
 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum: 2019-05-08 
 

Justeringens 

plats och tid: Stationsgatan 12, den 14 maj 2019. 

Underskrifter:    

 Erik Pelling, ordförande  Jonas Segersam, justerare 

    

 Lars Niska, sekreterare   

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

Organ: Kommunstyrelsen 

Datum: 2019-05-08 Sista dag att överklaga: 2019-06-05 

Anslag sätts upp: 2019-05-15 Anslaget tas ner: 2019-06-06 

Protokollet finns 

tillgängligt på: www.uppsala.se 

 

Underskrift:  ............................................................................  
 Lars Niska, sekreterare 

1 (27) 

 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15 – 15:40. 

Beslutande: 

 

Erik Pelling (S), ordförande 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice 

ordförande 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 

ordförande §§ 80-91 

Madeleine Andersson (M), 

ersättare §§ 88, 92-105 

Caroline Hoffstedt (S) 

Markus Lagerquist (M)  

Erik Dagnesjö (S) 

Mats Gyllander (M), ersättare §§ 

80-87, 89-105 

Eva Christiernin (S) 

Ulrik Wärnsberg (S) 

Stefan Hanna (-) 

Simon Alm (SD) 

Rickard Malmström (MP) 

Tobias Smedberg (V) 

Jonas Segersam (KD) 

Karolin Lundström (V), ersättare 

 

Ersättare: 

 

Asal Gohari (S) 

Helena Hedman Skoglund (L) 

Linda Eskilsson (MP) §§ 80-91 

Madeleine Andersson (M), §§ 80-

87, 89-90  

Jonas Petersson (C) 

Helena Nordström-Källström (MP) 

David Perez (SD) 

Eva Moberg (KD) 

Övriga  

deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 

Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef. Lena Grapp, 

stadsjurist. Ida Harju Håkansson (S), Niklas Hjelm Smith (L), Stina Bergström (MP), 

Sara Persson (M), Sofia Andersson (M) och Joakim Holmertz (C), politiska 

sekreterare. 

Utses att justera: Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 80 - 105 
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§ 80 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan.  
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§ 81 

 

Revidering av ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 

KSN-2018-3397 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att fastställa reviderade ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 i ärendets bilaga 1. 

  

 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Vi är väldigt glada att Utbildningsnämnden tack vare den budget som riksdagen beslutade om innan 

jul, utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, har fått ca 15 miljoner kronor mer 

än ursprungligen budgeterat. Det är nu positivt att vi därmed kan göra större uppräkningar till de 

olika skolformerna.  

Däremot har vi haft andra synpunkter och förslag som grund för budget och verksamhetsplan för 

Uppsala kommun, varför vi vill påpeka att vi helst hade sett en ökad ersättning till gymnasiesärskolan, 

förslagsvis med 0,5% mer utifrån att man gjort andra omdisponeringar. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 den 11 december 2018 

enligt förslag från utbildningsnämnden. De föreslagna ersättningarna byggde på förutsättningarna i 

preliminär Mål och budget 2019-2021. I den budget som antogs av fullmäktige gjordes satsningar på 

ökad kvalitetssäkring av verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket möjliggjorde 

en ökad höjning av grundbelopp och programpriser inom pedagogisk verksamhet. Därefter antog 

kommunfullmäktige en reviderad budget den 25 februari 2019. Utbildningsnämnden har föreslagit 

fullmäktige att revidera ersättningarna utifrån de nya förutsättningarna. 

  

Yrkande 

Simon Alm (SD) yrkar: 

återremiss med hänvisning till att se över kostnader för modersmål, strukturersättningar och att inte 

elever som är födda i Sverige missgynnas. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 112. 
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§ 82 

 

Upphävande av lokala riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd 

KSN-2019-1016 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att häva undantaget om att inte inkludera hela underhållsstödet som inkomst vid beräkning av rätten 

till ekonomiskt bistånd. 

  

 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande med motivering i bilaga A § 82. 

 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i 

bilaga B § 82. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att häva ett undantag kring 

underhållsstödets beräkning som inkomst vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd som 

fullmäktige beslutade om i samband med antagandet av Mål och budget 2016. 

  

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

 

Mohamad Hassan (L), Simon Alm (SD), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april § 111. 
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§ 83 

 

Övergång till digital arkivering 

KSN-2019-0944 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att Uppsala kommun ska övergå till digital arkivering inom samtliga nämnder och inom kommunens 

hel- och majoritetsägda bolag, 

  

att gallringsbeslut för pappershandlingar ska fattas i samtliga nämnder och av kommunen hel- och 

majoritetsägda bolag, samt 

  

att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering. 

  

 

Sammanfattning 
För att möta omvärldens och medborgarnas krav på insyn, tillgänglighet och miljöhänsyn samt 

verksamheternas krav på digitalisering och en effektiv informationshantering behöver Uppsala 

kommun övergå till en digital arkivering. Den digitala arkiveringen föreslås införas successivt i 

samtliga nämnder och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag. Arbetet genomförs i samarbete 

med berörda parter. 

  

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för en övergång till en digital 

informationshantering, exempelvis juridiska villkor och riktlinjer för digitala signaturer. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 113. 
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§ 84 

 

Ägarpolicy i Uppsala kommun 

KSN-2019-1593 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna ny ägarpolicy för Uppsala kommun i enlighet med bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns nuvarande ägarpolicy är från 2005 och behöver uppdateras. Ägarpolicyn är det 

grundläggande styrinstrument som kommunfullmäktige antar för styrning av de kommunägda 

bolagen. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 april 2019. 

Uppsala Stadshus AB:s förslag den 23 april 2019 § 20. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 125. 
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§ 85 

 

Finansrapport avseende perioden 1 januari - 31 december 2018 

KSN-2018-0788 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Enligt de finansiella riktlinjerna för kommunkoncernen ska kommunstyrelsens löpande följa 

utvecklingen inom finansverksamheten. 

  

Finansrapporten utgör dels en redovisning av den finansiella ställningen i Uppsala kommuns 

internbank och kommunkoncernen, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella 

verksamheten bedrivs i enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 januari 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 126. 
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§ 86 

 

Finansrapport avseende perioden 1 januari - 31 mars 2019 

KSN-2019-0499 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

  

 

Sammanfattning 
Enligt de finansiella riktlinjerna ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen inom 

finansverksamheten genom en kvartalsvis rapportering. 

  

Finansrapporten omfattar dels en redovisning av den finansiella verksamheten i Uppsala 

kommunkoncern, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i 

enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 127. 
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§ 87 

 

Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2018 

KSN-2019-0832 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge rapport till länsstyrelsen i Uppsala län för 2018 enligt ärendets bilaga, samt 

  

att ersätta ett tidigare uppdrag om en utvärdering av mätningar och åtgärdsprogram med i Mål och 

budget 2019-2021 aktuellt uppdrag 2.6.1 Revidera åtgärdsprogrammet för luft. 

  

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

I rapporteringen kring åtgärdsprogrammet för luft 2018 står att miljökvalitetsnormerna uppnåddes 

för allt utom dygns- och timnormerna för kvävedioxider. Påverkande faktorer till den specifika 

ökningen uppges delvis bero på tung trafik i samband med ombyggnationen av Uppsala stadshus.  

M, C och KD tycker det är positivt att rapporten inte föranleder någon avstängning av Kungsgatan, 

utan konstaterar att lösningarna står att finna i andra typer av åtgärder. Uppsala ska fortsatt vara en 

kommun med ren luft, rent vatten och bra livsmedel. Kommunen och staden ska utvecklas med en 

hållbar tillväxt och fortsätta jobba med luftförbättrande åtgärder. 

 

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

SD anser att åtgärdsvalen behöver ses över för att vara mer tillåtande för dubbdäck i kommunen samt 

underlätta för framkomligheten av olika trafikslag. 

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för stora partiklar 

(PM10) och kvävedioxid (NO2) på Kungsgatan. Programmet antogs av fullmäktige den 26 maj 2014 

och fastställdes av länsstyrelsen i februari 2015. Enligt programmet ska kommunen årligen rapportera 

arbetet med åtgärdsprogrammet till länsstyrelsen. 

  

Kommunstyrelsen beslutade i samband med den rapportering som gjordes under föregående år att 

uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter samråd med länsstyrelsen initiera en utvärdering av 

mätningar och åtgärdsprogram och återkomma före 2019. Uppdraget är inte slutfört. I årets Mål och 

budget har kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden 

fått i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. De båda 

uppdragen överlappar varandra och det tidigare uppdraget föreslås därför ersättas av det nya i Mål och 

budget. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 121.
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§ 88 

 

Yttrande över remiss om åtgärdsförslag av PFAS till mark- och 

grundvatten Ärna 

KSN-2019-1289 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till Försvarsinspektören enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Jäv 

Mats Gyllander (M) anmäler jäv och deltar inte överläggningen eller beslutet i ärendet. 

 

Sammanfattning 
Försvarsinspektören har översänt en remiss till Uppsala kommun i ovan rubricerat ärende för svar 

senast 8 maj 2019. 

  

Remissen följer på det svar som Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) mottog 23 april 2018 

från Försvarsmakten på FIHM föreläggande om redovisning av åtgärdsförslag för att minska risken för 

spridning av PFAS till mark- och grundvatten från Ärna, Uppsala kommun. 

 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 130. 



 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum: 2019-05-08 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

11 (27) 

 

§ 89 

 

Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar 

KSN-2016-2043 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden remittera utredning om övertagande av huvudmannaskap i vägföreningar för 

yttrande senast den 30 juni 2019, 

  

att till gatu- och samhällsmiljönämnden remittera utredning om bidrag till enskilda vägar och 

vägföreningar för yttrande senast den 30 juni 2019, samt 

  

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att komplettera utredningarna och återkomma till 

kommunstyrelsen i slutet av juni med en beskrivning av processen för Storvreta och Jälla, och 

slutsatser från dessa två fall. 

  

 

Sammanfattning 
Under 2015–2018 inkom tre vägföreningar i tätorterna Bälinge, Björklinge och Skyttorp med begäran 

om att kommunen ska överta huvudmannaskapet för allmän platsmark i respektive tätort. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 

kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten skulle utreda konsekvenserna 

av ett övertagande. Ett nytt förslag till regelverk för bidrag till vägföreningar skulle också tas fram. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma.  

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 131. 
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§ 90 

 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av intern kontroll 

KSN-2019-0668 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1, samt 

 

att kommunstyrelsen ska arbeta för ett tydligt och enhetligt angreppssätt i arbetet med internkontroll 

inom hela kommunens nämndverksamhet. 

  

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av intern kontroll till kommunstyrelsen för 

yttrande senast den 15 maj. I yttrandet redogörs det för förbättringsåtgärder och det stöd som 

kommunstyrelsen ger och utvecklar till nämnderna avseende intern kontroll. 

 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar : 

att kommunstyrelsen ska arbeta för ett tydligt och enhetligt angreppssätt i arbetet med internkontroll 

inom hela kommunens nämndverksamhet. 

 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag den 12 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 128. 
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§ 91 

 

Yttrande över remiss: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 

landsting (SOU 2018:74) 

KSN-2019-0475 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga till nedan stycke ovanför rubriken Allmänt i kommunens yttrande: 

”Med tanke på bristerna när det gäller delmodellerna för löneläge och kollektivtrafik avstyrker 

Uppsala kommun dessa delar i förslaget, även om det i övrigt innehåller många bra och nödvändiga 

förändringar.” 

 

att avge yttrande till finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har remitterat betänkandet ”Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 

kommuner och landsting (SOU 2018:74)” till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 maj. 

  

Utredningen har sett över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens 

kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. I uppdraget ingick att 

se över om dagens system i tillräcklig grad fångar samhällsförändringar som påverkar kostnaderna. 

Däri innefattades att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet samt att se över de 

ersättningar som går till glesare delar av landet. 

 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), yrkar med instämmande från Stefan Hanna (-), Markus Lagerquist (M) och 

Caroline Hoffstedt (S), att lägga till nedan stycke ovanför rubriken Allmänt i kommunens yttrande: 

”Med tanke på bristerna när det gäller delmodellerna för löneläge och kollektivtrafik avstyrker 

Uppsala kommun dessa delar i förslaget, även om utredningen i övrigt innehåller många bra och 

nödvändiga förändringar.” 

 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Jonas Segersam (KD) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 129. 
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§ 92 

 

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) 

KSN-2019-0508 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till justitiedepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 till Uppsala 

kommun för yttrande senast den 13 maj. Betänkandet följer på räddningstjänstutredningen (SOU 

2018:54), som Uppsala kommun avgav yttrande på oktober 2018, och de skogsbränder som inträffade 

under sommaren 2018. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 120. 
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§ 93 

 

Yttrande över förslag till nationell institution för mänskliga rättigheter i 

Sverige (Ds 2019:4) 

KSN-2019-0650 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet i enlighet med ärendets bilaga 1. 

  

 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M) och Madeleine Andersson (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande med motiveringen: 

Vi anser att det är möjligt att driva och bevaka frågor om mänskliga rättigheter utan att inrätta en ny 

myndighet. En ny myndighet är en stor utgift på bekostnad av skattebetalarna och bidrar med mycket 

administration. För att nämna ett exempel är att ha kontakter internationellt och delta i internationellt 

samarbete något som sker redan nu både i riksdagen, på regeringskansliet och via EU-samarbetet. 

Följa, undersöka och rapportera hur de mänskliga rättigheterna respekteras och följs är också något 

som är möjligt att genomföra även utan en myndighet. Det finns flera rättsliga instanser som har detta 

till uppgift. Mänskliga rättigheter är grundläggande i en demokratisk värld och väl värda att slå vakt 

om. Vi menar dock att det bör vara ett arbete som genomsyrar all offentlig verksamhet snarare än att 

koncentreras till en enda ny myndighet. 

 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat promemorian Förslag till en nationell institution för 

mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) till Uppsala kommun för yttrande. Promemorian innehåller 

förslag att inrätta en ny institution för mänskliga rättigheter under regeringen samt förslag avseende 

myndighetens uppdrag och organisationsform. 

  

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon Alm (SD) och Stefan Hanna (-), att ändra 

yttrandet så att det avstyrker inrättande av en ny myndighet. 

  

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras ändringsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 117.
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§ 94 

 

Yttrande över betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel 

(SOU 2018:89) 

KSN-2019-0451 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Socialdepartementethar remitterat Läkemedelsutredningens slutbetänkande Tydligare ansvar och 

regler för läkemedel (SOU 2018:8) till Uppsala kommun för yttrande. Läkemedelsutredningen har haft 

i uppdrag att genomlysa finansieringsordningen för förmånsläkemedel samt att se över systemen för 

prissättning och subvention av läkemedel. 

  

Inom ramen för uppdraget Läkemedelsutredningen lämna förslag på hur ett samhällsekonomiskt och 

långsiktigt hållbart system för finansiering, subventionering och prissättning av läkemedel kan 

utformas och lämna förslag på hur ansvarsfördelningen för dessa frågor fördelas mellan landsting och 

staten. 

  

Kommunen besvarade i februari 2018 en remiss avseende Läkemedelsutredningens delbetänkande 

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt (SOU 2017:87). 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 118. 
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§ 95 

 

Yttrande över remiss av rapporten Språkcentrum för nationella 

minoritetsspråk 

KSN-2019-0971 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avge yttrande till kulturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

  

 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har remitterat Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för 

nationella minoritetsspråk till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 juni 2019. 

  

Uppsala kommun har tidigare avgett yttrande till Institutet för språk och folkminnen över rapporten. 

Ordförande avgav yttrandet för kommunstyrelsen genom delegationsbeslut i brådskande ärende i 

december 2018. Förslaget till yttrande till kulturdepartementet i föreliggande ärende är i sak detsamma 

som det som avgavs i december. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 119. 
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§ 96 

 

Ändring av sammanträdestid för kommunstyrelsen 2019 

KSN-2018-3328 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ändra starttiden för kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 från klockan 13:00 till 

10:00. 

  

 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Jag kommer inte ha möjlighet att delta på den nya mötestiden. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om sina sammanträdestider för 2019 den 21 november 2018 § 196. Då 

planerades det in ett sammanträde med kommunstyrelsen den 29 maj 2019 som är dag innan helgdag. 

Därför föreslås det att flytta sammanträdet till dagen innan och som en konsekvens av detta även 

tidigarelägga sammanträdet med kommunstyrelsen arbetsutskott till förmiddagen den 28 maj 2019. 

  

Yrkande 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD): 

att ändra starttiden för kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 från klockan 13:00 till 

10:00. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Erik Pelling (S) med fleras ändringsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Erik Pelling (S) med fleras ändringsyrkande. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 132. 
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§ 97 

 

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, blinda och 

dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala 

KSN-2017-4252 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 att 

fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma 

äldreboende i Uppsala. 

  

Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. Äldrenämnden har behandlat 

ärendet vid sammanträde den 30 mars och föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i 

ärendet. 

  

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Markus Lagerquist (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

   

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till 

motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 april 2019. 

Äldrenämndens beslut den 28 mars 2019 § 30. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 114. 
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§ 98 

 

Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända 

KSN-2018-1170 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast ska 

erbjuda husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som anvisas till kommunen. 

  

Yrkande 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 133. 
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§ 99 

 

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i 

grundskolan 

KSN-2019-0539 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 28 januari 2019 att 

- Uppsala kommun arbetar för att införa pulsträning på kommunens grund- och gymnasieskolor 

- Uppsala kommun i samråd med utbildningsnämnden undersöker möjligheten att genomföra en 

upphandling av utrustning avsedd för pulsträning i skolan 

- Uppsala kommun tar fram en tidsplan om när pulsträning ska införas. 

  

Yrkande 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 134. 
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§ 100 

 

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat 

KSN-2019-0699 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen utifrån föredragningen i ärendet. 

  

 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Motionens inriktning är viktig och innebär inte att möjligheten att enbart handla upp ekologiska 

produkter inskränks. 

 

Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 25 februari 2019 föreslagit att ändra målsättningen om att 

ekologisk mat ska utgöra 100 procent av kommunens inköpta mat till att 50 procent ska vara ekologisk 

mat och övriga 50 procent ska vara mat som producerats enligt de regler och lagar som gäller för 

svenska lantbrukare.  

  

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till motionen. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 115. 
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§ 101 

 

Motion av Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) om att införa 

närvarorätt 

KSN-2019-1202 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen. 

  

 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet delar Feministiskt initiativs ambition att göra politiken mer tillgänglig för fler genom 

att öppna upp sammanträden också för personer utanför den valda församlingen att få närvara vid 

sammanträdena i en nämnd. Dock föreslår Fi att politiker som inte är valda till aktuell nämnd ska få 

delta i överläggningar och att få sin mening antecknad i protokoll även i de fall de inte av kraft genom 

allmänna val vunnit tillräckligt stöd för att ha tillträde till dessa verktyg. Vi tycker inte att politiker 

som inte vunnit sådant gehör genom val per automatik ska ges tillgång till de verktygen. Dock vill vi 

att såväl politiker som allmänhet ska ha rätt att närvara i alla nämndsammanträden vid alla punkter 

som inte är sekretessbelagda eller av känslig sort. Detta föreslår Vänsterpartiet i egen motion och 

ställer sig därför bakom avslagsyrkandet på Fi:s motion. 

 

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Sverigedemokraterna vill att man ska kunna ha mer insyn i den verksamhet kommunen bedriver via 

nämnder och styrelser. Det är därför bra att låta kommunens invånare att närvara vid sammanträden, 

men formandet av mötena ska vara ett ansvar för de formellt invalda genom yrkanden och yttranden. I 

fall av sekretess kan givetvis inte öppna nämndsammanträden ske, men dessa delar kan förläggas till 

början eller slutet av möten som innefattar båda delarna. 

 

Sammanfattning 
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6 

april 2019 föreslagit närvarorätt införs för ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige till 

sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med kommunallagen 4 kap 28 §. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 135. 
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§ 102 

 

Motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till 

Stenhagen 

KSN-2019-1206 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återremittera motionen till gatu- och samhällsmiljönämnden för beredning. 

  

 

Sammanfattning 
Jonas Petersson (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 

2019 att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förlänga Flogstaleden till 

Stenhagen i syfte att etablera en sammanhållen cykelförbindelse mellan Stenhagen och centrum. 

  

Yrkanden 
Markus Lagerquist (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Erik Pelling (S) yrkar att återremittera motionen till gatu- och samhällsmiljönämnden för beredning. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Erik Pellings (S) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 

kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 april 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 23 april 2019 § 116. 
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§ 103 

 

Val till upphandlingsrådet 

KSN-2019-0268 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Tommy Öhlund (SD) till ledamot i upphandlingsrådet, samt 

 

att bordlägga valet av ledamot i upphandlingsrådet från (S). 
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§ 104 

 

Ombud till årsstämmor 

KSN-2019-0362 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Erik Pelling (S) till ombud och Fredrik Ahlstedt (M) till ombudsersättare vid SKL 

Kommentus AB:s årsstämma, samt 

 

att utse Mohamad Hassan (L) till ombud och Fredrik Ahlstedt (M) till ombudsersättare vid Ineras 

ägarråd. 
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§ 105 

 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 2 april - 1 maj 

KSN-2019-0135 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 2 

april – 1 maj 2019 till protokollet. 

  

 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 2 april 

till och med 1 maj 2019. 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 2 april till och med 1 maj 2019: 

1. Ordförandebeslut - Ställföreträdare för Uppsala kommun vid föreningsstämma med 

bostadsrättsföreningen Leopold 

2. Fairtrade Challenge utvärdering 2018 

3. Rapport Uppsala Fairtrade City 2018 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2019. 

 

 



     Vänsterpartiet 

     www.uppsalavanstern.se 

Reservation till KS 190508 

Reservation KS 190508  Upphävande av lokala riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd 

Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande om avslag till ärendet. 

När underhållstödet höjdes 2015 motiverades satsningen som ett sätt att bekämpa ekonomiska 

ojämlikheter med en aktiv fördelningspolitik, riktad mot dem som är bland samhällets ekonomiskt 

mest utsatta: ensamstående föräldrar, framförallt kvinnor.  

Nu anser minoritetsstyret att det är befogad att slopa undantaget som görs i Uppsala varvid 

underhållsstöd som överskrider en viss gräns inte ska tas med i beräkningen av rätten till ekonomiskt 

bistånd. Undantaget som alltså säkerställde att den enskilde inte skulle få det ekonomiska 

försörjningsstödet sänkt i samtidigt som underhållsstödet ökade, anses leda till ”för” generösa 

bedömningar i och med de höjda nivåerna på underhållsstöd.  

Det är ett smädande mot de som lever i ekonomisk utsatthet att insinuera att detta förslag skulle 

göra det mer attraktivt att arbeta. Ekonomiskt bistånd är en åtgärd som finns till för att jämna ut 

klyftorna i vårt samhälle och utgöra ett skyddsnät för den som behöver. Ekonomiskt försörjningsstöd 

är inget människor väljer av bekvämlighet, det är allt annat än bekvämt.  

”Den ekonomiska jämlikheten måste öka … Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del.” Så lät 

det då, för en mandatperiod sedan, när Socialdemokraterna motiverade höjningen av 

underhållstödet. Så är det fortfarande. Det har inte ändrats för att Socialdemokraterna ingått i ett 

lokalt samarbete med Liberalerna som nu tillåts härja fritt i Arbetsmarknadsnämnden som har ansvar 

för ekonomiskt försörjningsstöd. Ensamstående kvinnor lever fortfarande i mycket större 

utsträckning i ekonomisk utsatthet än många andra. Den nedlåtande argumentationen om att de 

som idag uppbär stöd för att klara sin ekonomi måste ”visas” vinsterna med arbete, är en 

förolämpning mot de människor som har det sämst. Uppsala är en välmående kommun, men detta 

välmående hotas inte främst av att vi är för generösa med att bevilja bidrag utan av att klyftorna 

fortsätter att växa mellan de som har det bra och de som har det sämst.   

Vidare innebär förslaget om att underhållsstödet ska räknas som inkomst att den statliga satsning 

som riktar sig till de mest ekonomiskt utsatta inte används för sitt syfte, utan används till att Uppsala 

kommun finansierar sina besparings- och effektiviseringskrav. Den som inte har ekonomiskt 

försörjningsstöd får alltså fullt ut ta del av de statliga satsningarna som ökat underhållsstödet, men 

den som har ekonomiskt försörjningsstöd, alltså den som har allra sämst ekonomi och allra mest 

skulle behöva den ekonomiska förstärkningen, blir nu utan satsningen. 

Tobias Smedberg (v) 

KS 2019-05-08 § 82 bilaga A



Ärende 4 

Upphävande av lokala riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd 

Särskilt yttrande 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Vi anser att detta ärende är mycket viktigt och ställer oss bakom att upphäva de lokala regler som har 

inneburit att den individuella bedömningen av varje enskilt fall i bedömningen fått stå tillbaka till 

förmån för generellt beviljande av ekonomiskt bistånd.  

Ekonomiskt bistånd ska ges till den som verkligen behöver det och Uppsala kommun ska inte lämna 

någon utanför. Till det kommer också ett ansvar för att människor inte låses fast i utanförskap skapat 

av exempelvis arbetslöshet. Ett eget arbete möjliggör klassresor och kommunen måste öka 

incitamenten och göra det enklare att gå från bidrag till arbete. Ekonomiskt bistånd kan vara 

avgörande under vissa skeden i livet, men kan aldrig vara en långsiktig lösning. Med upphävandet av 

riktlinjerna avser nämnden att individuell prövning ska ligga till grund för bedömningen, något vi 

anser vara helt korrekt. Lönar det sig inte att arbeta är det naturligt att inte heller göra det om 

tröskeln för att nå dit är för hög.  

Som anförs i ärendet har de statliga nivåerna nu gått i samma riktning som kommunens intention, 

varför det nu framstår som onödigt för kommunen att kompensera med mer generösa regler. 

Riksnormen för barns kostnader för personliga kostnader och fritidsaktiviteter har dessutom höjts 

både 2016 och 2018. Utöver dessa riktade höjningar för barn har generella procentuella höjningar 

genomförts avseende hela normen.  

Genom att upphäva dessa riktlinjer kan Arbetsmarknadsnämnden minska sina kostnader med 2,5 

miljoner kronor om året, en viktig del i det effektiviseringskrav som beslutats i Mål och Budget 2019. 

Att hålla nere kostnaderna är att vara ansvarstagande med skattemedel. Individuella bedömningar 

vid beslut om ekonomiskt bistånd är också ett mer rättvist system som tryggar vardagen för de allra 

mest utsatta samtidigt som det kan bidra till att bryta utanförskap. Vi menar att de lokala riktlinjerna 

aldrig borde införts.  

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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