att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, 
socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen att ta fram riktlinjer och 
uppdragsersättning för en förtursverksamhet som kan bidra att svara upp mot del av kommunens 
bostadssociala behov i enlighet med föredragningen och att återredovisa detta till kommunstyrelsen 
i november 2015, 

att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med Uppsalahem AB, Studentstaden AB 
och Uppsala Kommun Fastighets AB utreda inrättande av en internbyteskö och att återredovisa 
detta till kommunstyrelsen i november 2015, 

att i dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda samarbete för att hitta 
samordningsvinster och kostnadseffektivitet, 

att uppdra till kommunledningskontoret att säkerställa process för verksamhetsövergång samt ge 
kommunens förhandlingschef tillfällig delegation att för Uppsala bostadsförmedling AB:s räkning 
ingå de kollektivavtal som erfordras, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att upprätta en kommunikationsplan för Uppsalahem AB, 
Studentstaden AB och Uppsala Kommun Fastighets AB som ska rikta sig till bostadssökande och 
hyresgäster efter kommunfullmäktiges beslut i detta ärende. 

Ärendet 
I årets budget, Inriktning Verksamhet och Ekonomi 2015-2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag att 
inrätta en bostadsförmedling. Uppsala bostadsföremedling AB föreslås inrättas med start 1 januari 
2016 med huvuduppdraget att förmedla hyreslägenheter inom Uppsalaregionen. 

Bostadsförmedlingen ska erbjuda service till medborgare och fastighetsägare samt stärka 
attraktiviteten för Uppsalas fastighetsmarknad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign itz 
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upp,alo, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 97 (forts) 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Elnaz Alizadeh (S), Hanna 
Mörck (V) och Maria Gardfjell (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mohamad Hassan (FP) och Jonas Segersam (KD) instämmer i bifallsyrkande till kommun-
styrelsens förslag till beslut förutom den åttonde att-satsen där de yrkar att förmedlingsavgifter 
ska vara 250 kr/år. 

Stefan Hanna (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Pavel Gamov (SD) yrkar bifall till beslut i enlighet med partiets reservation i kommunstyrelsen, 
avseende kötid från Uppsalahem AB. 

Mona Camara Sylvan (Fl) instämmer i bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut 
undantaget den åttonde att-satsen som föreslås strykas. Därutöver yrkar Mona Camara Sylvan (Fl) 
att kommunstyrelsen ska besluta 

att frågan om avgift utreds i syfte att nå en lägre avgift för den enskilde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut förutom förslagets åttonde att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till åttonde att-sats, Mohamad 
Hassans (FP) yrkande om ändrad avgift och Mona Camara Sylvans (Fl) yrkande strykning av att-
satsen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till åttonde att-sats. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Pavel Gamovs (SD) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på tilläggsyrkande från Mona 
Camara Sylvan (Fl) och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Uppsala Stadshus AB 
Uppsala Kommuns Gasgenerator AB 
Uppsalahem AB 
Studentstaden AB 
Uppsala Kommun Fastighets AB 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  alo, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 98 

Valärende, val till Uppsala bostadsförmedling AB 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) beträffande 
uppdrag som ledamöter i Uppsala Kommuns Gasgenerator AB, 

att entlediga Bona Szatmåri Waldau (V) och Mohamad Hassan (FP) beträffande uppdrag som 
suppleanter i Uppsala Kommuns Gasgenerator AB, 

att till ledamöter i Uppsala bostadsförmedling AB utse Joakim Palestro (S), Joel Näsvall (S), 
Johan Edstav (MP), Hona Szatmåri Waldau (V), Louise Landerholm Bill (M), Anna Manell (FP), 
och Unn Hansem (C), 

att till suppleanter utse Kattia Quantanilla Cardoso (S), Kadir Yusuf (MP), Kurt Troell (M), 
och Lars-Göran Ferlin (1(D), 

att till ordförande utse Joakim Palestro (S) och till vice ordförande Louise Landerholm Bill (M), 

att som ombud kvarstår Maria Gardfjell (MP), 

att som ersättare för ombud kvarstår Stefan Hanna (C), samt 

att som revisorer kvarstår Sture Jansson (C) och Gunilla Zetterling (C). 

Ärendet 
Kommunfullmäktige återupptar behandling av valärende avseende val av styrelse till Uppsala 
bostadsförmedling AB. 

Ordföranden gör en kort föredragning av ärenden och föreslår kommunfullmäktige att entlediga 
tidigare vald styrelse till Uppsala Gasgenerator AB. 

Valt ombud för Uppsala Stadshus AB, Maria Gardfjell (MP) och ersättare för ombud Stefan 
Hanna (C), samt valda revisorer, Sture Jansson (S) och Gunnilla Zetterling (C) behåller sina 
uppdrag i det ombildade bolaget. 

De valda 
Uppsala bostadsföremedling AB 
Valberedningen 
Akten 

et& Justerandes sign 41- Utdragsbestyrkande 
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upe,ffilue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 99 

Överföring av ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning till omsorgsnämnden 
KSN-2015-0845 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning från och 
med den 1 juli 2015 övergår från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden, 

att de berörda nämndernas kommunbidrag justeras på sätt som redovisas i ärendet samt 

att justera kommunens reglemente för nämnderna enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2015 föreslagit att ansvaret för 
sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning överflyttas till omsorgs-
nämnden och att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsättningsinsatser 
för ovanstående målgrupp. 

Yrkanden 
Ulrik Wämsberg (S) yrkar, med instämmande av Åsa Puide (MP), Ehsan Nasari (C), Eva 
Christiernin (S), Torbjörn Aronsson (KD) och Benny Lindholm (FP), bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

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

Arbetsmarknadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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15(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 100 

Remiss: Regionbildning i Uppsala län 
KSN-2015-0683 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från och med den 
1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utveck- 
lingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). 

Ärendet 
Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta det 
regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630). Därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige i Uppsala län. Det är ett krav 
från regeringen att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige beslutar 
om att ansöka om att bilda region. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Pavel Gamov (SD), 
Marta Obminska (M), Jonas Segersam (KD) och Maria Gardfjell (MP), bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

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

Landstinget i Uppsala län 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 101 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 
KSN-2015-0920 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att höja avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet från och med 1 juli 2015 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160). 

Ärendet 
Uppsala kommun erhåller statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet 
och annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Statsbidrag betalas ut under 
förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och 
ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maximala 
avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Skolverket kommer ange de nya högsta avgifts-nivåerna i 
oktober varje år, som avser avgiftshöjningar från och med januari nästkommande år. Skolverket 
höjer de högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan med cirka två procent från och med 1 juli 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställe proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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1.3  Plelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 102 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om att säkerställa ett 
långsiktigt stöd i form av verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 
som har en etablerad verksamhet och som idag stöds av Uppsala kommun 
KSN-2014-1320 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (FP) reserverar sig till fölinån för bifall till motionen. 

Ärendet 
I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta om att de organisationer som under många år 
fått verksamhetsbidrag från kommunen och som har en väl fungerande verksamhet ska få ett 
mer långsiktigt stöd. Vidare förslås i motionen att kommunen ska säkerställa att föreningar och 
organisationer som under flera år fått kommunala bidrag och visat kvalitativa verksamheter ska 
få ett långsiktigt stöd genom att det årlig bidraget görs om till treårigt samt indexregleras. 

Yrkanden 
Anna Manell (FP) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Mona Camara Sylvan (Fl), 
och Simone Falk (M), bifall till motionen. 

Rickard Malmström (MP) yrkar, med instämmande av Eva Christiernin (S), Ylva Stadell (S) och 
Peter Gustavsson (S), bifall till kommun-styrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande 
till motionen å andra sidan och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

18(24) 

fl UP Plalue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2015-06-15 

§ 103 

Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för 
maskinanläggningsförarutbildningen 
KSN-2015-1159 

Anföranden hålls av Benny Lindholm (FP), Ulrik Wärnsberg (S), Anne Lennartsson (C), 
Caroline Andersson (S), Pavel Gamov (SD), Anna Manell (FP), Ehsan Nasari (C) och 
Mohamad Hassan (FP). 

Ärendet 
Interpellation om beslut att lägga ned Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning 
anläggningsfordon och dess påverkan på arbetsmarknaden i Uppsala kommun. 

Akten 

Utdragsbestyrkande 41- CK_ 



Justerandes sign 

19(24) 

Uppsalau  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 104 

Interpellation av Mohamad Hassan (FP) om att flytta förvaltningar för en 
levande landsbygd 
KSN-2015-1160 

Anföranden hålls av Mohamad Hassan (FP), Erik Pelling (S), Stefan Hanna (C), Simon 
Alm (SD), Anne Lennartsson (C), Maria Gardfiell (MP), Mia Nordström (C) och Hanna 
Mörck (V). 

Ärendet 
Interpellation om att möjlighet för Uppsala kommun att flytta ut delar av sin verksamhet till 
landsbygden för att aktivt arbeta för att landsbygden hålls vid liv och att större rörelse skapas i 
kommunens tätorter utanför staden. 

Akten 

Utdragsbestyrkande ERK_ 



20(24) 

upekelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 105 

Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för 
arbetsmarknadsinsatser i Uppsala 
KSN-2015-1161 

Anföranden hålls av Benny Lindholm (FP), Ulrik Wärnsberg (S), Torbjörn Aronsson (KD), 
Ehsan Nasari (C), Mohamad Hassan (FP), och Mohammed Tahir (MP). 

Ärendet 
Interpellation om förlängning av arbetsmarknadsinsatser upphandlade genom 
tjänstekoncession. 

Akten 

Ckk Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



21(24) 

upPlelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 106 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om hyrcyklar 
KSN-2015-1162 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Johan Lundqvist (MP), Mia Nordström (C), Jonas 
Segersam (KD) och Edip Akay (V). 

Ärendet 
Interpellation om hyrcykelsystem i Uppsala. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



22(24) 

upPlalue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 107 

Besvarande av fråga från Mona Camara Sylvan (Fl) om varför fältarbetare 
försvunnit från "Råd och Stöd" 
KSN-2015-1269 

Anföranden hålls av Ingrid Burman (V), ordförande i socialnämnden och Mona Camara 
Sylvan (Fl). 

Ärendet 
Fråga om ambition finns att införa funktionen fältarbetare på socialtjänsten eller att uppdra 
till funktionen "Råd och stöd" att återinföra fältarbetare. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



23(24) 

uPp,mie KOMMUNFULLMÄKTIGE 

6284 NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 108 

Besvarande av fråga från Stefan Hanna (C) om kommunen vidtagit några 
åtgärder för att säkra orter som berörs av eventuell strejk hos 
deltidsbrandmännen. 
KSN-2015-1271 

Anföranden hålls av Marlene Burwick (S) och Stefan Hanna (C). 

Ärendet 
Fråga om kommunen har vidtagit åtgärder för att säkra trygghet och säkerhet på de orter som är 
berörda av eventuell strejk för deltidsbrandmännen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

24(24) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-15 

§ 109 

Sommarhälsning till kommunfullmäktige 

Carl Lindberg, kommunfullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet med att tacka ledamöter 
och tjänstemän för ett gott samarbete under året och önskar alla en trevlig sommar. 

Magnus Åkerman, andre vice ordförande tackar å fullmäktiges vägnar ordföranden för hans 
arbete och ledaskap under året och önskar honom en skön sommar. 

Utdragsbestyrkande 



Närvarologg för ordinarie ledamöter 
	 Bilaga 1 

U 	sala kommunfullmäkticies sammanträde den 15 juni 2015 klockan 19:34:43. 

Ledamot Logg 
Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Caroline Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hilde Klasson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Elnaz Alizadeh (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rahima Ortac (S) Patrik Kjellin autoers. kl. 13:16 
Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Monica östman (S) Kjell Viberg autoers. kl. 13:16 
Bengt Westman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Maffias Kristenson (S) 
Peder Granath autoers. kl. 13:16 till kl. 16:36 (p8), ord. ankom kl. 16:36 (p8), 
utgår kl. 16:42 (p8), Peder Granath ers. kl. 16:42 (p8) till kl. 16:43 (p14), ord. 
ankom kl. 16:44 (p14) 

Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Ove Hjorth (S) Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:16 till kl. 13:22 (p2), ord. ankom kl. 13:22 
(p2) 

Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Klas-Herrman Lundgren (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:16 till kl. 14:29 (p12), ord. ankom kl. 14:29 (p12) 

Ylva Stadell (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stavros Giangozoglou (S) Maria Patel autoers. kl. 13:16 
Fredrik Ahlstedt (M) Arne Sandemo autoers. kl. 13:16 
Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

The rez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 15:14 (p4), Hannes Beckman ers. kl. 
15:14 (p4) 

Simone Falk (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Alexandra Westman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Mats Gyllander (M) Johan Carlsson autoers. kl. 13:16 till kl. 14:32 (p13), ord. ankom kl. 14:32 
(p13) 

Christopher Lagerqvist (M) Mats Hansån ers. kl. 13:24 (p2) 
Louise Landerholm Bill (M) Ankom kl. 13:21 (p2) 
Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rickard Sparby (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sofia Spolander (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:04 (p20), Köllike Montgomery ers. kl. 
18:05 (p20) 

Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

eik 



Bilaga 1 

Ledamot Logg 

Johan Edstav (MP) Köllike Montgomery autoers. kl. 13:16 till kl. 17:09 (p15), ord. ankom kl. 17:09 
(p15) 

Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mikaela Persson (MP) Asa Puide autoers. kl. 13:16 

Hona Szatmåri Waldau (V)  Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 14:34 (p13), Karolin Lundström ers. kl. 
14:34 (p13) till kl. 18:46 (p23), ord. ankom kl. 18:46 (p23) 

Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sverker Aslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Javiera Cifuentes (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Tobias Smedberg (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 16:51 (p14), Lars-Håkan Andersson ers. 
kl. 16:51 (p14) 

Liza Boäthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mohamad Hassan (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anna Manell FP) (  Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:09 (p20), Malin Sjöberg Högrell ers. kl. 
18:09 (p20) 

Eva Edwardsson (FP) Peter Nordgren autoers. kl. 13:16 till kl. 14:31 (p12), ord. ankom kl. 14:31 (p12) 

Benny Lindholm (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:47 (p23) 
Anders A Aronsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Erica Närlinge (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:47 (p23) 
Urban Wästljung (FP) Peter Nordgren ers. kl. 14:33 (p13) 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Cecilia Oksanen autoers. kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ehsan Nasari (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Carlqvist (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:16 
Pavel Gamov (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Simon Alm (SD) Sven Valfridson autoers. kl. 13:16 till kl. 17:10 (p15), ord. ankom kl. 17:10 
(p15) 

Mikael Johansson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Jessica Ohlson (SD)  David Perez autoers. kl. 13:16 till kl. 15:51 (p5), Pirita Ouchterlony-Simu ers. 
kl. 15:51 (p5) till kl. 15:57 (p5), ord. ankom kl. 15:57 (p5) 

Anders Hammarstedt (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Martin Wisell (KD) Ulla Johansson autoers. kl. 13:16 till kl. 18:29 (p21), ord, ankom kl. 18:29 (p21) 

Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tomas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 



Närvarologg för ersättare 	 Bilaga 1 

Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2015 klockan 19:34:43. 

Ersättare Logg 

* Inga-Lill Sjöblom (S) Ankom kl. 15:21 (p4), utgår kl. 16:41 (p8), ers. återk. kl. 16:41 (p8), utgår kl. 
16:42 (p8), ers. återk. kl. 16:43 (p14) 

* Patrik Kjellin (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Kjell Viberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Sanna Eliasson (S) Ankom kl. 15:00 (p4), utgår kl. 16:41 (p8), ers. återk. kl. 16:43 (p14) 
* Peder Granath (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Rafael Waters (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Kerstin Westman (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Björn Wall (5) 
* Kristian P Ljungberg (M) Ankom kl. 15:30 (p4) 
* Liv Hahne (M) 
* Hannes Beckman (M) Ankom kl. 14:02 (p11) 
" Arne Sandemo (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Sara Hägerström (m) Ankom kl. 13:27 (p9) 
* Johan Carlsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Carolina Bringborn Anadoll (M) Ankom kl. 13:26 (p9), utgår kl. 18:04 (p20) 
* Mats Hansån (M) Ankom kl. 13:24 (p2) 
* Källike Montgomery (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Asa Puide (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) Ankom kl. 15:07 (p4) 

* Per-Eric Rosån (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Karolin Lundström (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Bodil Brutemark (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Anders Westerlind (FP) 
* Malin Sjöberg Högrell (FP) Ankom kl. 15:52 (p5) 
* Peter Nordgren (FP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Agneta Simonsson (FP) 
* Cecilia Oksanen (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Karin Ericsson (C) Ankom kl. 19:12 (p26) 
* Sven Valfridson (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* David Perez (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 15:51 (p5) 
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ingemar Wirsån (KD) 
*Sadaf Nasiripour (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Daisy Kintu (Fl) 



k/ny 1,5'- gb 
upla P,§3.19 VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Stationsgatan 12, Aspen, kl: 8.00-8.20 

Agneta Eriksson (S), ordförande 
Alf Karlsson (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (FP) 
Anne Lennartsson (C) 
Anders Hamnaarstedt (SD)_ 

Ersättare: 	Rikard Sparby (M) tjg 
Anna Manen (FP) 
Sofia Lanner (SD) 
Ulla Johansson ([CD) tjg 

övriga deltagare: Sara Hallman, sekreterare 

Utses att justera; 	Sofia Lanner (SD) 	 Paragrafer: 36-42 

Underskrifter: 

 

Agneta Eriksson, ordförande 	 Sofia Lanner, justerare 

Sara Hallman, se eterare 



fä Uppsala 
VALBEREDNINGEN 

2(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§36 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§37 

Val av justerare 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att utse Sofia Lanner (SD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



uplithele VALBEREDNINGEN 

3(7) 

SARNIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§38 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Styrelsen Uppsala vård och omsorg Ledamot Talja Onegård (mP) 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot Lovisa Lugnegård (1\4P) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Maria Bylund (C) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Staffan Godberg (M) 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman Lovisa Lindberg (M') 

Omsorgsnämnden Ledamot Marie-Louise Brundin (C) 

Uppsala Parkerings AB Suppleant Joakim Strignert (C) 

Namngivningsnämnden Ersättare Inga-Lill Sjöblom (S) 

Kommunfullmäktige 

eek 

terandes sign Utdragsbestyrkande 

vt_ 



Uppsala Tingsrätt 
Nämndeman 

Nämndeman 

Nämeman  

Justerndes sign 

Uppsala  ilue VALBEREDNINGEN 

4(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 39 

Fyllandsval 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta följande val: 

Curlingcompaniet 
Representant 

• Kommunrevisionen 
Vice ordförande 

Ledamot 
Vice ordförande 2015-10-01 
Socialnämnden 

Ersättare 

Ersättare 

Styrelsen Uppsala vård 
och Omsorg 
Ledamot 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

2018-12-31 Bordläggs (KD) 

2018-12-31 Bordläggs 

2015-09-30 Lars-Olof Lindell (S) 

t o m 2015-09-30 Pradip Datta (V) 
fr o m 2015-10-01 

2018-12-31 Josef Agnarsson (KD) 

fr o m 2015-08-01 Joakim Strignert (C) 

2018-12-31 Bordläggs (MP) 

2015-12-31 Hans Söderin (C) 

2015-12-31 Bekir Jusufbasic (M) 

2015-12-31 Bordläggs (MP) 

Utdragsbestyrkande 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Stiftelsen Nykterhetsvännernas 
studenthem 
Revisor 



VALBEREDNINGEN 

5(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ledamot 2018-12-31 Ylva Tengblad (MP) 

Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna 
Ledamot 2018-12-31 Bordläggs (S) 

Omsorgsnämnden 
Ledamot 2018-12-31 Stefan Hamnstedt (C) 

fr o m 2015-6+4+9- 08-6) 

Uppsala Parkerings AB 
Suppleant 
(App5ciä 'Korn 	5-1-7q5( ,̀ h ds 
Suppleant 

Namngivningsnämnden 
Ersättare 

Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma S0771 följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 
Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

2018-12-31  

Per Alborg 	(C) 

Nadja Boucheloukh (C) (V) 

Hans Hård 	(S) 

Kommunfullmäktige 

, 
mai/ uäji (26ff% /kav/ m,iew 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

&6Tk_ 



Justerandes sign 

6(7) 

emloi 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 40 

Val till Uppsala Bostadsförmedling AB 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till styrelsen i Uppsala Bostadsförmedling AB utse 

Ledamöter 
Johan Edstav (MP) 

Suppleanter 
Kadir Yusuf (MP) 

Revisorer 
Sture Jansson (S) 
Gunilla Zetterling (C) 

Ärendet 
Komunfullmäktige föreslås besluta om att ombilda Uppsala kommuns Gasgenerator AB till 
Uppsala Bostadsförmedling AB. Enligt förslag till stadgar ska styrelsen bestå av lägst fem och 
högst nio ledamöter samt högst fem suppleanter. 

Utdragsbestyrkande 



upealue VALBEREDNINGEN 

7(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§41 

Information — Nya rutiner kring val av nämndemän 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Ärendet 
Uppsala Tingsrätt har skickat ut infall 	iation inför valet av nämndemän för perioden 2016-01-01 — 
2019-12-31. Tingsrätten behöver ha uppgifter om de valda senast fredagen 9 oktober 2015. 

§ 42 

Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
zi 	t-7 

 

_ 



Bilaga A § 97 

Bilaga A 
Särskilt yttrande (M) 

Uppsala kommun växer. Fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i 
vår kommun. Vi moderater välkomnar denna utveckling. Under Alliansens ledning har 
bostadsmarknaden breddats. Antalet byggherrar har ökat från 7 till 42 stycken och en ök-ning 
av antalet hyresvärdar går också att skönja. Med rekordåret 2014 inom Uppsalas 
bostadsbyggande bakom oss, med antagna detaljplaner innehållandes över 5 000 bostäder, är 
vi också väldigt angelägna att dessa bostäder byggs och kommer våra nuvarande och blivande 
invånare till del. 

Vi är måna om att den som idag söker bostad ska få det lättare att finna den. Samtidigt är det 
viktigt att i sammanhanget förtydliga att en bostadsförmedling i sig inte skapar fler bostäder. 

Vi ser dock fördelar med erbjudandet om att tillhandahålla en kö, förutsatt att den grundar sig 
i frivillighet för berörda parter. Positivt är bland annat den administrationslättnad som en 
bostadsförmedling medför för den enskilda fastighetsägaren samt den transparens och 
rättssäkerhet som den tillför den bostadssökande. Vår förhoppning är att detta erbjudande kan 
attrahera ännu fler aktörer att etablera sig i Uppsala. Därför ser vi framemot att sam-ordningen 
av kötiderna kommer att fastslås genom individuella överenskommelser. 

Det är av stor vikt att inrättandet av en bostadsförmedling inte sker på bekostnad av skatte-
betalarna. Samtidigt ska kostnaden för den enskilde sökanden vara rimlig Självkost-
nadsprincipen är viktig och vi är därför öppna för att sänka såväl årskostnaden för den som 
står i kö som förmedlingsavgiften i den takt som de ekonomiska ramarna gör detta möjligt. 
En annan viktig aspekt är att en dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska ske för 
att utreda samarbete för att hitta samordningsvinster och kostnadseffektivitet. 

Marta Obminska (M) 



Bilaga B § 97 

Särskilt yttrande (FP) och (KD) 
Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig till fönnån för eget yrkande om att 
köavgiften ska vara 250 kronor per år. 

Vi tror bostadsförmedlingen är en bra samordning av flera köer som finns idag och att 
Uppsala kommun blir bättre på att ge service för de medborgare som söker bostad i kom-
munen och regionen. Det är viktigt att bostadsförmedlingen är avgiftsfinansierad och inte 
skattefinansierad med självkostnadsprincipen som utgångspunkt. Vi uppnår en balanserad 
ekonomi för förmedlingen genom att hålla kostnaderna nere och inte bygga en organisation 
som tar i anspråk de avgifter som kommer in, dels genom att få in så mycket avgifter som 
möjligt. En alltför hög avgift kan drabba de resurssvaga och socialt utsatta som är i mest 
behov av en bostad i Uppsala. En hög avgift kan också, paradoxalt nog, leda till att vi får lägre 
intäkter eftersom en hög avgift kan avskräcka de personer som idag har en bostad men väljer 
att ställa sig i kön av trygghetsskäl för att parera framtida problem eller för-ändrad 
familjesituation. En hög avgift kan, precis som vi skriver ovan, leda till att orga-nisationen 
blir överdimensionerad och tanken med självkostnadsprincipen går om intet. Därför anser vi 
att vi redan från början bör ge tydliga signaler dels till verksamheten att hålla nere 
kostnaderna, och dels till de bostadssökande att vi gör allt för att hålla nere avgiften så att fler 
kan ställa sig i kön. 

Mohamad Hassan (FP), Jonas Segersam (KD) 



Bilaga C § 97 

Bilaga C. Reservation (C). 
Bostadssituation i Uppsala är i dagsläget mycket svår. Tusentals människor står i bostadskö 
och för många som inte har råd att köpa sin egen bostad så är situationen nästintill hopplös. 
Centerpartiet är därför mycket positiva till att förenkla för dem som söker hyresbostäder inom 
Uppsala kommun. Vi anser också att det är helt nödvändigt för Uppsala kommun att kraftigt 
förbättra hanteringen av bostadssociala kontrakt. Dock så anser vi inte att ett egenutvecklat 
och kostsamt system för bostadsköhantering i endast Uppsala kommuns regi är vare sig klokt 
eller kostnadseffektivt. Ett system som i bästa fall skulle inkludera samtliga fastighetsägare 
inom kommunen, något som idag är mycket osäkert. Sedan så kommer inga nya bostads-
kösystem leda till fler bostäder. 

Det är oklokt och slöseri med skattebetalarnas pengar att inte pröva om en gemensam sys-
temupphandling kan göras med bostadsförmedlingen it ex Stockholms kommun. Om ett 
liknande kösystem är bra måste det vara möjligt att upphandla ett sådant system i samarbete 
med andra kommuner. 

Om vi kan enas med t ex Stockholms kommun, som sägs vara på väg att upphandla ett nytt 
liknande system, kan Uppsala kommun kraftigt minska sina investeringskostnader samt 
löpande drifts- och underhållskostnader. 

Centerpartiet bedömer också att tidplanen som beskrivs i ärendet är orimlig. Att hinna få fram 
en tillräcldigt bra systemspecifikation, upphandla och bygga det tänkta systemet för lansering 
1/1 2016 är vilseledande och orealistiskt. Bland annat bör hanteringen av bostadssociala 
kontrakt vara med i kravspecifikationen redan från början. 

Vi anser att kommunen istället, och omgående! Ska utveckla en användarvänlig hyres-
bostadsportal där samtliga relevanta fastighetsägares köer kan nås och där lediga objekt kan 
hittas. Bostadsportalen ska vara "en väg in" för bostadssökande till hyresmarknaden för 
bostäder i Uppsala. 

Vi är i framtiden positiva till att ett enhetligt bostadskösystem lanseras i Uppsala men under 
andra förutsättningar. Dels så måste fastighetsägarna enas om ett nytt bostadskösystem med 
gemensamma baskrav för hyresgäster som också bättre respekterar befintliga kötider. 
Samtidigt vill vi att systemet upphandlas med någon annan kommun. 

Vår samlade bedömning är att de uppskattade kostnaderna för att utveckla ett användar-
vänligt och fungerande bostadskösystem är grovt underskattade samtidigt som tidsplanen är 
orealistisk. 

Därför bör Uppsala kommun avstå från att i nuläget fatta beslut om systeminventeringen och 
bildandet av ett bostadsbolag. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga D § 97 
Reservation (SD) 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för bifall till att kötid från Uppsalahem AB 
fortsätter att gälla i 50 år för Uppsalahem AB:s hyresbestånd. Det är viktigt att garantera dem 
som har stått i kö att de får behålla sin kötid tills de hittat den bostad de vill flytta till. Det är 
omfattande bostadsbrist i Uppsala varför 7 år inte är en tillräcklig avvecklingstid av 
Uppsalahem AB:s bostadskö då många tusen bostadssökande efter denna tid ännu inte har 
hunnit fulna en bostad. Det är inte rättvist mot de 94 000 personer som står i Uppsalahem 
AB:s bostadskö att deras väntan på en lämplig bostad ska riskera att bli ännu längre. 

Simon Alm (SD) 
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