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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 261 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 262 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa förliggande föredragningslista med tillägg av p 28 och 29: 

— Förvärv och försäljning av Arenakoncembolaget med dotterbolag, KSN-2014-0125. 

— Rekrytering av direktör för äldreförvaltningen, KSN-2017-3304. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 263 

Rapportering av internkontroll 2017 och internkontrollplan 2018 
kommunstyrelsen 
KSN-2017-3757 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2017 enligt bilaga 1, 

att godkänna internkontrollplan för 2018 enligt bilaga 2, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt intemkontrollplan för 
verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam 
service vid utskottets första sammanträde under 2018. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens intemkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2018 års 
internkontroll omfattar kontroll av verksamhetens ekonomiska utveckling, processer och rutiner samt 
efterlevnad av regler, policy och beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

Tit  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 264 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 
KSN-2017-3756 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2018 enligt bilaga. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Ohlsson, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (I(D) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 264. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplanen har kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 75 uppdrag som berör 
kommunstyrelsen konkretiserats i fluu av åtgärder. Inom nio områden har uppdragen kompletterats 
med nämndmål och strategier för att fånga utvecklings-områden som ligger under kommunstyrelsens 
ansvar. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 380 miljoner kronor 
för 2018 där ett effektiviseringskrav om 2,9 miljoner kronor är medräknat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 265 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2019-2021 
KSN-2017-3559 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa planeringsdirektiv för Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 enligt ärendets 
bilaga. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Ohlsson, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga A § 265. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 265. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Ohlsson, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att faststalla planeringsdirektiv för Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 enligt 
bilaga A § 265. 

Sammanfattning 
I december 2014 beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för en ny mål- och 
budgetprocess. Mål- och budgetprocessen har sedan dess för varje år reviderats för att öka 
kvaliteten i de ekonomiska underlagen, skapa mer delaktighet från nämnder och bolagsstyrelser samt 
öka genomslagskraften för den politiska viljan. 
Kommunfullmäktige beslutade den 6-7 november 2017 om Mål och budget 2018 med plan för 2019-
2020. I och med det fastställdes kommunens inriktningsmål, indikatorer och nyckeltal. Nämndernas 
och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affårsplaner beslutas i respektive nämnd och bolagsstyresle 
senast i december. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 

3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 266 

Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på 
Ultunalänken samt större områden för bostadsbyggande och hållbar 
stadsutveckling 
KSN-2017-3985 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till intentionsavtal med regeringen (bilaga 3). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna PM enligt bilaga 1 till näringsdepartementet, samt 

att godkänna förhandlingsprotokoll med Region Uppsala enligt bilaga 2. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till föltuån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 266. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga B § 266. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga C § 266. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga D § 266. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol och Markus Lagerquist (M) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga E § 266. 

Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga F § 266. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S) och hona Szatmåri Waldau yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Mohamad Hassan (L) yrkar: 
Att § 6.5 i avtalet ska lyda "Ultunalänken är ett gemensamt åtagande av regionen och kommunen. 
Ansvarsfördelning och finansiering rörande infrastruktur och trafikering regleras enligt separat 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 266, forts.) 

överenskommelse mellan regionen och kommunen. Den tekniska lösningen ska ge en kapacitetsstark 
och resurseffektiv kollektivtrafik och ska inte inkludera vägdragning över jordbruksmark." 

Att texten på s. 24 i pm:et ändras så att det framgår att Uppsala kommun inte låser sig vid en redan 
nu fastslagen tekniklösning och att Ultunalänken med tiden även ska kunna trafikeras av andra 
trafikslag än kollektivtrafik (samt gående och cyklister) i takt med att deras miljöpåverkan minskas. 

Att Uppsala kommun också förpliktigar sig att anordna en kapacitetsstark kollektivtrafiklänk mellan 
Södra staden och Bergsbrunna station, men inte i detta skede låser sig vid ett teknikslag, utan lämnar 
det öppet för framtida prövning. 

Att Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala aktivt öppnar upp för nationella och 
internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar. 

Jonas Segersam (KB) yrkar: 
Att avtalet om ftrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt 
större områden för bostadsbyggande och hållbar utveckling återremitteras för omförhandling. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
Att ärendet i första hand återremitteras, samt i andra hand; 

Att Uppsala kommun formellt uttalar sitt stöd för Trafikverkets förslag om att anlägga ftrspårig 
järnväg mellan Uppsala och Stockholm. 

Att Uppsala kommun genomför en medborgardialog om hur investeringar i kapacitetsstark 
kollektivtrafik och nybyggnation av bostäder och verksamhetsytor, utöver vad som anges i gällande 
översiktsplan, i anslutning till ftrspårsinvesteringen bäst hanteras. 

Att inte koncentrera ännu mer planerad ny bebyggelse till Uppsala stads södra delar, utan lokalisera 
delar av de bostäder och verksamhetslokaler som föreslås i kommunens södra delar utmed befintliga 
spår, med fokus på Storvreta, Vattholma och Skyttorp. 

Att inte specificera spårväg utan endast ange kapacitetsstark kollektivtrafik i avtalet. 

Att broförbindelsen över Fyrisån ska ha bärighet för fler trafikslag än enbart spårväg. 

Att Region Uppsalas del av de totala investeringarna ska uppgå till minst 25 procent för att bland 
annat säkerställa förutsättningar för värdeåterföring, och att värdeåterföringen tillfaller Uppsala 
kommun. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
Att Uppsala kommun formellt uttalar sitt stöd för Trafikverkets förslag om att anlägga ftrspårig 
järnväg mellan Uppsala och Stockholm. 

Att avtalet inte ska innehålla en låsning i frågan om spårvagnar i Uppsala kommun. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 266, forts.) 

Att broförbindelserna över Fyrisån ska ha bärighet för alla befintliga trafikslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom Anadol och Markus Lagerquist (alla M) yrkar: 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Mohamad Hassans (L), Jonas Segersam (KD) och Simon Alms 
(SD) respektive yrkanden. 

Sammanfattning 
Regeringen tillsatte i november 2016 en samordnare med uppdrag att identifiera kommuner med 
möjligheter till helt nya större bostadsexploateringar med hållbart byggande, men där förutsättningar 
för genomförande av något skäl saknas. Regeringen lyfte särskilt fram platser vid järnvägs-
sträckningar, där staten kan hjälpa till med exempelvis infrastruktur för att fler bostäder ska byggas. 
Kommunstyrelsen skickade därför våren 2017 in ett PM med förslag till två större områden som 
sammantaget kan inrymma drygt 30 000 bostäder men är beroende av investeringar i ostkustbanan 
inklusive en ny tågstation vid Bergsbrunna. Knivsta kommun skickade in en motsvarande skrivelse. 
Kommunerna visade sammantaget på ett möjligt bostadsbyggande om över 50 000 bostäder. 
Samordnaren delredovisade sitt uppdrag till regeringen 31 augusti. Uppsalas och Knivstas förslag 
fanns med på samordnarens lista över områden att gå vidare med, tillsammans med ytterligare 
fyra kommuner. Uppsalas förslag var suveränt i termer av antalet bostäder. Trafikverkets förslag 
till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 presenterades samtidigt. Kontentan var 
sammantaget att en fyrspårsinvestering i ostkustbanan villkoras med att Uppsala och Knivsta 
kommuner ser till att 50 000 nya bostäder byggs. Övriga villkor skulle regleras i 
överenskommelser mellan kommunen och regeringens samordnare under hösten 2017. 
Överenskommelsema ska redovisas senast 31 december 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där respektive ändringsyrkanden från Mohamad Hassan 
(L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD) ska behandlas som återremissyrkanden. Om 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet ställs sedan respektive ändringsyrkande och Jonas 
Segersams (KD) återremissyrkande mot varandra för att utse motivering. Kommunstyrelsen 
godkänner propositionsordningen. 

Ordföranden ställer återremissyrkande mot ärendets avgörande denna dag och fmner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Votering begärs och verkställs. 
Ordförande föreslår en propositionsordning där den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
och den som vill avslå densamma röstar NEJ. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Utdragsbestyrkande 

V-7'n 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 266, forts.) 

Kommunstyrelsen beslutar att med 13 JA-röster mot 1 NEJ-röst bifalla arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

JA-röster avges av: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Loa Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), 
Johan Lundquist (MP), Bona Szatmåri Waldau (V), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), 
Carolina Bringbom Anadol (M), Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD) 

NEJ-röster avges av: 
Stefan Hanna (C) 

Avstår: 
Simon Alm (SD) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 267 

Projektdirektiv för lokaliseringsstudie 
KSN-2017-3648 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C), och Jonas Segersam (1(D) reserverar sig till förmån för bifall till eget 
tilläggsyrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C), och Jonas Segersam (1(1)) yrkar på följande tillägg: 

Att återrapportering av arbetet kring omställningen ska ske till arbetsutskottet —planering (KSAU-p) 
två gånger per år. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2017 beslutat att genomföra en lokaliseringsstudie för 
ett nytt reningsverk i Uppsala. 
Föreslaget projektdirektiv för lokaliseringsstudien är ett gemensamt förslag som riktar sig till både 
bolagsstyrelsen och kommunstyrelsen, med avsikt att få till stånd ett nära samarbete i frågan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 28 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala.. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 268 

Riktlinje för hantering av förorenade områden 
KSN-2017-3504 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje för hantering av förorenade områden enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat riktlinjer för hantering av förorenade områden inom 
Uppsala kommun. Arbetet är ett resultat av det uppdrag som gavs till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
i IVE 2015 om att utarbeta en handlingsplan för förorenade områden i Uppsala kommun. Under 
arbetets gång har det blivit uppenbart att det är mer ändamålsenligt med riktlinjer än en handlingsplan 
för att möta de utmaningar som finns för att effektivisera hanteringen av förorenade områden i 
kommunens verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. _ 

Beslutsunderlag 
Stadsbygg-nadsförvaltningens skrivelse den 12 oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 269 

Omställning till ekologisk produktion vid Jälla egendom 
KSN-2016-2620 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa om lantbruket vid Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, 
lammproduktion och växtodling, 

att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska påbörjas under 2018 med målet att 
produktionen är certifierad vid utgången av 2020, 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under 2018 med plan och 
kostnader för den fortsatta omställningen, samt 

att produktionen vid Jälla ska användas till kommunens behov av livsmedel i enlighet med 
landsbygdsprogrammets handlingsplan. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 269. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig därutöver till förmån för egna yrkanden. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) yrkar på att andra att-satsen istället ska lyda: 
Att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion påbörjas 2018 men sker successivt, i etapper 
där utbildningsperspektivet för eleverna kommer i främsta rummet och att även kommunens mål som 
positiv arbetsgivare beaktas. 

Ovanstående yrkar därutöver: 
Att ett nytt beslut om andel ekologisk produktion ska fattas år 2021. 

Jonas Segersam (KD) yrkar för egen del: 
Att ärendet i första hand återremitteras, och därutöver på tillägget; 

Att de livsmedel som produceras på Jälla Egendom i första hand ska användas i Uppsala kommuns 
egen verksamhet. 

Sammanfattning 
I mål och budget 2016 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten för omställning till ekologisk produktion vid Jälla egendom. I den handlingsplan som 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 269, forts.) 

beslutades i samband med antagandet av Landsbygdsprogrammet i januari 2017 gavs 
kommunstyrelsen uppdraget att undersöka möjligheten att ge Jällaskolan en större roll som en 

större producent av betesdjur och närproducerad mat till de kommunala verksamheterna. 
Förutsättningarna för att ställa om lantbruket vid Jälla till ekologisk produktion har undersökts i 
en utredning. Två konsultrapporter kring förutsättningar och omställningskostnader har tagits fram 
inom utredningen, i bilaga. Utredningen har också beaktat påverkan på naturbruksutbildningen på 
Jällagymnasiet vid en omläggning och möjligheten att försörja kommunens verksamheter med 
livsmedel från Jälla. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer återremissyrkande mot ärendets avgörande denna dag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkanden 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottet förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontprets skrivelse den 13 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 270 

Lån till Stiftelsen Jälla Egendom för byggnation av omklädningsrum 
KSN-2017-3863 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Stiftelsen Jälla Egendom lån om 5 miljoner kronor för byggnation av 
omklädningsrum, samt 

att bevilja Stiftelsen Jälla Egendom ett utökat lån om 2 miljoner kronor hänförbart till de 
investeringar som genomfördes under 2016. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Jälla Egendom har inkommit med en ansökan om lån för att dels finansiera en byggnation av 
omklädningsrum i det gamla svinhuset, dels för att finansiera genomförda investeringar under 2016 
som blivit dyrare än beräknat. 
Bakgrunden till låneansökan är utbildningsnämnden beslut att utöka programutbudet på 
Jällagymnasiet. Förändringen har skett successivt med start från läsåret 2016/2017 och medfört ett 
behov av fler omklädningsrum för eleverna. I den genomförda risk- och konsekvensanalysen framkom 
att en ökad allergirisk föreligger för de tillkommande programmen. Miljökontoret har förordat att 
elever som i sin undervisning hanterar pälsdjur bör ha sina arbetskläder avskilt från övrig 
undervisning. Det gamla svinhuset i Stiftelsen Jälla Egendom bedöms ha förutsättningar att delvis 
byggas om till omklädningsrum för att minska allergirisken för eleverna. Ombyggnationen beräknas 
uppgå till 5 miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

• Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 271 

Stöd till arrangerandet av Landsbygdsriksdagen i Uppsala län år 2020 
KSN-2017-3664 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att stödja "Hela Sverige ska leva Uppsala läns" ansökan om att arrangera Landsbygdsriksdagen år 
2020 i Uppsala län, 

att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur Uppsala kommun kan 
lyfta sina lokala landsbygdsnäringar, marknadsföra sitt utvecklingsarbete för landsbygden samt dra 
lärdom av andras utvecklingsarbete för landsbygden i samband med Landsbygdsriksdagen, om denna 
förläggs till Uppsala, samt 

att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att undersöka möjligheten att samordna Uppsalas 
landsbygdsmässa 2020 med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), 
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 
Att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att ta fram ett förslag.  på hur Uppsala kommun kan 
lyfta sina lokala landsbygdsnäringar, marknadsföra sitt utvecklingsarbete för landsbygden samt dra 
lärdom av andras utvecklingsarbete för landsbygden i samband med Landsbygdsriksdagen, om denna 
förläggs till Uppsala. 

Att kommunens landsbygdsstrateg ges i uppdrag att undersöka möjligheten att samordna Uppsalas 
landsbygdsmässa 2020 med Landsbygdsriksdagen, om denna förläggs till Uppsala. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt bifall till Stefan Hannas (C) med 
flera gemensamma yrkanden. 

Sammanfattning 
"Hela Sverige ska leva Uppsala län" har inkommit med en skrivelse där information ges om att 
föreningen vill ansöka om att få arrangera Landsbygdsriksdagen i maj 2020. Ansökan kommer att 
behandlas av organisationens riksstyrelse under våren 2018. För att få tyngd i ansökan vill "Hela 
Sverige ska leva Uppsala län" att kommunerna i regionen ställer sig positiva till deras ansökan. 
Samtliga kommuner har fått skrivelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) med fleras tilläggsyrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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4111311,103 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 271, forts.) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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UPFUlut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 272 

Köpeavtal för exploatering för del av Flogsta 11:11 och 11:6 
KSN-2012-1220 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för exploatering för mark inom fastigheterna Flogsta 
11:11 och Flogsta 11:6 mellan Uppsala kommun och Stiftelsen Västmanlands-Dala nations 
studentbostäder. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättat 
köpeavtal för exploatering inom fastigheterna Flogsta 11:11 och Flogsta 11:6 mellan Uppsala kommun 
och Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder. Köpeavtalet innebär ett fullföljande av 
detaljplaneförslag Dp 2016-000917 samt den markanvisning som stiftelsen tidigare tilldelats på 
platsen. Inom det aktuella markområdet planerar stiftelsen att uppföra cirka 400 bostäder i form av 
studentlägenheter och korridorsrum. Stiftelsen ska upplåta bostäderna med hyresrätt. Projektet 
genererar en intäkt om cirka 50,4 miljoner kronor och medför kostnader om cirka 5,2 miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 27 november 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upli23,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 273 

Äldreombudsmannens instruktion 
KSN-2017-3765 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att befattningen som Äldreombudsman ska kvarstå i enlighet med föredragningen. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har i beslut den 26 oktober föreslagit kommunstyrelsen att fastställa ett förslag 
till ny organisation för projektet Äldrevänlig stad. Förslaget skulle innebära att Äldreombudsmannen 
omvandlas till ombud för Äldrevänlig stad. 
I äldrenämnden reserverade sig ledamöterna för (C), (KD), (L) och (M) till fönnån för eget yrkande, 
att avslå förslaget. Till reservationen fogades ett särskilt yttrande. Inom ramen för kommunstyrelsens 
beredning av ärendet föreslås att Äldreombudsmannen som befattning kvarstår. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och 
Jonas SegersaM (Kb) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 273. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
Att äldreombudsmannens instruktion uppdateras med att äldreombudsmannen ska vara delaktig i 
projektet Äldrevänlig stad. 

Att befattningen äldreombudsman ska organisatoriskt ingå i kommunledningskontoret. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkanden och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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unrmitri KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 274 

Kvalitetspolicy, riktlinjer för synpunktshantering mm och kvalitetspris för 
Uppsala kommun 
KSN-2017-3087 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva gällande kvalitetspolicy, 

att anta ny kvalitetspolicy i ärendets bilaga 1, 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan; 

att anta riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätningar i ärendets bilaga 
2, 

att anta riktlinje för kvalitetspris i ärendets bilaga 3, samt 

att årligen avsätta maximalt 150 000 kronor för kvalitetspriset och tillhörande omkostnader. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 274. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att ändra tredje att-satsen till: "att anta riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och 
servicemätningar i ärendets bilaga 2 ", samt 

att i bilaga 2 "Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan och avvikelser" lägga till ett stycke under 
ärendetyper med ny rubrik "Servicemätningar" med följande text: "Förutom inkomna synpunkter, 
felanmälningar och avvikelserapporter skall kommunen bedriva ett aktivt arbete med att utveckla 
olika former av brukarinflytande och mätningar av den upplevda service- och kvalitetsnivån i 
förmedlade tjänster och beslut. För att utveckla kommunens kvalitetsarbete krävs god insikt kring hur 
medborgare, företag, organisationer och andra aktörer upplever kommunens förmåga att ge service 
och förmedla myndighetsbeslut, och ges möjlighet att framföra förslag tillförbättringar. Direkta fel, 
och brister i servicen från kommunens sida är viktiga att identifiera i syfte att förbättra kvaliteten i hela 
verksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till ny kvalitetspolicy och tillhörande riktlinjer. 
Uppsala kommuns nuvarande kvalitetspolicy antogs av fullmäktige i mars 2001. Sedan dess har både 
synen på kvalitetsarbete och Uppsala kommuns organisation och arbetssätt forändrats. 
Juste andes sign Utdragsbestyrkande 

4-4A 



Juster ndes sign 
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Upinalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 274, forts) 

För att i enlighet med den nya policyn skapa möjligheter för gemensam verksamhetsutveckling med de 
som möter den kommunala verksamheten och säkra att det finns rutiner för att anmäla och hantera fel 
och avvikelser har förslag till riktlinje för synpunktshantering, felanmälan och avvikelser utarbetats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) ändringsyrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut, med de vid sammanträdet framlagda 
justeringar i tredje att-satsen samt bilaga 2, och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upP1113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 275 

Deltagande vid 30-års jubileum av vänortsförbindelse mellan Uppsala 
kommun och Tartu 
KSN-2017-3641 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta vid firande av 30 års-jubileum 
av vänortsförbindelser mellan Uppsala och Tartu den 6-8 juni 2018. 

Sammanfattning 
1998 undertecknandes ett vänortsavtal mellan Uppsala och Tartu. Genom åren har denna 
samverkan mellan de båda städerna resulterat i en rad samverkansprojekt som har bidragit till 
utvecklingen i både Uppsala och Tartu. För att uppmärksamma att Uppsala och Tartu 2018 varit 
vänorter i 30 år har Tartu stad bjudit in en delegation på upp till 12 personer från Uppsala till 
Tartu den 6-8 juni 2018 (bilaga). Under besöket arrangerar Tartu stad firande av 30— årsjubileumet 
samt relevanta studiebesök och diskussioner om hur vänortssamarbetet kan utvecklas ytterligare 
framöver. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliaellue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 276 

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av den ideella föreningen 
Barnombudet i Uppsala län (BOiU) 
KSN-2017-3801 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja föreningen Barnombudet i Uppsala län 2 300 000 kronor i verksamhetsstöd för 
2018, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att snarast inleda diskussioner med den ideella föreningen 
Barnombudet i Uppsala län om upprättande av partnerskap i enlighet med riktlinjen för id6buret 
partnerskap (TOP). 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 276. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

Att avslå andra att-satsen, samt 

Att Uppsala kommun uppdrar till en extern part att utvärdera BOiUs verksamhet innan 
verksamhetsbidrag för 2019 och framåt beviljas. 

Sammanfattning 
Föreningen Barnombudet i Uppsala län (fortsättningsvis BOiU) ansöker om verksamhetsstöd 
med 2 800 000 kronor för 2018 samt motsvarande summa för 2019 och 2020, med uppräkning på 2 
procent per år, för drift av verksamheten. BOiU har sedan starten 1988 fått verksamhetsstöd av 
Uppsala kommun. För 2017 erhöll föreningen stöd med 2 288 880 kronor från socialnämnden. Fr.o.m. 
2018 har kommunstyrelsen ansvar för verksamhetsbidraget 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkanden 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 277 

Återbetalning av verksamhetsbidrag till Nya Destination Uppsala AB 
KSN-2017-3635 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återbetalning av verksamhetsbidraget om 1 308 750 kr (inklusive moms) till 
Nya Destination Uppsala AB. 

Sammanfattning - - 
Det kon-imunala destinationsbolaget, Nya Destination Uppsala AB, är från och med den 1 
januari 2017 ett helägt dotterbolag och ingår i Stadshuskoncernen. Omstrukturering från ett delägt 
till ett helägt dotterbolag har inneburit att en del av verksamhetsbidraget återbetalades till 
kommunsstyrelsen i samband med verksamhetsövergången. Återbetalningen uppgick till 1 308 750 kr 
inklusive moms och skedde under innevarande år. Verksamhetsbidraget föreslås återbetalas till 
verksamheten. Det återbetalda beloppet påverkar inte destinationsbolagets 
avkastningskrav för 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 278 

Internbankens lånelimiter och räntevillkor för de kommunala bolagen 2018 
KSN-2017-3399 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att genomföra de 
investeringar och verksamhet som beslutats i Mål och budget 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

att fastställa lånelimiter för respektive bolag avseende utrymme på koncernkontot och upplåning via 
Uppsala kommun samt Kommuninvest enligt bilaga 1, 

att fastställa ränte- och borgensvillkor för lån som tas upp 2018 samt avgifter och räntevillkor 
för utnyttjande koncemkontokredit för de kommunala bolagen enligt bilaga 2, 

att bemyndiga finanschefen att justera avgifter och räntevillkor för de kommunala bolagen under 
2018 om de marknadsmässiga förhållandena förändras, samt 

att bemyndiga finanschefen att justera bolagens limiter på koncemkontot för en tillfällig period 
om ett kvartal under 2018 så länge limiterna sammanlagt inte överskrider det tillgängliga 
kreditutrymmet på koncernkontot. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har, enligt Uppsala kommuns finanspolicy med riktlinjer och ramar för 
finansverksamheten, att fastställa beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag. I nu 
aktuellt ärende lämnas förslag till beloppsramar för respektive bolags upplåning under 2018 samt 
fasthållande av ränte- och borgensvillkor avseende lån samt avgifter och räntevillkor för utnyttjande 
av koncernkonto. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Juster. Ides sign 
m/ 
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upPätifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 279 

Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB 
KSN-2017-4059 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändra finuanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB i enlighet 
med bolagsordningen enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Under 2017 har verksamheten i Destination Uppsala AB (DUAB), där Uppsala kommun varit 
delägare, flyttats över till ett nytt bolag som registrerades under namnet Nya Destination Uppsala 
AB (NYDUAB). Efter verksamhetsöverflytt har DUAB ansökt om frivillig likvidation vilken har 
slutförts under oktober 2017. I och med att det gamla destinationsbolaget är likviderat kan det 
verksamma bolaget, Nya Destination Uppsala AB, ta 
bort ordet nya från sitt firmanamn och registrera det till Destination Uppsala AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 27 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UNO» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 280 

Finansrapport avseende perioden 1 januari -30 september 2017 
KSN-2017-0051 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns 
internbank, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i 
enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,f0.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§281 

Yttrande över betänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 
SOU 2017:47 
KSN-2017-3063 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har remitterat betänkandet "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa 
- Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa" till Uppsala kommun. Betänkandet 
är ett slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa, som har haft regeringens uppdrag att 
lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. 
Kommunen har begärt och fått förlängd remisstid till den 15 december. I remissen ligger att 
regeringen vill ha synpunkter på inriktningen av de åtgärder som kommissionen föreslår bör vidtas 
inom folkhälsoområdet samt synpunkter på kommissionens bedömningar av konsekvenser i vissa fall 
(betänkandets avsnitt 6.3). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 282 

Yttrande till kommunrevisionen angående Granskning av kommunens 
arbete och beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
KSN-2017-3240 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 31 december 2017, bilaga 2. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka ett antal frågeställningar kring kommunens arbete 
med och beredskap för extraordinära händelser. Dessa berör bland annat styrning, planering, 
övningsverksamhet och säkerhetsskydd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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upRealir, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 283 

Motion av Jonas Segersam (KD) om kvalitetsarbete 
KSN-2017-3192 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 283. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september föreslagit fullmäktige besluta att: 
- uppdra till kommunstyrelsen utfonna en kvalitetsutvecklingsplan genom ett strukturerat 
arbete med alla de fel och misstag som begåtts från kommunens sida. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,19,13 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 284 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden perioden 16 november —4 december 2017 

1. Begäran om uppgifter från DO med anledning av tillsyn, KSN-2017-3878. 
2. Finansrapport per oktober 2017. 
3. Rapport över nya anställningar i Uppsala kommun period 2017-11. 
4. Avsiktsförklaring mellan SLU och Uppsala kommun om samverkan kring bildandet av 

naturreservatet Årike-Fyris, KSN-2016-2027. 
5. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2017-09-27. 
6. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2017. 
7. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 5 december 2017. 
8. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — planering och social hållbarhet 28 november 2017. 
9. Protokoll mark och exploateringsutskottet den 12 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Unagalut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 285 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 16 november till 4 
december 2017 till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda delegationsbeslut perioden 16 november —4 december 2017 

KSN-2017-0001 

KSN-2017-0041 

KSN-2017-2313 

KSN-2017-3050 

KSN-2017-3253 

KSN-2017-3589 

KSN-2017-3631  

Beslut om att avslå begäran om 
utlämnande av allmän handling 
Beslut om utbetalning av medel 
för säkerhets- och 
skadeförebyggande åtgärder 
Beslut om att avslå begäran av 
allmän handling 
Yttrande 

Beslut om att ta del av handlingar 

Lokalt kollektivavtal om 
avvikelse 
från 15 § ATL om utbyte från 
rast till måltidsuppehåll för 
dagbarnvårdare inom 
utbildningsförvaltning en 
Uppsala kommun 
Beslut om att avslå begäran av 
allmän handling 

Upphandling av persondatorer och tillbehör 

Ansökningar om medel till förebyggande insatser 201"i 

Upphandling av FKU Banktjänster 2015 Delområde 
Banktjänster 
Remiss om legitimation för hälso- och sjukvårds 
kuratorer, Ds 2017:39 

Upphandling av ledarskapsutveckling för tillit och 
förtroende 
Lokalt kollektivavtal om avvikelse från 
15 § ATL om utbyte från 
rast till måltidsuppehåll för 
dagbarnvårdare inom 
utbildningsförvaltning en Uppsala 
kommun 

Begäran om allmän handling 

Utdragsbestyrkande 12A- 4  Just andes sign 

, 
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Unitalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 286 

Avtal med Scandinavian Property Group om inhyrning av lokal för 
KSN-2017-4104 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna hyresavtal mellan Uppsala kommun och Scandinavian Property Group, bilaga. 

Sammanfattning 
Fullerö Hage är ett påbörjat bostadsområde norr om Uppsala planerat för c:a 500 bostäder 
fördelat på villor och flerbostadshus. Utbyggnaden av området innebär ett mycket stort behov av 
förskoleplatser, någon mark för förskola på egen mark finns ej. Markexploatören Scandinavian 
Property Group bygger en förskola med 144 platser inne på området och erbjuder Uppsala kommun att 
hyra fastigheten för att på så sätt förverkliga behovet av förskoleplatser. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 8 december 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upFgeä KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 287 

Köp och försäljning av del av Ultuna 2:1, Västra Bäcklösa 
KSN-2017-1966 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun förvärvar del av Ultuna 2:1 av staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet i 
enlighet med förslag till köpeavtal med en total köpeskilling om 67 200 000 
(sextiosjumiljonertvåhundratusenkronor) kronor, 

att Uppsala kommun vidareförsäljer del av Ultuna 2:1 till Uppsalahem AB genom transportköp på 
oförändrade villkor, samt 

att godkänna förslag till avtal om tydliggörande av relationen mellan Uppsala kommun och 
Uppsalahem AB kopplat till transportköpet. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tecknade den 17 december 2015 
ett köpea-vtal gällande del av fastigheten Ultuna 2:1. Den totala köpeskillingen uppgår till 67 200 
000 kronor. Köpeavtalet villkorades av att tillhörande fastighetsreglering och detaljplanearbete 
skulle vinna laga kraft inom två år från avtalets tecknande. • 
Det villkorade köpet överläts på samma villkor i direkt anslutning vidare till Uppsalahem genom ett 
transportköp. Uppsalahem har sedan dess betalat en handpenning om 30 000 000 
kronor i väntan på att få tillträde till markområdet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 29 november 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 december 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPPÅ,» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 288 

Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 
KSN-2014-0125 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Uppsala Stadshus AB förvärvar samtliga aktier i Arenakoncembolaget med dess dotterbolag 
Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB, Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB och Uppsala 
Fastighetsprojekt Operatörsbolaget AB, 

att aktierna förvärvas för en köpeskilling om 50 002 kronor, 

att omedelbart efter förvärvet överlåta samtliga aktier i Arenakoncembolaget med dess dotterbolag, 
till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 

att aktierna överlåts för en köpeskilling om 50 002 kronor, samt 

att den av EU-kommissionen prövade avsiktsförklaringen ska gälla som avtal mellan Uppsala 
kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samt att kommunen ska ingå tomträttsavtal, 
hyresavtal samt optionsavtal, i enlighet med de huvudsakliga villkor den avsiktsförklaring som prövats 
av EU-kommissionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att förlänga gällande samarbetsavtal mellan Arenakoncembolaget, att gälla till och med den 29 januari 
2018, med i övrigt oförändrade villkor. 

Ej deltagande i beslut 
Simon Alm (SD) deltar inte i beslutet. 

Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) deltar inte i beslut rörande att-sats 
1-5. 

Reservationer 
Maria Gardfjell (M2) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 288. 

Bona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget avslagsyrkande 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 288. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 288. 

Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KID) avger särskilt yttrande enligt bilaga D § 288. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uniUmlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

(§ 288, forts) 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar bifall till eget förslag. 

Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar avslag på föreliggande förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KID): 
bifall till sjätte att-satsen; att förlänga gällande samarbetsavtal mellan Arenakoncernbolaget, att gälla 
till och med den 29 januari 2018, med i övrigt oförändrade villkor. 

Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol och Markus Lagerquist (alla M) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning 
EU-kommissionen har den 2 maj 2013 godkänt en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och 
Uppsala Arena 2010 AB, som innebär att Uppsala kommun ska stödja uppförandet av en 
inomhusarena för idrott m.m. Projektet ska finansieras dels genom ett stöd från Uppsala kommun om 
150 miljoner kronor och dels genom extern finansiering. Projektet har försenats bl.a. på grund av 
svårigheter med att hitta externa finansiärer samt på grund av att detaljplanearbetet förskjutits, vilket 
också har medfört att projektet fördyrats. För att säkra projektets fortlevnad och därmed uppförandet 
av anläggningen förslås att Uppsala kommun ska förvärva Uppsala Arena 2010 AB samt omedelbart 
vidareförsälja bolaget till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer att-sats 1-5 mot avslag och finner bifall. 

Votering begärs och verkställs. 
Ordförande föreslår en propositionsordning där den som vill bifalla att-sats 1-5 röstar JA och den som 
vill avslå densamma röstar NEJ. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Voteringen resulterar i nio JA-röster mot två NEJ-röster. 

JA-röster avges av: 
• Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), 
Eva Christiernin (S), Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Markus Lagerquist (M). 

NEJ-röster avges av: 
Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmåri Waldau (V). 

Avstår: 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KB) och Simon Alm (SD). 

Med nio ja-röster mot två nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla att-sats 1-5. 

Ordföranden ställer slutligen sjätte att-satsen mot avslag och finner bifall. 

Utdragsbestyrkande 
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Upligaluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-13 

§ 289 

Tillsättning av direktör för äldreförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Carina Juhlin som förvaltningschef med titeln direktör vid äldreförvaltningen, 
med anställning enligt överenskommelse, samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal för förvaltningsdirektör Carina Juhlin. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



L. Libc-rderna 

Ärende 4 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen har arbetats fram utifrån de rödgrönas politiska 
vilja och den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2018 — 2020. Det är en självklarhet 
att den politiska majoritetens vilja ska få genomslagskraft, det är grunden i vår demokrati. Det 
innebär dock att verksamhetsplanen för kommunstyrelsen hade sett annorlunda ut om Alliansen 
hade haft majoritet och därmed styrt Uppsala kommun. 

Under 8 år i följd, 2006 - 2014, då vi var i majoritet, presenterade Alliansen en gemensam budget för 
Uppsala kommun liksom uppdragsplaner/verksamhetsplaner för nämnder och styrelser. Idag är 
alliansen i opposition och verkar utifrån varje partis särart och styrka. Därför har alliansens fyra 
partier lagt fram fyra olika förslag till Mål och budget 2018 - 2020 med ett gemensamt ekonomiskt 
ramverk och inriktning men där inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar i vissa fall skiljer sig åt. 

Mot denna bakgrund vill alliansen i kommunstyrelsen markera att dagens beslut om 
verksamhetsplan är en produkt formulerad utifrån majoritetens ramar och prioriteringar. Vi vill 
därför med detta särskilda yttrande hänvisa till varje allianspartis Mål och budget 2018 - 2020. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (0) 
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Ärende 5 
Planeringsdirektiv för Mål och budget 2019-2021 

Reservation 
Alliansen 

Alliansen reserverade sig i ärendet till förmån för att fastställa planeringsdirektiv för Mål och budget 
2019 med plan för 2020-2021 enligt bilaga A. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 

K3330- 



Skattesats Total kommunal skattesats, Primärkommun, Landsting, % 

Hela riket, 33,10 21,85 11,30 

median 
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Hela riket, medel 32,12 20,75 11,36 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 

För att uppnå Uppsala kommuns inriktningsmål utgår arbetet med Mål och budget för 2019 från nedan 
uppsatta utvecklingsområden. 

1. Ekonomi 

Utvecklingen av Uppsala kommuns verksamheter bygger på en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Kostnadskontroll är nödvändig samtidigt som investeringar i välfärden genomförs. Kostnaderna för 
Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av skatter och andra intäkter. 
Uppsala kommun sticker ut med en högre utdebitering än till exempel medelskattesatsen i Stockholms 
län. Att skattetrycket minskar i Uppsala är mycket viktigt för att säkerställa Uppsalas konkurrenskraft. 
Under åren 2018-2020 genomför vi effektiviseringar i kommunförvaltningen med 3 procent årligen 
och därefter med 1,5 procent årligen fram till år 2028. Hållbar ekonomisk utveckling är en av 
förutsättningärna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och trygghet. Fler 
jobb, fortsatt inflyttning och ansvarsfulla politiska beslut ger ordning och reda i ekonomin. I Uppsala 
finns det utrymme för både kvalitetsförbättringar, skattesänkningar och investeringar i den växande 
kommunen. 

Inriktning 

• Skattesatsen återställs med 30 öre från 21:14 kr till 20:84 kr per skattekrona. 
• Nettokostnadsökningen är högst 3,5 procent per år och ett resultat om två procent av skatter 

och kommunalekonomisk utjämning säkerställs då efter att skattesatsen återställts. 
• Uppsala kommun når minst standardkostnaden för sina verksamheter. 
• Budgetram och verksamhetsmål hänger tydligt samman och alla delar av organisationen arbetar 

aktivt med relevanta nyckeltal som en del av sin styrning. De ekonomiska medlen och ansvaret 
för dessa finns på verksamhetsnivå. 

• Osund kostnadsutveckling måste isoleras och åtgärdas med en tydlig åtgärdsplan och uppföljning 
för att återfå balans i ekonomin. 

• Upphandling är en central funktion inom alla verksamheter för verksamhetsutveckling, 
innovationer och en god relation till näringslivet samt för att optimera kommunens verksamhet 
och effektivisera kostnaden. 

• Det finns en långsiktig och tillväxtorienterad investeringsplan som tydligt syns i kommunens 
översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas 
utbyggnad. 
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Uppsala kommun 32,85 21,14 11,71 

Stockholm stad 29,98 17,90 12,08 

Stockholms län 30,60 18,52 12,08 

2. Pedagogisk verksamhet 

All pedagogisk verksamhet håller mycket hög kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. Uppsala 
kommun ställer höga kvalitetskrav som följs upp. Att förmedla kunskap är de pedagogiska 
verksamheternas viktigaste uppgift. Skollagen är tydlig när det gäller förhållandet mellan stat och 
kommun, beslutsfattare och profession. Uppsala kommun fortsätter arbetet med att målstyra de 
pedagogiska verksamheterna, stödja skolans olika aktörer samt tydliggöra de olika alternativen för 
elever och föräldrar. Kunskap, valfrihet och trygghet för alla i de olika skolformerna är de 
övergripande målen. Varje elev som är i behov av extra stöd ska få rätt stöd i tid. 

Inriktning 

• Förskolans och skolans styrning är enkel och tydlig. Rektorer och förskolechefer har befogenheter 
och ansvar för sin verksamhets resultat avseende mål och ekonomi. 

• Lärarna i Uppsala ägnar sig i högre grad åt undervisning. Lärarnas löner speglar pedagogisk 
skicklighet och erfarenhet och karriärmöjligheterna stärks. 

• Kommunen har trygga skolor utan mobbning. Barn och unga garanteras en trygg och 
kunskap sorienterad skolmiljö. 

• Likvärdiga förutsättningar ges för såväl fristående som kommunala förskolor och skolor. Detta 
sker genom en transparens i användandet av de kommunala resurserna för utbildning och 
barnomsorg. 

• Alla elever får den undervisning och de stöd de behöver för att nå sin fulla potential. 
• Införa en karriärtrappa som ger alla lärare möjligheten att göra karriär och utvecklas i sitt yrke. 

3. Vård och omsorg 

Uppsalaborna har olika behov och önskemål. De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen ska 
anpassas efter detta. Inom vård och omsorg är den enskilde medborgaren, så långt det är möjligt, 
delaktig och har inflytande över verksamheten. Detta sker genom valfrihet inom olika områden 
vilket också bidrar till fler utförare, ökad konkurrens och inte minst hög kvalitet i verksamheten. 
Mångfald och valfrihet är en förutsättning för välfårdstjänster av hög kvalitet. Det är viktigt att 
denna valfrihet åtföljs av tydliga regler och mål. Löpande uppföljning och utvärdering är en 
grundförutsättning för ett väl utvecklat kvalitetsarbete. Samtidigt måste ersättningar och 
uppföljning av vård och omsorg fortsätta att utvecklas för att trygghet och kvalitet ska garanteras 
och alternativen tydliggöras. 

Inriktning 
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• Uppsalaboma har en trygg och tillgänglig vård och omsorg som håller hög kvalitet. 
• LOV, lagen om valfrihetssystem bidrar till mångfald och konkurrens samt långsiktiga 

förutsättningar och införs därför på fler områden inom vård och omsorg, till exempel LSS-
boenden. 

• Infollnationen till Uppsalaboma om de olika alternativ som finns är tydlig och lättillgänglig. 
• Utförarna inom vård och omsorg har långsiktiga perspektiv på sin verksamhet. 
• Välfärdstjänsterna kvalitetssäkras och följs upp löpande. 



4. Stads- och landsbygdsutveckling 

Uppsala är en kommun som växer med flera tusen invånare per år och som växer såväl i staden som 
på landsbygden och i de olika tätorterna. Det ställer krav på en stadsmiljö som balanserar byggnation 
och rekreation på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ställer också krav på god integration mellan stad och 
landsbygd genom utveckling av kransorter och goda kommunikationer däremellan. Den kommunala 
organisationen stödjer en snabb tillväxt som präglas av mångfald, konkurrens och modernitet. Bilen 
fungerar på landsbygden såväl som i staden, med smarta och integrerade parkeringslösningar. I staden 
är det naturliga valet cykel eller bussen för lokala resor samt tåget och bussen för det regionala 
resandet. Mark för verksamhetsutveckling och företagande prioriteras i byggandet av framtidens 
Uppsala. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön 
skapas förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. 

Inriktning 

• Uppsala kommun möjliggör ett kraftigt ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. 
• Uppsala kommun är landets bästa landsbygdskommun. 
• För att tillgodose behovet av bostäder möjliggörs byggandet av totalt 3000 nya bostäder per år 

såväl i staden som på landsbygden och de olika tätorterna. 
• Både Uppsalas stadskärna och kransorter är attraktiva. Stad och kransorter är väl integrerade 

genom goda kommunikationer. 
• Uppsalas parker och grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaboma. 

5. Näringsliv och företagande 

Företagande är grunden för nya jobb och en tillväxt som kan säkra välfärden. Uppsala ska vara en 
attraktiv kommun som präglas av god service och samarbete för ett blomstrande näringsliv. Det är av 
högsta vikt att investera i tillväxt och skapa trygghet för företag att starta, fortsätta investera och växa i 
Uppsala. Det är enkelt, förutsägbart och långsiktigt för företag att etablera sig i Uppsala. De starka 
branscherna är life science, ICT, Medtech och avancerade material. Uppsala som universitetsstad 
erbjuder unika möjligheter för samverkan mellan forskning, innovation och näringsliv. Uppsala är en 
kunskapsregion där morgondagens export utvecklas och dit forskare och entreprenörer söker sig för att 
finna synergier och utveckla produkter och ideer. Uppsala behöver bli ännu bättre på att omsätta 
kunskap till jobb, export och tillväxt. Nära och täta samarbeten är förutsättning för att upprätthålla 
internationell konkurrenskraft och attraktivitet för universiteten. 

Inriktning 

• Uppsala är företagarvänligt, attraktivt och arbetar aktivt för såväl nyetablering av företag som 
utveckling och tillväxt av befintliga företag. 

• Bra service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag. 
Det finns ett Serviceprogram inom ramen för kommunens varumärkesplattform med syfte att 
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utveckla bemötande, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med 
företag eller medborgare samt i den löpande verksamheten. 

• Uppsala har välfungerande kommunikationer och infrastruktur, inklusive en modern och 
välutvecklad IT-infrastruktur. 

• Utanförskap bryts genom arbetslinjen och aktiva åtgärder såsom utbildning och sysselsättning. 
• Arbete är främsta vägen till integration av nya Uppsalabor. 

6. Medarbetare 

Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. För att långsiktigt kunna 
säkra välfärdens kärnverksamheter måste rätt kompetens attraheras av Uppsala som helhet och av 
kommunen som arbetsgivare eller beställare av tjänster. Alla förvaltningar och bolag bidrar till 
kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare och ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där 
god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter 
lägger grunden till att attrahera morgondagens medarbetare och chefer. 

Inriktning 

• Uppsala kommuns medarbetare känner att ansvar och befogenheter går hand i hand. 
Lönespridningen bland medarbetarna tillåts öka. 

• Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor: 
Kompetensutveckling, möjlighet till heltid samt avveckling av delade turer är en del av detta. 

• Kommunen ska ha som utgångspunkt att erbjuda medarbetare den sysselsättningsgrad de önskar 
inom ramen för verksamhetens behov. Särskilt angeläget är det att så långt som möjligt kunna 
erbjuda heltid inom vård- och omsorgsyrken, inte minst ur ett likabehandlings- och 
jämställdhetsperspektiv. 

• Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i 
verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. 

7. Miljö och klimat 

Uppsala kommun har ambitiösa och seriösa ldimatmål som tas fram i stor politisk enighet och i 
samarbete med näringslivet och andra aktörer. Målen är realistiska och nåbara. Utmaningen ligger i att 
kombinera ambitiösa hållbarhets- och klimatmål med den snabba tillväxt vi har i Uppsala. Kommunen 
har ett stort ansvar att skapa incitament för att lokalt minska utsläppen. I takt med att tekniken 
utvecklas och ny forskning kommer klimatmålen behöva uppdateras, särskilt om vi vill fortsätta vara 
en kommun i framkant. Uppsala kommun blev år 2013 utsedd till Årets klimatstad av 
Världsnaturfonden. Upphandlingspolicy från 2014 som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling för 
människor och natur både i Uppsala och i omvärlden är en god grund för ett gott miljöarbete. Policyn 
stödjer både de ekonomiska perspektiven och de miljö- och klimatmässiga, vilket är karakteristiskt för 
arbetet i Uppsala kommun. 

Inriktning 



• För Uppsalaboma är det enkelt att välja miljö- och klimatsmarta lösningar. 
• Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser 

minskar totalt sett, de realistiska miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter 
förändrat klimat. 

• Uppsalas miljö- och klimatarbete är ambitiöst, realistiskt och resultatinriktat. Kommunen står som 
förebild för andra aktörers miljö- och klimatarbete. 

8. Kultur och idrott och fritid 

Uppsala är en av Sveriges starkaste evenemangs- och mötesstäder. Kulturen är en viktig del av 
Uppsalas identitet. Uppsala är Sveriges bästa idrottskommun. Här finns kultur med spets- och vidd, 
idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och 
evenemang från hela världen. Besökare och uppsalabor har en meningsfull fritid med möjlighet till 
lättillgänglig rekreation. Under senare år har stora satsningar gjorts både på bredd- och ungdomsidrott 
samt elitidrott. Det är investeringar i tillgängligheten som ökar intresset för idrotten och som ger ett 
mervärde för alla som bor i Uppsala. Uppsalas idrottsanläggningar och kulturarenor är lättillgängliga 
och välkända samtidigt som investeringar i idrottsinfrastrukturen behövs för att möta ett ökande 
behov. 

Inriktning 

• Uppsalas kultur- och idrottsevenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare 
och besöksnäringen. 

• Uppsalas idrottsinfrastruktur är väl utbyggd. Fortsatt tillväxt kräver investeringar i allt från arenor 
och Fyrishov till fler konstgräsplaner i Uppsala. 

• Alla Uppsalabor, oavsett kön eller funktionsnedsättning, har goda möjligheter till ett rikt_fritidsliv 
och har mycket god tillgång till motions- och idrottsanläggningar. 

• I Uppsala prioriteras biblioteksverksamhet och väletablerade kulturinstitutioner. 
• Uppsala har en bredd- och elitidrott av nationell toppklass. 
• Sektorn kulturella och kreativa näringar har förutsättningar att kunna växa och bidra till jobb och 

tillväxt. 
• Investeringar i besöksnäringen, som är Sveriges snabbast växande bransch där många får sitt 

första jobb, görs tillsammans med näringslivet, universiteten och kyrkan och de befintliga 
besöksmålen utvecklas. Genom investeringar möjliggörs 3000 arbetstillfällen. 

• Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för 
alla. 



Ärende Planeringsdirektiv för Mål och budget 2019-2021 

Särskilt yttrande SD 

Sverigedemokraterna kommer att presentera ett eget budgetförslag med mål, uppdrag och 
inriktningar under 2018 avseende budgetåret 2018 med planering för åren 2019 och 2020. 

Simon Alm (SD) 
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Ärende 6 
Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större 
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling 

Reservation 
Liberalerna 

Att utveckla tågtrafiken och bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm är en mycket viktig 
strategisk satsning, inte enbart för Uppsala och Stockholm, utan för hela Sverige. Ostkustbanans 
betydelse för tillväxt och konkurrenskraft är stor och sträcker sig genom Svealand och ända längst 
upp i Norrland. Därför borde staten redan långt tidigare ha gjort den nödvändiga investeringen i 
fyrspår och det utan att kräva motprestationer från kommunerna. Som utgångspunkt anser 
Liberalerna att en investering som gynnar hela Sverige ska bäras av staten. De kommunala 
skattemedlen ska gå till det som medlen främst avser; skola, vård och omsorg. Men så ser 
situationen inte ut idag. Staten vill bygga fyrspår men villkora investeringen i utbyte mot 
bostadsbygge och kollektivtrafiklösningar. 

Liberalerna har länge drivit frågan om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och är angelägna om att 
det nu blir verklighet. Vi är också, trots vår tveksamhet till att staten kräver motprestationer, positiva 
till det åtagande av bostadsbyggande som Uppsala kommun i och med detta avtal tar på sig, liksom 
till att binda ihop stadsdelarna i södra delen av kommunen. Att kommunen lovar bebyggelse av runt 
33 000 nya bostäder under några få decennier är en utmaning, men en överkomlig sådan. I den 
översiktsplan som kommunfullmäktige nyligen fastställde medges motsvarande bostadsvolymer 
kompletterat med samhällsservice, idrottsplatser, kulturlokaler, arbetsplatser, cykelvägar m.m. 

Översiktsplanen pekar ut reserverat för kollektivtrafikstråk samt reservat för en bro över Fyrisån, 
Ultunalänken, vilket blir nödvändigt för att boende i södra Uppsala ska nå den nya tågstation i 
Bergsbrunna som måste byggas i samband med bygge av fyrspår. Liberalerna ställde sig bakom 
beslutet om översiktplanen men reserverade sig mot den framtida utformningen av Ultunalänken 
som begränsats till att enbart gälla gång, cykel och kollektivtrafik. Liberalerna anser att en bro 
behöver klara alla trafikslag, men tycker att det är rimligt att låta kollektivtrafik, gång och cykel 
trafikera den från start. Däremot måste det lämnas öppet för att släppa fram andra trafikslag allt 
eftersom deras miljöpåverkan minskas. Dessutom har Liberalerna förespråkat att det ska prövas om 
trafiken kan klaras genom andra broförbindelser innan beslut fattas om att verkligen bygga en bro 
vid det utpekade läget i Ultuna. Genom kraven i avtalet med staten slås det nu dock fast att en 
kapacitetsstark förbindelse i form av Ultunalänken ska byggas. 

Liberalerna säger ja till de delar av avtalet som gäller fyrspår och bostäder. Det är nödvändiga 
satsningar och vi har redan fattat delar av nödvändiga åtföljande beslut i översiktsplanen. Vi är dock 
skeptiska till att redan nu binda kommunen till en teknik för framtidens kollektivtrafik. Vi vill vara 
öppna för den teknikutveckling som kommer att ske inom överskådlig tid. Därför vill Liberalerna inte 
att Uppsala kommun i detta läge ska låsa sig vid spårväg trots att staten utlovat delfinansiering av 
spårväg på Ultunalänken. En spårvägsutbyggnad där kan inte ses som en enskild satsning utan torde 
leda till att spårväg ska byggas i hela staden till en avsevärt högre kostnad för Uppsala av vilket 
statens bidrag om 900 miljoner kronor inte kommer att räcka långt. 

Kollektivtrafiken måste ses om en naturlig del i ett framtida system och såväl spårvagn som 
kapacitetsstarka bussystem kan vara gångbara alternativ. Dessutom är alternativet att dra 
kapacitetsstark linbana i Ultunalänken, som avsevärt skulle spara naturmiljön, inte belyst och 
avfärdas väl enkelt. 

95( 



Liberalerna vill lämna teknikvalet öppet för beslut längre fram i tiden. För att uppfylla kravet i avtalet 
behövs kapacitetsstark kollektivtrafik i Ultunalänken men det betyder inte nödvändigtvis spårvagn. Vi 
vill säkerställa om det finns andra, bättre lösningar innan vi fattar förhastade beslut och låser oss vid 
just det alternativet. Vi vill också utmana och pröva marknadens lösningar för framtida kollektivtrafik 
och se över vilka innovativa och framsynta lösningar som ger Uppsalaborna den bästa och mest 
hållbara mobiliteten. 

Liberalernas prioriteringar är klara — fyrspår mellan Stockholm och Uppsala samt järnväg mellan 
Uppsala och Enköping. Samhällsekonomiskt gör detta betydligt mer nytta än spårvagn i centrala 
Uppsala. En satsning på spårvagn i Uppsala innebär att länet i övrigt får stå tillbaka och inte får de 
resurser som behövs för att hela länet ska leva. 

Därför yrkade Liberalerna: 

Att § 6.5 i avtalet ska lyda "Ultunalänken är ett gemensamt åtagande av regionen och kommunen. 
Ansvarsfördelning och finansiering rörande infrastruktur och trafikering regleras enligt separat 
överenskommelse mellan regionen och kommunen. Den tekniska lösningen ska ge en kapacitetsstark 
och resurseffektiv kollektivtrafik och ska inte inkludera vägdragning över jordbruksmark." 

Att texten på s. 24 i pm:et ändras så att det framgår att Uppsala kommun inte låser sig vid en redan 
nu fastslagen tekniklösning och att Ultunalänken med tiden även ska kunna trafikeras av andra 
trafikslag än kollektivtrafik (samt gående och cyklister) i takt med att deras miljöpåverkan minskas. 

Att Uppsala kommun också förpliktigar sig att anordna en kapacitetsstark kollektivtrafiklänk mellan 
Södra staden och Bergsbrunna station, men inte i detta skede låser sig vid ett teknikslag, utan lämnar 
det öppet för framtida prövning. 

Att Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala aktivt öppnar upp för nationella och 
internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar. 

När votering begärdes röstade Liberalerna för avtalet, men lämnar en reservation mot att våra 
yrkanden gällande att inte låsa Uppsala vid spårväg inte behandlades. 

Mohamad Hassan (L) 

Liberuierna 
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Ärende 6 
Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större 
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling 

Reservation 
Centerpartiet 

Det är med glädje som Centerpartiet konstaterar att en fyrspårig järnvägssträckning nu äntligen 
kommer dras mellan Uppsala och Stockholm. Utöver två nya järnvägsspår innebär beslutet 
emellertid också en massiv exploatering av Uppsala stad och Sävja-Bergsbrunna på kort tid och en 
teknisk inlåsning av Uppsalas framtida kollektivtrafikinfrastruktur. Därtill har Uppsala kommuns 
hantering av det ärende som lett fram till det aktuella beslutet varit demokratiskt mycket bristfällig, 
varför Centerpartiet tvingas lämna denna reservation. 

En fyrspårig järnvägssträckning mellan Uppsala och Stockholm är en nödvändig 
infrastrukturförbättring som kommer få positiv inverkan på hela Uppsalaregionen. Fler och tätare 
tågavgångar till och från Stockholm kommer knyta samman arbetsmarknadsregionen Stockholm-
Uppsala på ett välbehövligt sätt. Centerpartiet har länge stöttat fyrspår, inte minst då det har stor 
betydelse för de människor som bor på de två tredjedelar av Sveriges yta som ligger norr om 
Uppsala. 

För att förbinda sig att anlägga fyrspårig järnväg ställer staten emellertid motkrav. Uppsala kommun 
måste enligt det föreslagna avtalet som motprestation förbinda sig att inleda en massiv exploatering 
av Uppsala stad och Sävja-Bergsbrunna, anlägga spårväg mellan Ultuna och Bergsbrunna samt att 
uppföra en broförbindelse enbart för spårväg. Detta skulle innebära en teknisk låsning av Uppsalas 
kollektivtrafik för överskådlig framtid, enorma investeringskostnader samt en radikalt förändrad 
karaktär av såväl Uppsala stad som Sävja och Bergsbrunna. 

Centerpartiet menar att en fråga av den här digniteten måste utredas och debatteras grundligt bland 
både politiker och invånare innan beslut fattas. Så har inte skett i det aktuella fallet. Istället så har ett 
beslut hastats fram utan fullständiga underlag, och det underlag som finns är därtill bristfälligt och 
bygger på inaktuella antaganden. Att driva fram ett ärende om en mångmiljardinvestering på det här 
sättet, utan insyn för merparten av folkets förtroendevalda och utan möjlighet för allmänhet och 
media att granska ärendet, är demokratiskt förkastligt. Vidare så är det ekonomiskt ansvarslöst att 
förbinda sig att investera i ett helt nytt kollektivtrafiksystem utan information om exakt hur det ska 
dras, hur det ska kopplas samman med annan infrastruktur och hur mycket det kommer att kosta. 

De kostnads- och intäktskalkyler som utgör underlag för beslutet bygger på en gammal utredning av 
kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala som rörde en helt annan dragning av en eventuell spårväg. 
Slutsatserna från den utredningen är inte utan vidare applicerbara på en ny dragning. 
Centerpartiet är förespråkare av kapacitetsstark kollektivtrafik och ser gärna en spårlösning om en 
förutsättningslös och seriös utredning visar att det är det bästa alternativet på lång sikt, med hänsyn 
tagen till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Att förbinda sig att anlägga spårväg utan att 
veta vad det kommer kosta eller hur det kommer påverka Uppsala vore emellertid att förvalta 
väljarnas förtroende på ett ansvarslöst och nonchalant sätt. 
Centerpartiet vill se en mer hållbar stads- och landsbyggnadspolitik, som skapar förutsättningar för 
hela Uppsala kommun att utvecklas. Uppsala stad har länge präglats av sin grönska, och det anser 
Centerpartiet att staden borde få fortsätta göra. Grönområdena i centralorten är viktiga ur åtskilliga 
aspekter. De stärker Uppsalas attraktivitet, ökar människors välbefinnande och bidrar till bättre 
luftkvalitet i staden. 



Beslutet i det aktuella ärendet innebär en massiv exploatering av Södra staden och Sävja-
Bergsbrunna. Stora grönområden kommer byggas bort och många människor som är bosatta i dessa 
områden kommer förlora den närhet till naturen som i somligas fall är orsaken till att de en gång 
valde att flytta dit. Detta är något som 

Centerpartiet motsätter sig. Uppsala måste utvecklas, men kommunen måste gå varsamt fram och ta 
hänsyn till befintliga bostadsområdens karaktär i utvecklingsarbetet. I annat fall riskerar unika värden 
att gå förlorade för alltid, då stadsbyggnadsförändringar tenderar att bli permanenta. 
Därtill finns en rättviseproblematik i att så massivt exploatera två så begränsade områden. Uppsala 
kommun kommer behöva investera många miljarder i dessa områden. Vid sidan av bostadsbyggande 
kommer kommunen även behöva anlägga vägar och cykelvägar, bygga förskolor och etablera lokaler 
för kultur och idrott. En mycket stor andel av kommunens investeringsmedel kommer således att 
koncentreras till Södra staden och Sävja-Bergsbrunna i decennier framöver. 
Samtidigt finns investeringsbehov också på andra håll i kommunen. Runtom i Uppsalas mindre orter 
och på kommunens stora landsbygd lever människor redan idag med eftersatta skolor, färre inslag av 
kommersiell och offentlig service, samt sämre möjligheter till idrott och friskvård. Efterfrågan på 
prisvärda bostäder är stor runtom i hela kommunen. Att i decennier koncentrera kommunens 
begränsade resurser till Södra staden och Sävja-Bergsbrunna skulle innebära att servicen på andra 
håll i kommunen blir än mer eftersatt. 

De mindre orternas och landsbygdens problem kan i stor utsträckning härledas till otillräckligt 
befolkningsunderlag. Därför vill Centerpartiet bygga fler bostäder i Almunge, Vattholma, Björklinge, 
Vänge, Storvreta och Skyttorp. De fyra första orterna är utvalda med anledning av att de ligger längs 
kollektivtrafikstråk, har lämplig geografisk placering för att förse den omkringliggande landsbygden 
med service, samt att kommunen äger mark att exploatera här. Skyttorp har därtill valts då det ligger 
utmed järnvägen och således är en ort som kommer gagnas extra mycket av fyrspår mellan Uppsala-
Stockholm. 

Genom att sprida exploatering och investeringar i hela Uppsala kommun utvecklas hela Uppsala 
hållbart, och vi kan förhindra att delar av centralorten förvandlas till en betongdjungel samtidigt som 
service och livskvalitet försämras i kommunens övriga delar. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet 

att Uppsala kommun formellt uttalar sitt stöd för Trafikverkets förslag om att anlägga 
fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm. 

att Uppsala kommun genomför en medborgardialog om hur investeringar i 
kapacitetsstark kollektivtrafik och nybyggnation av bostäder och verksamhetsytor, 
utöver vad som anges i gällande översiktsplan, i anslutning till fyrspårsinvesteringen 
bäst hanteras. 

att inte koncentrera ännu mer planerad ny bebyggelse till Uppsala stads södra delar, utan 
lokalisera delar av de bostäder och verksamhetslokaler som föreslås i kommunens 
södra delar utmed befintliga spår, med fokus på Storvreta, Vattholma och Skyttorp. 

att inte specificera spårväg utan endast ange kapacitetsstark kollektivtrafik i avtalet. 

att broförbindelsen över Fyrisån ska ha bärighet för fler trafikslag än enbart spårväg. 



att Region Uppsalas del av de totala investeringarna ska uppgå till minst 25 procent för att 
bland annat säkerställa förutsättningar för värdeåterföring, och att värdeåterföringen 
tillfaller Uppsala kommun. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 
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Ärende 6 
Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt 
större områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vi kristdemokrater välkomnar en satsning på fyrspår och spårvagn i Uppsala. Däremot ställer 
vi oss kritiska till den snabba och forcerade förhandlingsprocess som nu till slut har lett fram 
till följande avtal mellan stat, region och kommun. 1 en sådan stor och viktig fråga som 
avtalet om fyrspår innebär så är det viktigt att vi får fram ett avtal som är väl genomarbetat 
och som inte innebär en onödig detaljstyrning från staten om det som kommunen är 
ansvarig för. Vi säger ja till många delar i avtalet, men vi är kritiska till att staten detaljstyr 
bostadsbyggandet i Uppsala kommun. Vi kristdemokrater ville se att avtalet 
återremitterades för omförhandling för att ändra avtalet på några punkter. 
För det första vill vi se en sydligare placering av pendeltågsstation i Bergsbrunna där man då 
får undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast 
järnvägen. Genom att flytta pendeltågsstationen söderut får vi en ny bebyggelse som inte på 
samma sätt tar över värdefull jordbruksmark mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka. Vi 
har också tidigare lyft idén om att lägga en del av järnvägen vid Bergsbrunna/Sävja i tunnel 
för att minska barriäreffekten och få ett bättre "Nya Uppsala" som denna nya stad kan bli. 
Vi ser även ett tydligt behov för alla boende i nya bostäder i Gottsunda och Sävja av en 
vägförbindelse ut till pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten (alltså parallellt med 
Ultunalänken), varför vi kommer följa upp denna fråga i särskild ordning i enlighet med vår 
tidigare reservation i översiktsplanen 2016. 
Slutligen hade vi önskat att staten inte hade gått in och detaljstyrt bostadsbyggandet i 
Uppsala kommun när det gäller exempelvis täthet, materialval och parkeringar. 
Vi yrkade därför på att ärendet skulle återremitteras för omförhandling, men när det 
yrkandet föll röstade vi ändå ja till avtalet eftersom vi vill ta ansvar för utvecklingen av 
Uppsala kommun och är positiva till att staten nu säger ja till att finansiera 
fyrspårsutbyggnad och att investera i spårvagn i Uppsala. 

Jonas Segersam (1(D) 



Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken 
samt större områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling 

Reservation SD 

Sverigedemokratema har varit positiva till ett förverkligande av fyra spår mellan Stockholm 
och Uppsala. Det är vi fortfarande. Samtidigt har Sverigedemokratema varit kritiska till 
spårvagnar i Uppsala stad av skälen att det fysiskt inte är lämpligt och ekonomiskt är en 
oförsvarlig kostnad. 

Det är djupt beklagligt att regeringen försöker sig på att utpressa politiken i Uppsala att godta 
spårvagnar då detta villkoras för att förverkliga fyra spår, som lokal och regionalpolitiken i 
bred enighet vill förverkliga. 

Demokratiskt har arbetet varit undermåligt. Politiskt har det varit bred enighet om fyra spår, 
men däremot har fallet inte varit så vad gäller spårvagnar i staden. Inför viktiga avtal är det 
demokratiskt avgörande att man först förankrar i kommunfullmäktige vad ingångsvärdet ska 
vara för kommunen i förhandlingarna. Nu har istället majoriteten fi-amförhandlat något av ett 
avtal där man blir tvungen att anta spårvagnar om man vill ha fyrspår, vilket är oacceptabelt 
när frågan inte har avhandlats i politiken. 

Majoriteten lägger fram detta avtal för kommunstyrelsen där vi står inför en situation av 
slaget anta eller avslå. Det är givetvis inte så demokratin ska fungera, och vad gäller 
motparten så är regeringsmakten en skör sådan som kan förändras vilken månad som helst 
varpå ett nytt förhandlingsläge uppstår. 

Mot ovanstående bakrund yrkade Sverigedemokratema 
att Uppsala kommun formellt uttalar sitt stöd för Trafikverkets förslag om att anlägga 
fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm 
att avtalet inte ska innehålla en låsning i frågan om spårvagnar i Uppsala kommun 
att broförbindelserna över Fyrisån ska ha bärighet för alla befintliga trafikslag 

Simon Alm (SD) 



Ärende 6 
Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större 
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling 

Särskilt yttrande 
Moderaterna 

Moderaterna står bakom avtalet och har länge drivit på i frågan om fyrspår. Vi är väldigt glada över 
att ett avtal med ansvarsfull finansiering nu kommit till stånd mellan staten, regionen och 
kommunen. Vi välkomnar tillväxten med 33 000 nya bostäder och ser att detta kommer att stärka 
Uppsalas roll i Mälardalsregionen som framtids kommun där alla Uppsalabor kan förverkliga sina 
livsdrömmar. 

Moderaterna ser fram emot den fortsatta processen kring utformningen av kapacitetsstark 
kollektivtrafik inom ramen för Framkollus (samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun). 
Det är viktigt att lösningen både möter det framtida behovet av kollektivtrafik och ger bästa möjliga 
framkomlighet för pengarna. Teknikval, sträckning, hållplatser och gränsdragning mellan region och 
kommun kommer bli vara viktiga delar i den framtida processen i Frannkollus. Avtalet med staten är 
tydligt reglerat att medfinansiering sker endast till spårväg men att kommunen kan välja annan 
kapacitetsstark kollektivtrafik men utan nnedfinansiering vilket behöver vägas in i det framtida 
utvecklingsarbetet. 

Moderaterna ser även att det finns behov av vägförbindelse mellan Ultuna och Gottsunda och 
kommer därför att ta upp den frågan i särskild ordning i enlighet med vår tidigare reservation i 
översiktsplanen 2016. 



Ärende 6 
Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt 
större områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling 

Särskilt yttrande 
Liberalerna 

Liberalernas förslag om att lyfta bort den del av avtalet som låser Uppsala vid spårväg (§ 6.5 i 
avtalet) tilläts inte av kommunstyrelsens presidium att ställas i proposition mot övriga 
förslag. Liberalerna finner upplägget odemokratiskt. I andra städer där staten gör 
infrastruktursatsningar på samma sätt som i detta avtal ställs inte krav på teknikvalet för 
kollektivtrafiken utan staten nöjer sig med krav på kapacitetsstark och resurseffektiv 
kollektivtrafik. Att villkora satsningen på fyrspår med spårväg är ett lokalt politiskt krav som 
hade kunnat förhandlas bort. 

När endast alternativet att rösta ja eller nej till avtalet i sin helhet fanns valde Liberalerna att 
rösta för, eftersom fyrspår är av stor vikt för Uppsala. I framtida förhandlingar är Liberalerna 
av uppfattningen att bostäder och järnväg mellan Uppsala och Stockholm är det primära, 
inte vilket teknikslag Uppsala väljer för kollektivtrafiken. 

Mohamad Hassan (L) 

Liberalerna 
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Ärende 9 
Omställning till ekologisk produktion vid Jälla Egendom 

Reservation 
Alliansen 

Alliansen anser att det i fallet med Jälla är viktigt att ta i beaktning att gården inte bara är ett 
jordbruk, utan också en skola. Ekologisk jordbruksproduktion växer i Sverige, men 
konventionell produktion är fortsatt den klart dominerande produktionsformen. Att på kort 
tid helt ställa om produktionen till ekologiskt jordbruk skulle därför kunna inverka negativt 
på elevernas kunskaper och framtida möjligheter att hitta jobb i de gröna näringarna. 
Alliansen förordar därför att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion ska 
påbörjas 2018 men ske succesivt och i etapper där utbildningsperspektivet för eleverna 
kommer i främsta rummet. 

Alliansen yrkade därför 

att omställningen av lantbruket till ekologisk produktion påbörjas 2018 men sker succesivt 
och i etapper där utbildningsperspektivet för eleverna kommer i främsta rummet 

Kristdemokraterna yrkade därtill 

att de livsmedel som produceras på Jälla Egendom i första hand ska användas i Uppsala 
kommuns egen verksamhet. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 13 
Äldreombudsmannens instruktion 

Reservation 

Alliansen 

Alliansen har varit drivande i att befattningen äldreombudsman ska finns kvar i Uppsala 
kommun och förbli fristående från äldreförvaltningen. Därmed är det mycket positivt att den 
rödgröna majoriteten gjort en helomvändning och går Alliansen till mötes. 
Det är emellertid tråkigt att majoritetens fantasi begränsar sig till att omfatta alternativen 
att antingen avskaffa äldreombudsmannen eller behålla densamma i den funktion som den 
haft sedan införandet 2001. Alliansen anser att samtliga delar av kommunens verksamhet 
kontinuerligt ska utvecklas och förbättras. 

Det hade varit olyckligt att, som majoriteten först föreslog, helt avveckla 
äldreombudsmannen i dess nuvarande funktion. Samtidigt torde befattningen dock ha en 
given roll i anslutning till projektet Äldrevänlig stad, till exempel som en återkommande 
remiss- och utvärderingsfunktion som kontinuerligt granskar projektet ur de äldres 
perspektiv. 

Vidare så är det viktigt att rollen som äldreombudsman tydligare kopplas till 
kommunledningskontoret, då äldreombudsmannens uppdrag är kommunövergripande. 
Äldreombudsmannen åtnjuter stor frihet och befattningens uppdrag är gentemot 
kommunens äldre, inte gentemot en chef. Icke desto mindre vore det önskvärt att 
Äldreombudsmannen formellt fick en tydlig operativ chef. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen 

att äldreombudsmannens instruktion uppdateras med att äldreombudsmannen ska vara 
delaktig i projektet Äldrevänlig stad. 

att befattningen äldreombudsman ska organisatoriskt ingå i kommunledningskontoret. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (I(D) 
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Ärende 14 
Kvalitetspolicy, riktlinjer för synpunktshantering mm och kvalitetspris 

Särskilt yttrande 
Kristdemokraterna 

Vi hänvisar till beskrivningen av det goda samarbetet runt behandlingen av detta ärende 
som vi lämnar som särskilt yttrande under ärende 23, Motion om kvalitetsarbete. 

Jonas Segersam (KD) 



.L. Liberalerna 

Ärende 16 
Ansökan om verksamhetsstöd för drift av den ideella föreningen Barnombudet i Uppsala län 
(BOiU) 

Reservation 
Alliansen 

Att Uppsala kommun bistår verksamheter som arbetar för att stötta barn och ungdomar och 
göra deras röster hörda är av största vikt. Alliansen yrkade därför bifall till att ge BOiU 
verksamhetsstöd för 2018. Innan vidare finansiering beviljas vill dock alliansen att 
verksamheten utvärderas av en extern part. BOiU har funnits länge i Uppsala kommun och 
har gjort stora insatser för barn och unga. Nu finns också ett antal andra verksamheter som 
arbetar med samma målsättning. Alliansen vill därför att en utredning görs som visar om 
Uppsala kommun även i fortsättningen ska stötta just BOiU eller om samma verksamhet 
finns i tillräcklig utsträckning i annan regi. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (I<D) 
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Ärende 23 
Motion av Jonas Segersam (KD) om kvalitetsarbete 

Särskilt yttrande 
Kristdemokraterna 

Kommunens kvalitetsarbete är av yttersta vikt för att få en bättre service gentemot 
medborgarna. Vi är därför väldigt glada över den policy och riktlinjer för kvalitetsarbetet som 
majoriteten har lagt fram i enlighet med förslagen i vår motion. 
Dessutom hade vi en konstruktiv behandling av Kvalitetspolicy och riktlinjer etc (ärende 14) 
där både Alliansen och majoriteten var lyhörda för att föra in "servicemätningar" som ett 
instrument i riktlinjerna och därmed bejaka ett mer aktivt och uppsökande kvalitetsarbete. 
Direkta fel, och brister i servicen från kommunens sida är viktiga att identifiera i syfte att 

förbättra kvaliteten i hela verksamheten. 
Vi nöjer oss därför med ett besvarande av vår motion och tackar för ett konstruktivt 

samarbete. 

Jonas Segersam (KD) 
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Reservation 

Kommunstyrelsen 13 december 2018 

Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Miljöpartiet yrkar avslag till ärendet. Vi ser inte att det finns något skäl att gå vidare med projektet. 

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) 
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Kommunstyrelsen 2017-12-13 

Ärende 28 Förvärv och försäljning Uppsala Arena 2010 AB 

Reservation till förmån för avslag på förslaget om att förvärva bolaget. 

Motivering 

Tillkomsten av en ny arena, först kallad Gränby Arena och sedan Uppsala arena, har varit en 
segdragen process. Det första upplägget som Almtuna presenterade, mandatperioden 2002-2006, var 
Vänsterpartiet positiv till. Som ansvariga för idrottsfrågor bidrog vi även till att projektet kunde 
komma igång, bl.a. genom att lösa markfrågan. 

När projektet förlorade sin huvudfinansiär och krav ställdes på en hög kommunal investering föreslog 
vi att avtalet skulle förhandlas om för att istället avse en modern idrottsarena med stor läktarkapacitet 
utifrån idrottens behov och inte en evenemangsarena. Vårt yrkande då var: 

"I första hand vill vi därför omförhandla avtalet och få till en mindre arena i samarbete med föreningar 
och andra intressenter. I andra hand att kommunen i egen regi bygger en funktionell arena anpassad 
för issporterna." 

Nu konstaterar vi att Uppsala ännu inte fått någon arena samtidigt som Gränby ishall lappas och lagas 
istället för att totalrenoveras eller ersättas av en ny ishall. Uppsala behöver en modern och funktionell 
ishall för konståkning, hockey och andra issporter med bra läktarkapacitet och biytor, som fyller alla 
krav på en arena för såväl bredd som elit. 

Vi anser att kommunen inte ska delta i projektet för att få fram en eventarena, däremot ska vi göra 
nödvändiga satsningar på isidrotterna. 

Bona Szatmåri Waldau 
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Ärende Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Särskilt yttrande Sverigedemokraterna 

Sverigedemokratema tog del av ärenden först på mötet. Det fanns inte möjlighet att fullt ut 
fatta ett klokt beslut i frågan varför vi valde att avstå i omröstningen. Sverigedemokratema 
har tidigare i upplägget om Uppsala Arena varit kritiska till finansieringsupplägget. 

Det ska inte förväxlas med partiets syn på visionen om Uppsala Arena som i grunden är god 
då mer isyta behövs och en stor mötes-/eventarena saknas i Uppsala. 

Simon Alm 
(SD) 
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Ärende 28 
Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare ställt sig positiva till byggandet av Uppsala 
Eventcenter, och står alltjämt bakom ambitionen med projektet. Det aktuella ärendet 
delgavs emellertid oppositionen mindre än 24 timmar innan kommunstyrelsens 
sammanträde. Det är djupt problematiskt ur ett demokratiskt hänseende att skarpa förslag 
tas upp med så kort varsel, då det innebär att väljarnas representanter får svårt att fatta väl 
informerade och underbyggda beslut. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att det förvärvs- och försäljningsförfarande som 
föreslås i ärendet är märkligt. Om kommunen ska förvärva Arenakoncernbolaget med 
dotterbolag endast för att sälja dem vidare utan ändringar förefaller kommunens 
inblandning som mellanhand överflödig. Centerpartiet och Kristdemokraterna vill därför ha 
tid att gå igenom ärendet ordentligt och säkerställa att ett verkställande inte skulle innebära 
ytterligare åtaganden eller kostnader för kommunen. Därtill önskar Centerpartiet och 
Kristdemokraterna få klarhet i vad det föreslagna förvärvet och den föreslagna försäljningen 
skulle innebära för framtiden, om Samhällsbyggnadsbolaget i likhet med Fas 2 bolaget inte 
skulle lyckas ta projektet vidare till fas 3 innan slutet av kvartal två 2018. Likvideras då 
bolaget, återgår det i kommunal ägo, eller ska kommunen försöka hitta ännu en ny 
intressent för att driva det vidare? Dessa är frågor som behöver besvaras innan ett slutgiltigt 
beslut fattas. 

Mot bakgrund av ovanstående biföll Centerpartiet och Kristdemokraterna förslaget att 
förlänga samarbetsavtalet med Arenakoncernbolaget till 29 januari 2018, men avstod från 
att ta ställning till ärendets övriga förslag. 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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