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Uppsala
*

•KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2013-09-04
Plats och tid:

KS-salen, stadshuset, 13.00-13.40

Ledamöter:

Fredrik Ahlstedt (M) ordförande
Mohamad Hassan (FP) 1 :e v ordf
Marlene Burwick (S) 2:e v ordf
Liv Hahne (M)
Magnus Åkerman (M)
Cecilia Hamenius (FP)
Stefan Hanna (C)
Ebba Busch Thor (KD)
Erik Pelling (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Hilde Klasson (S) §§149-152
Maria Gardfjell (MP)
Frida Johnsson (MP)
Hona Szatmari Waldau (V)

Övriga deltagare:

Joachim Danielsson stadsdirektör
Jan Malmberg ekonomidirektör
Christoffer Nilsson stabschef
Lena W Jansson informationschef
Per Davidsson kanslichef
Mats Sandmark stadsjurist
Roger Jo Linder senior advicer

Utses att justera:

Marlene Burwick (S)

Ersättare:

Mats Gyllander (M) tjg
Christopher Lagerqvist (M)
Simone Falk (M)
Louise Landerholm Bill (M)
Bengt Westman (S) tjg § 148
Irene Zetterberg (S)
Milischia Rezai (S)
Rickard Malmström (MP)
Emma Wallrup (V)

Inga-Lena Andersson pressekreterare
Jenny Gavelin pol sekr (FP)
Astrid Anker sekreterare

Paragrafer:

148 - 153

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Fredrik Ahlstedt (M) ordförande

Marlene Burwick (S) justerarej

W.

Aslrid Anker, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsen

Datum:

2013-09-^6^^
2013-09-10

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2013-10-01
2013 -10-02

Stadshuset, kommunledningskontoret

Underskrift:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2013-09-04

§148

Uppsala Föreningsråd: Ansökan om tilläggsanslag för att säkerställa
föreningens fortlevnad
KSN-2013-0895
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Uppsala Föreningsråd (UFR) 1 200 000 kronor som ett engångsbidrag för att säkerställa
rådets fortlevnad som en samlande kraft för Uppsalas föreningsliv, samt
att uppdra till kommunledningskontoret att följa Uppsala föreningsråds utveckling noggrant och om
behov anses föreligga rapportera till kommunstyrelsen.
Yrkande
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Det antecknas i protokollet att Hilde Klasson (S) anmäler jäv och inte deltar i ärendets behandling.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 september 2013.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Uppsala föreningsråd
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§149

Regionförbundet Uppsala län: Förslag till "Strategi för hållbar besöksnäring i
Uppsala län 2013-2022"
KSN-2013-0621
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Regionförbundet Uppsala län enligt bilaga 1, med vid sammanträdet beslutade
ändringar och tillägg, samt
att uppdra till Destination Uppsala att tillsammans med kommunledningskontoret, Fyrishov AB,
Uppsala stadsteater A B och Uppsala Konsert & Kongress A B utarbeta förslag till nya styrdokument
för besöksnäringen i kommunen för senare antagande av kommunstyrelsen.
Reservationer
Mara Gardfjell (MP), Frida Johnsson (MP) och Hona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till
förmån för bifall till Maria Gardfjells (MP) yrkande avseende strykning av avsnittet
Arenautvecklingen,
Yrkanden
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V), Marlene Burwick (S)
bifall till partiernas gemensamma tilläggsförslag, bilaga A § 149.
Stefan Hanna (C) och Fredrik Ahlstedt (M) instämmer i Maria Gardfjells (MP) tilläggsyrkande.
Därutöver yrkar Maria Gardfjell (MP), med instämmande av Hona Szatmari Waldau (V), att
avsnittet Arenautvecklingen i yttrandet stryks.
Hona Szatmari Waldau (V) yrkar att den första meningen i avsnittet Evenemang och möten,
styrkeområden ska lyda:
"Evenemang och möten hade en framträdande roll när Uppsala, regionförbundet och länets övriga
aktörer formade satsningen "Tillsammans mot elitserien", (ändring kursiverat).
Anföranden hålls av Magnus Åkerman (M) och Hilde Klasson (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och Maria Gardfjells
(MP) yrkande om att stryka avsnittet Arenautvecklingen å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på det gemensamma tilläggsyrkandet
från (S), (MP) och (V) och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Hona Szatmari Waldaus (V)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 augusti 2013.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Regionförbundet (skrivelse)
Destination Uppsala
Kommunledningskontoret
Fyrishov AB
Uppsala Stadsteater A B
Uppsala Konsert & Kongress A B
Akten

Utdragsbestyrkande
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§150

Kulturnämnden: Ansökan om finansiering av förstudie inför införandet av en
bilddatabas
KSN-2013-0409
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela 100 000 kr av investeringsmedel för e-förvaltning till kulturnämnden (KTN) för en
förstudie inför införandet av bilddatabas, samt
att i denna förstudie utreda möjligheten att vidareutveckla befintlig bildbank, som är en del av
Uppsala kommuns annonsverktyg, som huvudsakligt alternativ.
Yrkande
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Magnus Åkerman (M), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 13 juni 2013.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kulturnämnden
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandi

Utdragsbestyrkande
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§151

Gatu- och samhällsmiljönämnden: Ansökan om finansiering av e-tjänsten
"Framkomlighetsguide" - informationstjänst om avstängning i gatu- och
parkmark
KSN-2013-0641
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela 621 600 kr till gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) för en "Framkomlighetsguide" informationstjänst om avstängning i gatu- och parkmark.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 13 juni 2013.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Gatu- och samhällsmiljönämnden
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign
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§152

Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medge deltagande för Ulrik Wärnsberg (S) och Hilde Klasson (S) att delta i Försäkringskassans
informationsträff i Uppsala den 30 september 2013 alternativt den 14 oktober 2013.

Kommunledningskontoret

Justerandes sign
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§153

A,

D

KSN-2013-0200
KSN-2013-0003
KSN-2013-1020
KSN-2013-1033
KSN-2013-1007
KSN-2013-1046

Anmälningsärenden
A. Produktionsdirektörens delegationsbeslut om lön juni 2013.
Direktören på kontoret för samhällsutvecklings delegationsbeslut om lön 29 augusti 2013.
Stadsdirektörens delegationsbeslut 2013-08-21 avseende Viveka Stolts deltagande i konferens
om cityutveckling och vänortsbesök i Köpenhamn och Frederiksberg.
Stadsdirketörens delegationsbeslut 2013-08-27 avseende Lena W Janssons deltagande i
konferens i London med strategiska informationsnätverk.
Stadsdirketörens delegationsbeslut 2013-08-27 avseende Karin Melins deltagande i
konferens i London med strategiska informationsnätverk.
Stadsdirketörens delegationsbeslut 2013-08-27 avseende Maria Aulén Thomssons deltagande i
konferens i London med strategiska informationsnätverk.
Stadsdirketörens delegationsbeslut 2013-08-26 avseende Inger Christofersons deltagande i
konferens Open Days i Bryssel inom projektet EXPAT.
Projektledaren för översiktsplanerings delegationsbeslut 2013-08-13, att avstå från yttrande till
Enköpings kommun avseende bildande av naturreservatet Björnomeskogen i Uppsala och
Enköpings kommuner.
Projektledaren för översiktsplanerings delegationsbeslut 2013-08-12, att avstå från yttrande till
plan- och byggnadsnämnden avseende detaljplanesamråd för Kronåsen 1:27, Uppsala och
kommuner.
Anmäls kontoret för samhällsutvecklings beslut om försäljning av bostadsrätt.
B. Finansutskottets protokoll 2013-08-14.
C. Kommunstyrelsens protokoll 2013-08-14.
D. Strukturöversikt Gottsunda och Valsätra.

Akten (6 st)

Justerandes
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Bilaga A § 149
3. Regionförbundet Uppsala län: Förslag till "Strategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län
2013-2022"
Förslag till beslut
Att göra följande tillägg i yttrandet:
Tillägg under "Länets unika förutsättningar"
Ett av Uppsalas stora unika världsarv är Linné och de med Linné förknippade miljöerna och
landskap. Ytterligare satsningar på hållbarhet och Linnés arv skulle tillsammans stärka Uppsala läns
profil som ett modernt turistmål. V i ser också att besöksnäringen i Uppsala län har stor potential att
utvecklas inom ekoturism.
Nya stycken under Hållbar besöksnäring
Strategins titel kommer som den absolut sista punkten i strategin. Om fokus är en hållbar
besöksnäring ska hållbarheten genomsyra hela strategin och inte komma pliktskyldigt på slutet utan
att vävas in i övriga punkter. Exempelvis saknar resonemanget om den globale resenären och det
globala företaget under Marknadsföring helt hållbarhetsperspektiv.
I strategin bör nödvändigheten av att strategiskt arbeta för att flera besöksmål kan nås med cykel
och kollektivtrafik lyftas fram. Även tillgänglighetsaspekterna bör beaktas i större utsträckning i
strategin. Det är viktigt att länets besöksmål i så hög utsträckning som möjligt kan anpassas för att
möta personer med olika typer av funktionsnedsättningar liksom att basala funktioner som tillgång
till toalett är väl tillgodosedda. En annan tillgänglighetsaspekt är behovet av tydlig turistinformation
på flera språk vid de olika besöksmålen.
En viktig del av besöksnäringen är den lokala. Uppsala Konsert och kongress visar t.ex. i sin
utredning "Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress" att ungefär hälften
av de lokala konsertbesökama hade rest till en annan kommun om inte evenemanget funnits i
Uppsala. För en hållbar besöksnäring är den kvarhållande turisteffekten en viktig del. Ett
resonemang som saknas i förslaget till strategi.
Socialdemokraterna,

Justerandes sign

Miljöpartiet och Vänsterpartiet
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