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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-08-24

§ 146

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fredrik Ahlstedt (M) att justera dagens protokoll den 26 augusti 2017.

§ 147

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista med den ändringen att ärende Motion av Jonas Segersam
(KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KSN-2016-1405), behandlas efter
ärende Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2018, (KSN-20161405).

§ 148

Information om Regionfrågan
Christian Dahlmann informerar om bildandet av Region Uppsala.

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-08-24

§ 149

Finansrapport avseende perioden 1 januari —30 juni 2016
KSN-2016-0467
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslutar för egen del
att godkänna den tillfälliga avvikelse som gjorts i relation till elhandelsstrategin.

Reservation i form av särskilt yttrande
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 149.
Ärendet
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som Uppsala kommun
har, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i
enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
OteD

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Uppföljning per april 2016 - Ekonomi och verksamhet (Periodbokslut och
helårsprognos för Uppsala kommun)
KSN-2016-1241
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2016
enligt ärendets bilaga 1.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att anmäla helårsprognos för 2016 till kommunfullmäktige,
att uppdra till samtliga nämnder att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans
2016,
att uppdra till utbildningsnämnden att i november redovisa en fördjupad analys av
volymökningen av folkbokförda elever, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att löpande följa upp och
återrapportera nämndernas och förvaltningarnas åtgärder.

Reservation i form av särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 150.
Ärendet
Kommunens redovisade resultat för perioden januari till april 2016 uppgår till 16 miljoner
kronor (-149 mkr motsvarande period 2015). Helårsprognosen indikerar ett resultat om 194
(56) miljoner kronor. Exklusive jämförelsestörande poster prognosticeras resultatet till 164
(-50) miljoner kronor. Prognostiserat resultat utgör 1,6 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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0 150, fortsättning)
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-08-24

§ 151

Resultatprognos per april 2016 för Uppsala Stadshus AB och moderbolag
USAB-2016/17
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa prognos 2016 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med ärendets
bilaga 1.

Ärendet
Ärendet omfattar en prognos för helåret för respektive bolag, i vilken utsträckning planerad
investering kommer att genomföras, samt en bedömning av om avkastningskravet uppnås
eller inte.
Koncernens prognostiserade resultat för helåret 2016 är positivt och beräknas uppgå till 152,8
mnkr. Ddduderas reavinster är resultatet 117,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr bättre än budget.
Redovisningen baseras på de underlag och bedömningar som respektive bolag lämnat.
Beslutsgång
. ets förslag till beslut
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskott
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 26 maj 2016.
Expedieras
Akt

Justerandes sign
Ok)

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Antagande av program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar,
våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck 2016-2018
KSN-2016-0315
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Uppsala kommuns program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer,
ärendets bilaga 1,
att anta Uppsala kommuns handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer
och hedersrelaterat förtryck 2016-2018, ärendets bilaga 2, samt
att uppdra till socialnämnden att ansvara för samordning och implementering av programmet
och handlingsplanen i enlighet med föredragningen.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.
Reservation i form av särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 152.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar på följande ändringar:
Att ordet "papperslös" byts ut till "illegala invandrare" , samt att begreppen normkritik,
genusmedvetenhet och brytande av maskulina normer stryks ur dokumenten.

Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Bona Szatmåri Waldau (V), avslag på
Simon Alms (SD) ändringsyrkande.
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP), bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ärendet
Den 27 april 2016 inkom socialnämndens förslag till program mot kvinnofridskränkningar
och våld i nära relation till kommunstyrelsen. I december 2014 fick socialnämnden inom
ramen för WE 2015-2018 i uppdrag att ta fram ett övergripande program för arbetet mot våld
i nära relationer. Socialnämnden har till sin hjälp haft en politisk styrgrupp och en
referensgrupp bestående av representanter från följande ideella organisationer; Tjejers rätt i
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(5S' 152 fortsättning)
samhället (TRIS), Uppsala kvinnojour, Kvinnobyrån-Stadsmissionen, Mottagningen mot våld
i nära relationer i Uppsala (MVU) samt Barnombudsmannen i Uppsala (B0iU). Programmet
återges i sin helhet i ärendets bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och fmner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 20162018
KSN-2016-1405
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt ärendets
bilaga.

Reservation
Jonas Segersam reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande enligt bilaga A § 153.

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölmån för bifall till eget ändringsyrkande.
Reservation i form av särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L) och
Anne Lennartsson (C), avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 153.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar:
Att formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en
bro för personer som riskerar hamna i islamistisk extremism.
Att införa en kommunal kontaktpunkt dit man kan vända sig om en anhörig eller vän
radikaliseras.
Att genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat
samarbete.
Att grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan
förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering.
Att utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt
i arbetet med att motverka islamistisk extremism.

Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Hona Szatmåri Waldau (V), Therez Olsson
(M) och Anne Lennartsson (C), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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153 fortsättning)
Simon Alm (SD) yrkar:
Att formuleringar om att främja ett mångkulturellt samhälle stryks.
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Anne Lennartsson (C), avslag på Simon
Alms (SD) yrkande.
Ärendet
Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism har gått ut med
rekommendationer om att varje kommun behöver ta fram ett strategiskt dokument i arbetet
kring våldsbejakande extremism. Den föreslagna handlingsplanen utgår från rekommendationerna med anpassning till förhållandena i Uppsala kommun.
I det lokala Brottsförebyggande rådet har frågan om våldsbejakande extremism varit aktuell
och beretts sedan hösten 2015. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan kommunledningskontoret, strategiska funktioner på förvaltningar samt verksamhetsansvariga inom
t.ex. förebyggande arbete och skola. Att arbeta för att värna demokratin och förebygga
våldsbejakande extremism finns även med som ett område i samverkansavtalet mellan
kommunen och polismyndigheten i Uppsala län.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) yrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
KSN-2016-0245
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande enligt bilaga A §
154.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut att besvara motionen
med föredragningen i ärendet.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Ärendet
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2016, yrkat att fullmäktige beslutar att;

- Upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.
- Foinialisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en bro
till personer som riskerar hamna i islamistisk extremism.
- Tnrätta ett centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd.
- Införa en kontaktpunkt (hjälplinje) dit man kan vända sig om en anhörig eller vän
radikaliseras.
- Ytterligare formalisera SSP-samverkan (Socialtjänst, Skola, Polis), och även involvera
fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete.
- Utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga,
identifiera och förhindra radikalisering.
- Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i
arbetet med att motverka islamistisk extremism.
Föredragning
Parallellt med detta ärende behandlar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Uppsala
kommuns plan mot våldsbejakande extremism. Genom planen tillgodoses i allt väsentligt
motionens intentioner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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154 fortsättning)

Arbetet med planen påbörjades under hösten 2015. Redan i början av året hade frågan
aktualiserats i kommunen då utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism träffade Uppsala kommun. Frågan har därefter varit en
stående punkt på brottsförebyggande rådets möten.
Flera av den nationella samordnarens rekommendationer ingår i de grunduppdrag som
verksamheterna redan har samt satsningar som redan pågår i kommunen. Ett arbete för att
utöka kunskaperna i frågan påbörjades under 2015. Bland annat startades en arbetsgrupp och
en utbildningsdag anordnades, där även den nationella samordnaren deltog.
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism samlar kommunens insatser och innefattar
åtgärder och insatser för tidsperioden 2016-2018. Den utgår från den nationella samordnarens
rekommendationer med anpassningar utifrån lokala behov. Handlingsplanen utgör grunden
för ett samlat och övergripande förbättiingsarbete. Den ska säkerställa arbetet i de kommunala
verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhället. Arbetet mot
våldsbejakande extremism ingår i det ansvar som nämnderna har i sitt grunduppdrag med
tydlig koppling till styrdokument och riktlinjer på lokal i:ich nationell nivå.
Planen innehåller 13 uppdrag och anger ansvarigt organ för genomförandet. Bland annat har
kommunstyrelsen ansvaret för att öka samarbete med föreningar och religiösa samfund. När
det gäller tillgång till stöd för anhöriga till personer som berörs av våldsbejakande extremism
har socialnämnden redan ett ansvar. Röda korset har en nationell hjälptelefon för information,
råd och stöd om våldsbejakande extremism. Här kan anhöriga kan fa tips och råd om vad de
kan göra för att hindra att anhöriga dras in våldsbejakande extremistisk rörelse, vilken
kommunen länkar till på Uppsala.se.
I motionen föreslås att samverkan socialtjänst, skola, och polisen formaliseras ytterligare och
involverar fritidsgårdar och säkerhetspolisen. SSP (skola, socialtjänst och polis) är väl
fungerande och har utökats under 2016.
En checklista till stöd för personal inom skola och fritid för att stödja och vägleda det
förebyggande arbetet är under utarbetande. Ansvar för att identifiera personer åvilar polisen
medan kommunens ansvar är att arbeta förebyggande. Det handlar om att värna demokratin
och
därigenom förebygga våldsbejakande extremism, vilket är en av de grundläggande delarna i
kampen mot terrorism och dess grogrunder.
Kommunen deltar i SKLs brottsförebyggande nätverk där våldsbejakande extremism
regelbundet lyfts. SKL har även ett intranätverk kring våldsbejakande extremism. Kommunen
delges vidare erfarenheter internationellt och nationellt genom den nationella samordnarens
nyhetsbrev.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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(§ 154 fortsättning)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KD)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige

Justerandes si
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§ 155

Avgifter för resor till daglig verksamhet
KSN-2016-1391
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet med fordon som körs av
upphandlade företag på uppdrag av omsorgsnämnden, samt
att ovanstående beslut ska gälla retroaktivt från och med den 1 augusti 2016.

Reservation i form av särskilt yttrande
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 155.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 (§ 85) att från den 1 april 2016 avskaffa
avgiften för resor till och från daglig verksamhet som utförs av Vård & omsorg på uppdrag av
omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt till omsorgsnämnden att göra en
översyn av alla resor till och från daglig verksamhet oavsett utförare, för att kartlägga
brukarnas kostnader.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2016 föreslagit att även avgiften för resor
till och från daglig verksamhet med fordon som körs av upphandlade företag avskaffas från
och med den 1 augusti 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och fmner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Ansökan om borgen för ränteposition från IFU Arena AB
KSN-2013-0877
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att medge att borgen även får tecknas för finansieringslösningar i de fall Uppsala kommun
redan har ett borgensåtagande, för det lån som fmansieringslösningen avser.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för
egen del besluta
att teckna borgen för det åtagande som IFU Arena AB får då de tar en ränteposition genom
att skaffa en framtidsstartad ränteswap.

Ärendet
IFU Arena AB, bolaget, har ett lån på 315 miljoner kronor för vilket Uppsala kommun gått i
borgen. Bolaget har framfört att det nu vill säkra den ränta som bolaget ska betala på lånet
under en kommande tioårsperiod.

Bolaget önskar fa del av den låga ränta som marknaden för närvarande erbjuder. Genom att
under de kommande två åren låta lånet ligga till rörlig ränta och idag skaffa en ränteswap som
startar om två år bedömer bolaget att de får tillgång till en låg ränta med en balanserad risk.
För ränteswapen vill den bank som förmedlar den ha en kommunal borgen. Då nuvarande
borgensprinciper inte beskriver möjlighet till borgen för finansieringslösningar ska frågan om
sådan borgen prövas särskilt av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige
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§ 157

Fördelning av statliga engångsmedel
KSN-2016-1569
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
av de statliga engångsmedlen om 89,7 miljoner kronor;
att avsätta 70 000 000 kronor till utbildningsnämnden,
att avsätta 3 200 000 kronor till arbetsmarknadsnämnden, samt
att avsätta 657 000 kronor till kulturnämnden.

Reservation i form av särskilt yttrande
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 157.
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 157.
Yrkande
Mohamad Hassan (L) yrkar att fördelningen av de statliga engångsmedlen för flyktingmottagande skulle ha gjorts tidigare.
Ärendet
Det generella statsbidraget, som regeringen fördelade till kommunerna för att förstärka
välfärden i samband med det stora flyktingmottagandet, uppgick för Uppsala kommuns del
till 118 837 582 kronor. Kommunstyrelsen har genom olika beslut hittills fördelat 29 487 000
kronor. Återstår dänned för kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 89 350 582
kronor.
Besluts gång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige
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§ 158

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §
KSN-2016-1502
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den enskildes avgifter för
1.hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad ska uppgå till högst en tolftedel av 0,5392
gånger prisbasbeloppet
2. för bostad i särskilt boende per månad ska uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger
prisbasbeloppet, samt
att beslutet ska gälla från och med den 1 september 2016.

Reservation i form av särskilt yttrande
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A 158.
Yrkande
Anne Lennartsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
Den 26 maj 2008, § 125, beslutade kommunfullmäktige att tillämpa det då gällande avgiftstaket i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 8 kap. 5 §. Genom en ändring, som trätt i kraft den 1
juli 2016, medges kommunen möjlighet att höja avgiftstaket dels för avgifter för hemtjänst i
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och dels för
avgifter för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Omsorgsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 2016 och
äldrenämnden kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 25 augusti 2016.
Nämnderna väntas föreslå att det höjda avgiftstaket ska tillämpas i Uppsala från och med den
1 september 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Justerandes si4
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§ 159

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019
KSN-2016-0984
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 enligt ärendets bilaga 1.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget
yrkande enligt bilaga A § 159.
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkande enligt bilaga B §
159.
Simon Alm (SD) reserverar sig till fönnån för bifall till eget yrkande.
Yrkanden
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Rikard Sparby (M),
Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), att den elfte punkten
under avsnitt 3.2.2 Åtgärder justeras enligt följande:
Uppsala kommun ska ha en ständig plan- och tomtberedskap i de prioriterade tätorterna. Ny
bebyggelse ska även tillåtas i stadens omland såvida detta inte innebär att större
exploateringar i form av nya utvecklingsområden förhindras växa fram.
Anne Lennartsson (C) yrkar vidare på följande ändringar och tillägg:
att bostadsförsörjningsprogrammet ska innehålla en tydlig målsättning för hur många av
bostäderna som ska byggas på landsbygden,
att bostadsförsörjningsprogrammet ska korrelera bättre med landsbygdsprogrammets
bostadsmålsättningar,
att bostadsprogrammet inkluderar en mer tillåtande skrivelse som öppnar uppför byggande i
strandnära lägen,
att bostadsprogrammet inkluderar en tydlig skrivning som öppnar upp för styckebyggande i
större utsträckning än i dagsläget,
att ha som mål att andelen boende på landsbygden ska öka proportionerligt till antalet
boende i staden.
Simon Alm (SD) yrkar bifall till Anne Lennartssons (C) fjärde att-sats samt att de delar som
berör bostäder till nyanlända invandrare och asylsökande stryks.
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(sS' 159 fortsättning)
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Ulrik Wämsberg (S),
bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Simon Alms (SD) yrkanden.
Ärendet
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen
planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder
och boendemiljöer. Enligt lagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjning
under varje mandatperiod.
Förslaget till Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2019 har skickats till länets kommuner.
Regionförbundet Uppsala län och till Länsstyrelsen i Uppsala län för synpunkter. Synpunkter
har inkommit från regionförbundet, länsstyrelsen och Heby kommun. En sammanställning av
inkomna synpunkter återges i ärendets bilaga 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Therez Olssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Anne Lennartssons (C)
första, andra, tredje och femte att-sats och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Anne Lennartssons (C)
fjärde att-sats och finner avslag.
Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
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Kommunfullmäktige
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§ 160

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2015
KSN-2016-1387
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga årsredovisningarna för 2015 avseende:
Arbetarbostadsstiftelsen, Augusta och Per August Petterssons stiftelse, Frans Otto Törnlunds
stiftelse, Stiftelsen Barnens Dag, Ellen Envalls stiftelse, Katedralskolans
stipendiesamstiftelse, Sociala samstiftelserna för Barn, Behövande, Äldre, Sjuka och
Handikappade, Samstiftelsen för skollovskolonier, Hälsovårdsstiftelsen vid Katedralskolan,
Alfred och Margareta Norhagens stiftelse, Lars Fredrik Ljungströms minnesstiftelse,
Stiftelsen Hillevi Rombin Schines stipendiefond, Engla Gou&s stiftelse, Grundskolans
stipendie-samstiftelse samt Gymnasieskolans utom Katedralskolan stipendiesamstiftelse, till
handlingarna
Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisningar för de stiftelser som förvaltas av
Uppsala kommun. Stiftelsernas revisor har inkommit en revisionsrapport avseende 2015 för
stiftelserna. Den sammanfattande bedömningen är att kommunens stiftelseförvaltning sker på
ett tillfredsställande sätt och i allt väsentligt i enlighet med stiftelselagen.

Förvaltningen av Arbetarbostadsstiftelsen har dock föranlett en anmärkning i revisionsberättelsen, ärendets bilaga, att verksamheten inte följer stiftelseförordnandet då kapitalet är
placerat i likvida medel istället för i bostäder. Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars
2016 att ansöka om pennutation hos kammarkollegiet för att kunna få förvalta kapitalet i
likvid fonn och dela ut avkastningen för bostadsändamål. Kammarkollegiet har nu beviljat
stiftelsen att ändra ändamålet på önskat sätt.
Årsredovisningama för samtliga stiftelser förvaras på kommunledningskontoret.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och fmner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
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§ 161

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB
Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB
USAB-2016/24
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna bolagsordning i AB Boländerna 32:2 enligt ärendets bilaga,
att förrätta val av styrelse och lekmannarvisorer enligt dragningen nedan, samt
att uppdra AB Boländerna 32:2 att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya
bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer.

Ärendet
I-hus AB, som är ett helägt dotterbolag i Uppsala Stadshuskoncemen, har förvärvat en fastiget
i bolagsform. Det förvärvade bolaget ingår numera i I-hus koncern och är indirekt ett helägt
kommunalt bolag vilket innebär att bolagsordningen, val av styrelse och lekmannarevisorer
måste följa krav i kommunallagen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på föreliggande förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 19 maj 2016.
Expedieras
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Kommunfullmäktige
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§ 162

Ombildning av Uppsala R3 AB till ett nytt Destination Uppsala AB
USAB-2016/20
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna namnändring för ombildande av Uppsala R 3 AB till Nya Destination Uppsala
AB, att godkänna bolagsordning enligt bilaga,
att uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att hålla
extra bolagsstämma och anta den bilagda bolagsordningen, samt
att uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att förvärva inkråmet från Destination Uppsala AB.

Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2016 fattades beslut om att genomföra översyn av Destination Uppsala AB med anledning av att det uppmärksammats oklarheter kring
bolagets aktiebok.

För att säkerställa att Destination Uppsala AB:s verksamhet fortgår och inte påverkas av
denna översyn kommer en verksamhetsöverlåtelse att genomföras till ett nytt bolag, Nya
Destination Uppsala AB (nuvarande Uppsala R3 AB).
Uppsala R3 AB ägs idag till 100 procent av Uppsala Stadshus AB och är ett bolag som under
de senaste två åren varit vilande (inte bedrivit någon verksamhet). Genom att ändra
bolagsordningen och bolagets namn enligt förslagen ovan kan bolaget förvärva verksamhetsinkråmet från Destination Uppsala AB. Därmed säkras det upp att bedrivna verksamheten inte
påverkas nämnvärt av bolagsbytet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på föreliggande förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 5 maj 2016.
Expedieras
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Kommunfullmäktige
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§ 163

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag till
kommunal energi- och klimatrådgivning
KSN-2016-1339
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Energimyndigheten enligt ärendets bilaga.

Ärendet
Energimyndigheten har remitterat förslag till nya föreskrifter om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning. Föreskrifterna är föranledda av en ny förordning. Staten ger bidrag till
kommunala energi- och klimatrådgivare i hela landet. Allmänheten, små och medelstora
företag och organisationer kan vända sig till kommunernas energi- och klimat-rådgivning för
stöd och råd. Energi- och klimatrådgivning är opartisk och kostnadsfri.

Det statliga bidraget för kommunal energi och klimatrådigivning har idag fasta belopp mellan
280 tkr och 450 tkr per kommun. Den 28 april i år beslutade regeringen om en ny förordning.
En viktig förändring var att det statliga stödets storlek ska beräknas utifrån målgruppernas
storlek och inte som tidigare i foini av fasta belopp. En annan förändring är att höga
ambitioner och samarbeten mellan kommuner ska premieras.
För Uppsala kommuns del innebär förslaget enligt energimyndighetens preliminära
beräkningar att bidragsnivån höjs från dagens 385 tkr till cirka 1 800 tkr. Uppsala kommun
har 2016 budgeterat cirka en miljon kronor för energi- och klimatrådgivning varav alltså en
tredjedel är statligt stöd. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft hösten 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
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§ 164

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa
inkluderingsjobb
KSN-2015-2448
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger reservation
enligt bilaga A § 164.
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L) och
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Yrkanden
Anne Lennartsson (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M),
Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen.
Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 december 2015, att kommunen uppdrar till förvaltningen att utfoima
inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i linje med motionens intentioner.
Nämndbe handling
Arbetsmarknadsnämnden har den 26 maj föreslagit att motionen avslås. Förvaltningens
föredragning var densamma som nedanstående. Ledamöterna för (C), (M),(L) och (KD)
lämnade ett särskilt yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Anne Lennartssons (C)
bifallsyrkande och fmner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (33)

uprIfie

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-08-24

§ 165

Motion av Anne Lennartsson (C) om etableringen av en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge
KSN-2015-2150
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Anne Lennartsson (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M),
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till
motionen enligt bilaga A § 165.
Simon Alm (SD) reserverar sig till fötniån för bifall till motionen.
Yrkanden
Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Anne Lennartsson (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M),
Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD),
bifall till motionen.
Ärendet
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
november 2015, att;
- Uppsala kommun tar tillvara det engagemang som finns i Björklinge och tillsammans med
dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera en multisport-anläggning modell
Kulan i Björklinge,
- samarbetsprojektet ska startas under våren 2016.
Nämndbe handling
Idrotts-och fritidsnämnden har den 23 maj 2016 föreslagit att motionen besvaras med
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning inför nämnden sammanfaller med
nedanstående.
(M)-, (L)-och (C)-ledamötema avgav reservation till förmån för eget yrkande.
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165 fortsättning)
Föredragning
Idrotts- och fritidsnämnden utarbetar en strategisk lokal- och anläggningsplan. Avsikten är att
nämnden ska anta planen under 2017. Planen ska ha en utblick 2018-2022 och ligga till grund
för

beslut om utveckling och eventuellt förändring i det utbud av lokaler och anläggningar som
nämnden svarar för.
Arbetet med planen har inletts med att inventera befintliga anläggningar och relatera dessa till
de behov som finns i kommunens olika delar. Denna inventering beräknas pågå under hela
2016. Av denna genomgång kan redan nu preliminärt konstateras att bristen främst handlar
om fullstora sporthallar och simhallar i tätortsmiljöer. Utifrån det underlag som nu fmns
kommer nämnden att göra sin planering för förändring i utbud av lokaler och anläggningar
under 2017-2019.
Motionen förordar en viss typ av anläggning som idag finns inom kommunen. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv fungerar dessa anläggningar mindre bra då de huvudsakligen bara
används av pojkar. Alternativ till så kallade Kulan-anläggningar finns i faun av allaktivitetsområden/-parker som riktar sig till en bredare målgrupp. En analys behöver därför göras för
att få en bild av vilka behov som finns och vilka lösningar inom befintliga ekonomiska ramar
som kan möta behoven. Inom ramen för arbetet med lokalförsörjning har tagit fram en
beskrivning på en allaktivitetspark som utgår från att vara jämställd, trygg och generationsöverskridande anläggning som stödjer både de boendes och skolans behov i ett område.
I den planering som nu görs ingår underlag som inhämtas från en rad källor bland annat
genom referensgrupper. Dessa referensgrupper representerar Uppsalas befolkning utifrån
ålder, kön, användarkategori mm. I utvecklingen av olika anläggningar spelar även
föreningslivets engagemang en central roll. Kommunens arbete sker i dialog med de som
eftetliågar anläggningar varigenom deras engagemang tillvaratas. Det gäller såväl i
Björklinge som i kommunen i övrigt
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Anne Lennartssons
(C) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2016
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
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§ 166

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan
mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer.
KSN-2015-1629
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.
Reservationer
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anne
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen
enligt bilaga A § 166.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M),
Rikard Sparby (M), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen.
Ärendet
Mohammad Hassan (L) har i motion, väckt den 7 september 2015, yrkat att kommunfullmäktige beslutar;
- att skapa fina promenadstråk med åkontakt längs Fyrisån mellan Dombron och Gotlands
nation,
- att ta bort de outnyttjade cykelparkeringama och ersätta dem med motsvarande antal
cykelställ några meter närmare staden där nyttjandegraden brukar vara väsentligt högre.
Nämndbe handling
Gatu- och samhällsmiljönämnden har den 25 maj föreslagit att motionen besvaras med
hänvisning till föredragningen i ärendet. Det tillägg som nämnden föreslår är inarbetad har.
(L)-, (C)-, (M)- och (KD) ledamöterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans
(L) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Akt
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

6Jk

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala
kommun
KSN-2016-0244
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Reservationer
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Reservation i form av särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 167.
Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2016;
- att handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar inte ska överskrida sex
veckor,
- att bygglovsavgiften halveras vid fall där en bygglovsansökan inte hanteras enligt en
handläggningstid om sex veckor
Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret
Nämndbe handling
Plan- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 26 maj 2016 föreslagit att motionen
avslås. (M)-, (L)- och (C)-ledamötema av avgivit ett särskilt yttrande (ärendets bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD)
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget den 16 augusti 2016.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Anmälningsärenden
KSN-2016-0147
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet.

Ärendet
Förteckning över anmälda ärenden perioden 7 juni till och med 18 augusti 2016

1.Överenskommelse mellan Uppsala kommun genom Christoffer Nilsson och Stiftelsen
Institutet för Näringslivsforskning (IFN, 802001-5692) genom Magnus Henrekson
avseende forskningsprogrammet Framtidens välfårdstjänster. Dnr KSN-2016- 1694
2. Tillväxtallsvenskan 2016 rapport, KSN-2016- 1319
3. Pensionärsrådet protokoll 10 juni 2016, KSN-2016-0183
4. Protokoll HKR 19 februari 2016.
5. Protokoll Landstinget Uppsala län 20 juni 2016.
6. Protokoll LSS-rådet den 17 juni 2016.
7. Arbetsutskottets protokoll den 16 augusti 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Delegationsbeslut
KSN-2016-0148
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förteckning över fattade delegationsbeslut till protokollet.

Ärendet
Förteckning delegationsbeslut perioden 7 juni till och med 18 augusti 2016

1.Förhandlingschefens beslut angående tidigare löneskuld, KSN-2016-1695.
2. Förhandlingschefens beslut om avbetalningsplan för belopp överstigande 100.000kr,
KSN-2016-1454.
3. Förhandlingsprotokoll 2016-05-12 inrangeringsförhandlingar KSN-20I 6-1444.
4. Förhandlingsprotokoll 2016-06-28, Påstått brott mot 25 och 32 §§ LAS, KSN-2016-05964.
5. Förhandlingsprotokoll Inrangeringsförhandlingar, KSN-2016-1444.
6. Förhandlingsprotokoll lokalt kollektivavtal om utbyte av rast mot måltidsuppehåll,
KSN-2016-1469.
7. Lokalt kollektivavtal om BEA, KSN-2015-1816/35.
8. Lokalt kollektivavtal om beräkning av beredskapsersättning för medarbetare på
avdelning Drift inom enheterna gata, fastighet, trafik, friluft och idrott samt avdelning
Service, enhet verkstad, KSN-2015-0028.
9. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 16,
KSN-2015-I816/37.
10. Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor PAN 16, KSN-2015-1816/37.
11.Protokoll Löneskuld KSN-2016-1262.
12.Protokoll LÖV16 2016-06-09 - central avstämning Kommunal, KSN-2015-1816/38.
13. Kollektivavtal 2016-06-27 Överenskommelse om införande av rätt till löneväxling mot
avsättning till pension, KSN-2015-0237.
14. Delegationsbeslut 2016-06-27 beslut om löneväxling KSN-2015-0237/2.
15.Biträdande stadsdirektörens beslut om begäran att få ut handlingar, KSN-2016-1546/2.
16.Stadsarkivariens beslut om begäran att få ut handlingar, KSN-2016-1290.
17. Biträdande stadsdirektörens beslut om att bevilja stöd till föreningen Permakultur
Uppsala, KSN-2016-1120.
18. Finanschefens beslut om upplåning, 300 mnkr genom certifikat 30 juni 2016,
KSN- 2016-0499.
19. Delegationsbeslut fattat den 2016-04-06 om att bevilja projektstöd till Arabiska och
Svenska Under ett TAK (ASUT), KSN-2016-14602.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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( 169 fortsättning)
20. Delegationsbeslut fattat den 2016-04-06 om att bevilja projektstöd till Friluftsfrämjandet
KSN-2016-1513.
21. Delegationsbeslut fattat den 2016-04-06 om att bevilja projektstöd till Ronja FK
KSN- 2016-13122.
22. Delegationsbeslut fattat den 2016-04-06 om att bevilja projektstöd till Svenska kyrkan
KSN-2016-14142.
23. Delegationsbeslut fattat den 2016-04-06 om att bevilja projektstöd till föreningen
Ting & Kaka, KSN-2016-10764.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Yttrande över promemoria: Ett nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn och unga, PM 2016-06-21
KSN-2016-1724
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.
Yrkande
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M) och Rikard Sparby (M)
och Anne Lennartsson (C), bifall till föreliggande förslag till beslut.
Ej deltagande i beslut
Simon Alm (SD) deltar inte i beslutet.
Ärendet
Arbetsmarknadsdepartementet har den 23 juni 2016 överlämnat rubricerade promemoria på
remiss. Uppsala kommun är inte remissinstans. Sveriges kommuner och landsting har i
skrivelse den 27 juni uppmärksammat kommunerna på möjligheten att svara på remissen. I
förslaget till yttrande framhålls att remissförfarandet under sommaren inte givit utrymme till
önskvärd beredning.

Förslaget innebär omfattande förändringar av statens ersättningar till kommunen för
mottagande av ensamkommande barn. En beräkning har gjorts som visar att kommunen,
jämfört med nu gällande bidragssystem, skulle förlora 112 miljoner kronor om de nya
reglerna införs utifrån dagens förhållanden, enbart gällande dygnersättningen.
Beredning
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp med företrädare för socialförvaltningen,
överfönnyndarförvaltningen och kommunledningskontoret.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 augusti 2016.
Expedieras
Arbetsmarknadsdepartementet
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga A § 149
Ärende 4
Finansrapport avseende perioden 1 januari — 30 juni 2016
Särskilt yttrande
Centerpartiet

I enlighet med vår Mål & budget anser Centerpartiet att nödvändiga förbättringsåtgärder inte
vidtagits i tillräcklig utsträckning.

Anne Lennartsson, (C)

14

Bilaga A § 150
Ärende 5
Uppföljning per april 2016 ekonomi och verksamhet
Särskilt yttrande
M, L, C och KD

I handlingen fastställs det nöjt att periodens redovisade resultat och det prognosticerade
resultatet för året är bättre än budgeterat. Det kan konstateras att det prognosticerade resultatet
inte är bra som en följd av en effektiv verksamhet och organisation, utan som ett resultat av
höjda skatter - det är Uppsalaboma som betalar för att resultatet ska bli positivt.
Detta är mycket oroande då det ekonomiska läget fortsatt är allvarligt med
nettokostnadsökningar som prognosticeras till 5,3 procent. Det är 0,6 procentenheter högre än
beräknat i kommunfullmäktiges budget. Redan den budgeterade kostnadsökningen om 4,7
procent måste anses ambitionslös och med ett lågt effektiviseringskrav om endast 1 procent är
det anmärkningsvärt att kostnadsökningarna med råge överstiger budget.
Nämndernas och produktionsstyrelsernas sammantagna resultatprognos visar på ett underskott
om 50 miljoner kronor. Det ekonomiska läget är alltså fortsatt allvarligt och ställer krav på
skärpt kostnadskontroll. Utbildningsnämndens prognosticerade underskott om 98 miljoner
kronor, vilket delvis täcks av det riktade statsbidraget för flyktingmottagande, bör följas upp
för att säkerställa att det riktade statsbidraget används till just flyktingmottagande och inte för
att täcka hål i budgeten. Vi beklagar samtidigt den kraftiga ökningen av utbetalt
försörjningsstöd, något som tydligt visar att en rödgrön politik är bidragspolitik som låser
människor i långvarigt bidragsberoende.
Det fastslås i handlingen att det stora antalet nyanlända kan innebära kostnader framöver om
dessa får stanna i Sverige och anvisas till eller väljer att bosätta sig i Uppsala kommun. Därför
är det av största vikt att kommunens verksamhet är effektiv och ger hög kvalitet för pengarna.
Kostnadsläget för bland annat omsorg är väsentligt högre än kommunens standardkostnad,
trots det är inte kvaliteten väsentligt bättre. Det finns stor potential att förbättra
verksamheterna.
Med tanke på den allvarliga ekonomiska situationen är det anmärkningsvärt att denna
uppföljning kommer upp på kommunfullmäktige först i september år 2016. Ärendet borde
behandlats innan sommaren för ökad insyn och möjlighet till effektfulla åtgärder.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)

Bilaga A § 152
Ärende 7
Antagande av program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck 2016-2018

Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Alliansen ser positivt på att programmet är fårdigt och nu antagits i så väl nämnd som
kommunstyrelsen. Programmet är väl genomarbetat. Vi tycker dock att det är
anmärkningsvärt att handlingsplanen inte har förankrats med berörda nämnder och
civilsamhället innan den tas upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Samtidigt har Alliansen svårt att se nyttan med denna kommunövergripande handlingsplan
när programmet uppdrar till nämnderna att ta fram nämndspecifika handlingsplaner. Om en
kommungemensam handlingsplan ändå behöver finnas är vi tveksamma till att en
handlingsplan tas fram innan en grundlig kartläggning genomförts, som klargör var behoven
är som störst och var insatserna och resurserna bör prioriteras.
Vi vill inte förhala processen, utan är angelägna om att arbetet mot kvinnofridskränkningar,
våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck i enlighet med programmet kommer igång
snarast, men vill med detta yttrande ändå påpeka bristerna i processen. Framöver vill vi att
berörda nämnder alltid ges möjlighet att yttra sig över relevanta ärenden.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)

Bilaga A § 153
Ärende 8 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Reservation KD

Vi reserverar oss till fölmån för våra tilläggsyrkanden
Kristdemokraterna har under det senaste året efterfrågat en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Vi välkomnar att en sådan plan nu äntligen finns färdig för behandling, men anser
att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt stort allvar. Majoriteten
avsåg inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till Kommunfullmäktige, vilket illustrerar
att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga.
Uppsala har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om
att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill
uttrycldigen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste
skeden. Att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala ännu anslutit sig till
våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands är förstås bra, men det är ett sista steg i
radikaliseringen och dänned vad de tidiga insatserna ska förebygga så det inte går för långt.
Självklart ska all form av våldsbejakande extremism motverkas, och därför är det speciellt
viktigt att föra upp frågan om samhällets värdegrund, och utbilda exempelvis skolpersonal i
vilka hoten är. Samtidigt är det viktigt att se att just i denna tid, med flera både nationella och
internationella väpnade konflikter där islamistiska terrororganisationer är drivande, behöver vi
särskilt vara uppmärksamma på att inte den typen av tankegångar får fäste i vår egen stad.
I Sverige har vi en längre tradition av arbetet mot exempelvis våldsbejakande nazism och
kommunism, vilket inte minst projektet "Om detta må ni berätta" varit ett gott exempel hur
man kan arbeta förebyggande för att sprida kunskap om tankegångar och ideologier som lett
till omänskligt lidande och terrorism under det senaste seklet.
Kristdemokraterna yrkade följande tillägg i planen:
Att follnalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en
bro för personer som riskerar hamna i islamistisk extremism
Att införa en kommunal kontaktpunkt dit man kan vända sig om en anhörig eller vän
radikaliseras
Att genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat
samarbete
Att grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan
förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering.
Att utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt
i arbetet med att motverka islamistisk extremism.

Jonas Segersam (KD)

Bilaga A § 153
Ärende 24
Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Särskilt yttrande
M, L och C

Motionen lyfter ett aktuellt och viktigt arbete. Vi välkomnar därför att kommunstyrelsen
parallellt med detta ärende behandlar Uppsala kommuns plan mot våldsbejakande extremism.
Vi anser dock att handlingsplanen i allt väsentligt tillgodoser motionens intentioner och att
den föreslagna handlingsplanen utgår från rekommendationerna om att varje kommun
behöver ta fram ett strategiskt dokument i arbetet kring våldsbejakande extremism samt är
anpassad till förhållandena i Uppsala kommun.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)

Bilaga B § 153
Ärende 8
Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2016-2018
Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Alliansen befarar att handlingsplanen missar den grogrund för rekrytering som utgörs av
gängen med ungdomar som ser upp till lite äldre livsstilskriminella, där en kultur och
värderingar som bygger på våldsanvändning, skadegörelse och tillskansande av annans
egendom växer fram. Tidiga insatser är därför av stor vikt. Rapporter från exempelvis Syrien
och Irak beskriver hur f.d. kriminella blivit jihadister och slåss för IS och andra extrema
grupper. Män i nynazistiska grupper har ofta tidigare domar för misshandel i bagaget.
Det finns en korrelation mellan brottslighet och anslutning till extrema grupper och ligger
därför nära till hands att anta att även andra våldsbejakande grupper följer samma mönster.
För Uppsala kommun är det därför viktigt att i det kommande arbetet i socialnämnden och
BRA lägga kraft på de ungdomsgäng som riskerar att fasas in i våldsbejakande extremism.
Alliansen vill också påpeka att det civila samhället kan spela en mycket viktig och bör ges
rollen som en aktivt partner i arbetet med att motverka våldsbejakande extremism.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)

Bilaga A § 154
Ärende 24 Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Reservation

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om bifall till motionen
Kristdemokraterna har under det senaste året efterfrågat en handlingsplan mot våldsbejakande
extremism. Vi välkomnar att en sådan plan nu äntligen finns färdig för behandling, men anser
att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt stort allvar. Majoriteten
avsåg inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till Kommunfullmäktige, vilket illustrerar
att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga.
Uppsala har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om
att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill
uttryckligen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste
skeden. Att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala ännu anslutit sig till
våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands är förstås bra, men det är ett sista steg i
radikaliseringen och därmed vad de tidiga insatserna ska förebygga så det inte går för långt.
Självklart ska all form av våldsbejakande extremism motverkas, och därför är det speciellt
viktigt att föra upp frågan om samhällets värdegrund, och utbilda exempelvis skolpersonal i
vilka hoten är. Samtidigt är det viktigt att se att just i denna tid, med flera både nationella och
internationella väpnade konflikter där islamistiska terrororganisationer är drivande, behöver vi
särskilt vara uppmärksamma på att inte den typen av tankegångar får fäste i vår egen stad.
I Sverige har vi en längre tradition av arbetet mot exempelvis våldsbejakande nazism och
kommunism, vilket inte minst projektet "Om detta må ni berätta" varit ett gott exempel hur
man kan arbeta förebyggande för att sprida kunskap om tankegångar och ideologier som lett
till omänskligt lidande och terrorism under det senaste seklet.

Uppsala 2016-08-24

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd

Bilaga A § 155
Ärende 9
Avgifter för resor till daglig verksamhet
Särskilt yttrande
Centerpartiet

Centerpartiet håller med om att det är viktigt att alla personer som är beviljade transport till
och från daglig verksamhet behandlas lika. Föredragningen nämnder däremot ingenting om
alla de som själva betalar sina resor (kollektivtrafik t ex) för att ta sig till daglig verksamhet.
Att därför föreslå kommunfullmäktige att ta ett slutligt steg och helt ta bort avgiften för denna
typ av resor ställer vi oss skeptiska till. Vi anser att det inte kommer leda till en ökad
likabehandling utan endast leda till att alla som inte tar sig till daglig verksamhet med
färdtjänst fortfarande kommer få betala sina resor själva.

Anne Lennartsson, (C)

Bilaga A § 157
Ärende 11
Fördelning av statliga engångsmedel
Särskilt yttrande
Centerpartiet

Det är viktigt att kommunen strukturerat tar utmaningarna med mottagande av nyanlända och
asylsökande på stort allvar. Det är också mycket viktigt att kommunen säkerställer att staten
tar sitt finansiella ansvar. Historiskt sett har runt hälften av de människor som sökt asyl
beviljats uppehållstillstånd. Därför är det särskilt viktigt att samtliga får ett individualiserat
stöd. Stödet måste inkludera aktiviteter som bidrar till deras välmående, inkludering i
samhället och ambitionen att de inte ska fara illa i socialt utsatta miljöer. Detta är i linje med
Centerpartiets Mål och budget 2016-2018 där förbättrad integration lyfts fram som ett
prioriterat arbete.
Stora delar av det engångsmedel som betalades ska aktiveras i denna fördelning. När medlen
tilldelades yrkade Centerpartiet på att max 5% av extra resurser får gå till tillfälliga och
relaterade administrativa insatser och att minst 5% av extra resurser från staten, per år,
upphandlas från civilsamhället.
I linje med vår Mål och budget anser Centerpartiet att civilsamhället måste ges en större och
tydligare roll i detta viktiga arbete. Vi vill att handlingsplanen ska vara tydligare med att de
tillfälliga administrativa insatserna inte ska bli en kostnadsmässig belastning och att
civilsamhället planerade delaktighet blir kraftfullare.
Därför anser Centerpartiet att civilsamhället ska utgöra en stor synlig del av hur pengarna
används.

Anne Lermartsson, (C)

Bilaga B § 157

KS, 24 augusti 2016, ärende 11; Fördelning av statliga engångsmedel
Särskilt yttrande (L):
Liberalerna beklagar att majoriteten väntat till dagens datum med att fördela de statliga
engångsmedlen på nämnderna, som redan tidigare varit i stort behov av extra resurser för att
möta uppkomna behov. Liberalerna argumenterade redan då kommunen fick pengarna till sitt
förfogande för att merparten borde slussas vidare till utbildningsnämnden för att möjliggöra
en förstärkning av verksamheten. Att det nu sker är bra, men pengarna kommer sent i
budgetåret. Hade pengarna kommit utbildningsnämnden till del redan i våras hade nämnden
kunnat använda resurserna för att förbereda inför tenninsstarten, ex genom att skicka lärare på
fortbildning under sommaren.
Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

Bilaga A § 158
Ärende 12
Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §
Särskilt yttrande
Centerpartiet

I ljuset av kommunens svaga ekonomi stödjer Centerpartiet förslaget.

Anne Lennartsson, (C)

Bilaga A § 159
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019
Therez Olsson (M) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M) Rikard Sparby (M), Mohamad
Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD):
att den elfte punkten under avsnitt 3.2.2 Åtgärder justeras enligt följande: Uppsala kommun ska ha en
ständig plan- och tomtberedskap i de prioriterade tätorterna. Ny bebyggelse ska även tillåtas i stadens
omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av nya utvecklingsområden
förhindras växa fram.

Bilaga B § 159
Ärende 13
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019
Reservation
Centerpartiet reserverar sig till fönnån för egna tilläggsyrkanden

Centerpartiet välkomnar att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram men har synpunkter på
fördelningen mellan stad och landsbygd där det sistnämnda trots stora ord fortsätter att
nedprioriteras. Centerpartiet vill att hela Uppsala kommun ska leva. Därför finner vi det
motsägelsefullt att fokus, konkreta satsningar och hårda mål och siffror i princip enbart finns
för centralorten när Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun, ett socialdemokratiskt
vallöfte 2014.
Centerpartiet vill se likvärdiga satsningar på både stad och land, som står i relation till antalet
boende (25 % boende på landsbygden, 75% i staden). Om Uppsala ska kunna bli Sveriges
bästa landsbygdskommun anser vi det vara rimligt att ha som mål att andelen boende
utanför staden inte ska minska. De bostadsmålsättningar som finns angivna i föreslaget
landsbygdsprogram anser vi därför även ska inlduderas och korrelera med detta dokument.
För att undslippa tydliga mål används ofta fina ord. Därför efterfrågar Centerpartiet ett
tydliggörande av uttrycket "en väl integrerad landsbygd". Styrande majoritet verkar med detta
uttryck ha en syn på landsbygden som något utomstående från staden som sköts separat från
staden i stället för att fungera i symbios med varandra. Detta förstärks av att det i dokumentet
frekvent går att läsa Uppsala där det borde stå Uppsala kommun. Om man menar att man
verkligen vill satsa på hela kommunen och inte endast staden bör detta ändras.
Centerpartiet anser att en hållbar utveckling knappast kan byggas om man inte vågar sätta
siffror för alla områden. Sätts inga mätbara mål för landsbygden kommer den fortsätta
utannas. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsöijningsansvar som nämns i dokumentet
ska alla invånare i kommunen ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Vi ser
hur priserna skjuter i höjden i stadskärnan där markpriset är betydligt högre och lermark med
behov av pålning ofta driver på priserna ytterligare. Våra invånare och framför allt unga
familjer är priskänsliga och flyttar dit priserna är lägst. Genom att bygga mer på landsbygden
kan vi erbjuda våra invånare lägre priser vilket samtidigt ger ett bättre underlag för våra
landsbygdsskolor och annan service.
Vi vill att uppdragen till Uppsalahem ska inkludera en tydlig målsättning av nyproduktion i
prioriterade kransorter. I dokumentet anges specifika bostadsbehov kopplat till
Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden och studenter. Vi anser att även äldreperspektivet
ska inkluderas. I synnerhet då Äldrenämndens bostadsförsörjningsplan inte inkluderar enligt
oss tillräckliga satsningar på äldrebostäder utanför centralorten.

Med aneldning av ovanstående yrkade Centerpartiet;
att

bostadsförsörjningsprogrammet ska innehålla en tydlig målsättning för hur många av
bostäderna som ska byggas på landsbygden

att bostadsförsörjningsprogrammet

ska korrelera bättre med landsbygdsprogrammets

bostadsmålsättningar
att

bostadsprogrammet inkluderar en mer tillåtande skrivelse som öppnar upp för byggande i
strandnära lägen

att

bostadsprogrammet inkluderar en tydlig skrivning som öppnar upp för styckebyggande i
större utsträckning än i dagsläget

att ha

som mål att andelen boende på landsbygden ska öka proportionerligt till antalet boende
i staden

Anne Lennartsson, (C)

Bilaga A § 159 169
Ärende 18
Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb
Reservation
M, C, L och KD
Alliansen anser att personer som har försörjningsstöd i större utsträckning kan inkluderas i
arbetslivet genom praktik och kompetensutveckling. Kommunen arbetar med sådana insatser i
dag, bland annat i samarbete med Arbetsfönnedlingen och Försäkringskassan. Vi menar att
många fler med försörjningsstöd och viss arbetsförmåga bör komma i åtnjutande av praktik
och träning samt kompetensgivande åtgärder. Det krävs sannolikt mer intensiva arbetsinsatser
och förmodligen multikompetenta team för att klara detta. Alla som får någon fornt av
sysselsättning/jobb/anställning blir vinnare liksom kommunen som kan reducera och mycket
snabbare byta höga kostnader för försörjningsstödet mot skatteintäkter. Det är därför hög tid
att varva upp arbetet med inkluderingsinsatser som föreslås i motionen.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (1(D)

Bilaga A § 165
Ärende 19
Motion angående etablering av en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge
Reservation
M, L, C och KD

Erfarenheten visar att de så kallade Kulan-anläggningarna glädjande nog används mycket
frekvent. Statistik visar även att besökarna till övervägande del är pojkar.
Den argumentation som görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv borde snarare handla om hur
man i stället kan få fler tjejer att använda kulan-anläggningen, än att pojkar använder den för
mycket. Man verkar hellre vilja anpassa utbudet av aktiviteter efter vilket kön som ägnar sig
åt vilken sport i dag, än att långsiktig bidra till en positiv och bredare fördelning. Helheten är
i detta sammanhang mycket viktig och detta bör kommunen alltid ta hänsyn till så att även
flickors intressen tillgodoses. Tyvärr kommer kommunen fa svårt att nå sina jämställdhetsmål
om man kortsiktigt försöker jämna ut statistiken genom att balansera användningen av
sportanläggningar genom redan rådande könsnoimer.
Vi anser att varje större investering bör föregås av en analys av det aktuella områdets behov
kopplat till frågor om bland annat social struktur och jämställdhet. Det är alltid önskvärt att
investeringar sker i nära samarbete med föreningar och ideellt engagerade.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)

Bilaga A § 166
Ärende 20
Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron
och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer
Reservation
M, L, C och KD

Alliansen reserverar sig mot beslut till förmån för bifall till motionen.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)

Bilaga A § 167
Ärende 21
Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala kommun
Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Uppsala växer och Alliansen i Uppsala välkomnar denna utveckling och står för en politik
som syftar till att möjliggöra människors livsdrömmar. Uppsalaboma ska ha frihet att välja
mellan olika boendealternativ och olika boendemiljöer. Därför är vi positiva till byggande i
såväl stad som på landsbygden. Vi i Alliansen ser ett stort behov av alla boendefonner.
Vi i Alliansen är positiva till förslag som kan förbättra bygglovsprocessema och vi välkomnar
effektiviseringar. Under den förra mandatperioden inleddes ett brett arbete för att bland annat
stärka servicegarantierna mot den enskilde i byggprocessen. Ett av de beslut som fattades
härrörde just frågan om reducering av avgift vid försenad handläggning. Alliansen beslutade i
slutet av år 2014 att ersättning skulle utgå till den sökande i de fall bygglovet blev försenat,
och förseningen inte berodde på den sökande, enligt en av nämnden fastslagen modell. I
samband med införandet av detta 2015 gjordes en förnyad juridisk bedömning som menade
att det fanns juridiska utmaningar varvid den rödgröna majoriteten upphävde beslutet. I syfte
att förbättra servicen till Uppsalaboma yrkade Alliansen då på att ge
stadsbyggnadsförvaltningen i nytt uppdrag att bereda förslag för att stärka servicegarantin för
den enskilde och koppla det till en rimlig kostnadsreducering. Detta röstades ned av de
Socialdemokraterna, Milj öpartiet och Vänsterpartiet.
Att införa en garanti utan konsekvens är en tandlös åtgärd. Vi förstår motionärens ambition
och vi har aktivt drivit frågan och är fortsatt angelägna om att fortsätta att förbättra
bygglovsprocesserna. Samtidigt kan vi konstatera att det aktuella förslaget som motionen
avser inte förenklar bygglovsprocessema. För att uppnå effektiva bygglovsprocesser är det
inte bara viktigt att det går snabbt. Det är av stor vikt att det blir regelrätt och rättssäkert för
alla inblandade. Handläggningen ska ske skyndsamt men korrekt. Grannar ska ges tid att yttra
sig och kraven enligt lagstiftningen ska uppfyllas.
Vi vill understryka att det är av stor vikt att den som vill bygga i Uppsala möts av en positiv
och välkomnande inställning från kommunen. Vi bör sträva efter att värna äganderätten, att gå
människor till mötes och att bejaka människors vilja att bygga det egna huset, som många
gånger är en livsdröm och för de flesta den största investeringen i livet. Ett exempel på hur
detta kan lösas rent konkret är att ändra de lydelser som begränsar utbyggnaden i stadens
omland i den översiktsplan som är på väg fram. Vi vill att ny bebyggelse tillåts i stadens
omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i fotin av nya utvecklingsområden
förhindras växa fram i ett planeringsperspektiv till 2030.
Fredrik Ahlstedt (M)
Anne Lennartsson (C)

Mohamad Hassan (L)
Jonas Segersam (Kl))
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