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Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 135 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 136 

Informationsärende - Besök från arbetsmiljöverket 

Föredragande: Christer Malmqvist och Eva Åberg, arbetsmiljöinspektörer Arbetsmiljöverket. 

§ 137 

Informationsärende - Löneanalys, Löneöversyn 2019 

Föredragande: Anna Bittner, HR-direktör. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 138 

Revidering av Riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning 
Uppsala kommun 
KSN-2019-1583 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta revidering av rätt till tjänstledighet från heltidsarbete i Riktlinjer för intern rörlighet, 
övertalighet samt bemanning Uppsala kommun, att gälla från och med 1 januari 2020. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Uppsala kommun är en del av den nationella trenden att vår medelålder stiger. Det sker tack vare att 
alltfler lever allt längre, vilket för med sig medelåldern uppåt. I denna tid finns även barnfamiljer och 
deras behov samt en rad olika livsval av valfrihet som ska kunna finnas kvar i framtiden också. När 
man närmar sig pension eller har passerat pension kanske man är beredd att arbeta kvar under 
förutsättning att man kan gå ner i tid, och det gäller även i en del fall barnfamiljer och personer med 
alternativ livsstil av olika skäl. Det här är grupper som vi behöver inkludera i arbetsmarknaden då vi 
ska stötta barnfamiljer och bidra till att större andelar av de äldre som vill jobba kvar en stund till 
också väljer att göra det. Har man att välja mellan minst 75 procents arbetsdeltagande eller att helt 
sluta och hitta på något annat blir det en för stor tröskel. Uppsala kommun borde kunna erbjuda en 
flexibilitet ner till 40 procents arbetsdeltagande, vilket är två dagar i veckan, då det underlättar för de 
grupper i samhället som annars riskerar att undvika Uppsala kommun som arbetsgivare och som 
konsekvens av detta kanske även välja att stå utanför arbetsmarknaden. 
Givetvis ska vi alltid erbjuda heltidsanställningar, men vi måste också ta till vara på de positiva 
bidrag som kan komma från Uppsalabor med önskemål om att periodvis eller permanent en mindre 
andel. Det ska vara rätt till heltid med möjlighet till deltid. 

Eva Moberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Att arbeta heltid är något som en modern och attraktiv arbetsgivare bör kunna erbjuda de av 
medarbetarna som så önskar. Rätten till heltid är något som Kristdemokraterna alltid stöttat. Vi är 
däremot kritiska till principen "Heltid som norm", och föreliggande förslag illustrerar svårigheterna 
med projektet. Att "tvinga" alla anställda att jobba heltid är förmynderi, och varken modernt eller 
attraktivt. 
Principen heltid som norm innebär med nödvändighet en rätt att söka tjänstledigt för deltidsarbete. Vi 
hade helst sett att de som så önskar kan och får vara deltidsanställda, men om man tvunget ska 
behöva ansöka om detta varje år, ja då bör man ju inte begränsa denna rätt till enbart 25% 
nedsättning, utan åtminstone 50%. 
Vi yrkar därför på att rätten till deltid ska kunna ges ner till 50%, och inte bara till 75% deltidsarbete 
som i föreliggande förslag. Heltid som norm har varit ett politisk framtvingat projekt som både drivit 
kostnaderna, gjort Uppsala kommun mindre konkurrensmässig i förhållande till fristående utförare, 
och försvårat såväl schemaläggning som de anställdas valfrihet. Enda fördelen har varit att de som så 
önskar har fått en heltidsanställning, något som dock i praktiken ofta inte varit genomförbart på grund 
av uppsplittring på olika arbetsplatser och konstiga arbetstider.  
Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Ärendet visar tydligt att beslutet att införa heltid som norm innebär en merkostnad på minst 100 
miljoner per år om den rätten fullt ut nyttjas. Kommunen heltidsanställer med andra ord alltid 
medarbetare och i samband med anställningen, eller där efter, kan betydligt lägre arbetstid 
förhandlas fram med närmaste chef Min bedömning är att detta nya system kommer att bli 
kostnadsdrivande. Det är behjärtansvärt att alla medarbetare ska få rätt till heltid och de lönenivåer 
och pensionsrätter det innebär. Samtidigt är det fel att ta medarbetaringången in i hur man bygger 
upp en verksamhet som ska klara sina uppdrag utifrån begränsade resurser och ha berörda 
kommuninvånare i centrum. Kommunen borde inte konstruera en massa deltidstjänster genom att utgå 
ifrån en heltidstjänst. Det skulle vara mycket bättre om kommunens målsättning är att göra sitt 
yttersta för att erbjuda en deltidsanställd en heltidstjänst istället för att alla ska heltidsanställas. 
Att införa begreppet tjänstledighet från heltidsarbete tolkar jag som en metod för kommunen att kunna 
klassa alla medarbetare som heltidsanställda trots att de arbetar i olika former av deltid. Det kan med 
andra ord beskrivas som en administrativ åtgärd för att administrativt kunna uppnå att all personal är 
heltidsanställda trots att många fortsatt arbetar deltid. Eftersom tjänstledighet på mer än 25% per år 
kan godkännas av berörd chef stärks jag i min uppfattning att detta är en omständlig modell för att 
kunna redovisa att personalen i grunden är heltidsanställd. Min bedömning är att det här systemet gör 
chefsarbetet och schemaläggningen svårare samt att det blir kostnadsdrivande. 

Särskilt yttrande 
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi kan stoltsera med att vi är en kommun där man har både rätt till heltid och rätt till deltid. Detta 
beslut stärker Uppsalas varumärke som arbetsgivare. Men det måste säkerställas att den som väljer 
att gå ner till deltid blir upplyst om vad det kan få för konsekvenser för ens ekonomi på sikt. Att gå ner 
till en lägre anställningsgrad kan få stora konsekvenser när man går i pension. Det måste säkerställas 
att man är medveten om detta när man gör det valet. 
Vi måste även säkerställa att beslutet att gå ner till deltid verkligen är ett eget val och inte en 
konsekvens av att man har ett jobb där man inte orkar med tjänstgöring på heltid. I så fall ligger 
ansvaret hos oss, kommunen, att se till att arbetet är ordentligt utformat för att man rimligen ska orka 
med. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommuns "heltid som norm" är ett politiskt beslut. Beslutet innebär en trygghet för den 
anställda att hon garanteras ett heltidsarbete och inte blir en bricka i ett schematekniskt pussel. 
Samtidigt finns det personer vill bryta mot mönster och normer för att hon värderar andra värden än 
normen att arbeta heltid varför det måste finnas möjlighet den anställda att ansöka om lägre 
anställningsgrad än 100%. En tredje parameter är verksamheten. Verksamhetens chef och de 
anställda är de som känner och kan verksamheten bäst och vet vilka behov den har. 
Mot bakgrund av detta anser Centerpartiet att det ska finnas en möjlighet för den anställd att i samråd 
med sin chef ha en tjänstgöringsgrad ner till 50% under förutsättning att verksamheten fungerar 
ändamålsenligt. 
Om Centerpartiet varit tjänstgörande i kommunstyrelsen hade vi yrkat på att: 

möjlighet att vara tjänstledig från heltidsarbete i intervall om jämna fem procent 
möjlighet att gå ner till som lägst 50 procents tjänstgöring 
rätt att, som alternativ till ovanstående, vara tjänstledig från heltidsarbete med 1,92 procent 
möjligheten till tjänstledighet från heltidsarbete förutsätter att det inte redan finns pågående 
tjänstledigheter, både lagstadgade och övriga, eller arbetstidsförkortningar 
ledigheten förläggs i samråd med berörd chef utifrån verksamhetens behov 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanfattning 
1 januari 2020 införs en ny foiiii av tjänstledighet, tjänstledighet från heltidsarbete, enligt beslut fattat 
av kommunstyrelsen 14 december 2016. Följande reviderade riktlinjer är ett tillägg till det beslutet: 
- rätt att vara tjänstledig från heltidsarbete i intervall om jämna fem procent 
- rätt att gå ner till som lägst 75 procents tjänstgöring 
- rätt att, som alternativ till ovanstående, vara tjänstledig från heltidsarbete med 1,92 procent 
- rätt till tjänstledighet från heltidsarbete förutsätter att det inte redan finns pågående tjänstledigheter, 
både lagstadgade och övriga, eller arbetstidsförkortningar 
- ledigheten förläggs i samråd med berörd chef utifrån verksamhetens behov. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar: 
att rätten till att gå ner i arbetstid är till lägst 40 procents tjänstgöring. 

Eva Moberg (KD) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-): 
att rätten till deltid ska kunna ges ner till 50%, och inte bara till 75% deltidsarbete som i föreliggande 
förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Mohamad Hassan (L) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) ändringsyrkande och mot Eva 
Moberg (KD) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 28 maj 2019 § 191. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UpRaluf KOMMUNSTYRELSEN 

6 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 139 

Tilläggsdirektiv till utredning om Uppsala konstmuseum 
KSN-2018-1069 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att, i samråd med kulturförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen samt efter genomförd medborgardialog, återkomma till kommunstyrelsen 
med ett förslag till inriktningsbeslut om nytt konstmuseum senast i februari 2020. 

Särskilt yttrande 
Eva Moberg (KD) anmäler ett särskilt yttrande: 
När beslut fattades om direktiven på KS 181121 ingick en reservation från Kristdemokraterna. Detta 
utifrån den motion om Konstmuseum som nu hanteras på dagens möte / kommande KS. Vi vill påpeka 
att det inte finns några pengar avsatta i mål och budget som innebär en fördubbling av konstmusMs 
verksamhet och yta. 
Precis som vi skriver i vår motion och i vår reservation 21/11 så beklagar vi att inte ett gemensamt 
arbete sker med Region Uppsala och UpplandsmuAet. Att en renodling av det pedagogiska arbetet 
sker inom ramen för Bror Hjorths stiftelse, att en översyn i dialog med SFV om Slottets framtida 
användning görs och att möjligheten med en konsthall "på stan" ses över — i det här fallet i ett antal 
fler alternativ än vad som först var föremål för utredningen. Det är också välkommet att nu för första 
gången ekonomin förs in som en aspekt inför framtida beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 21 november 2018 kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samråd med kulturförvaltningen, senast juni 2019 utreda 
de föreslagna alternativen enligt föredragningen i ärendet. De föreslagna alternativen bygger på 
kulturnämndens skrivelse från den 28 mars 2018 där de återrapporterat förstudien Framtida 
konstverksamhet i Uppsala kommun. I skrivelsen begär kulturnämnden att en fördjupad utredning om 
framtida konstmuseiverksamhet i Uppsala kommun ska genomföras utifrån förstudiens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 197. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 140 

Hantering av fastighet vid likvidation av Brf Leopold 
KSN-2018-2735 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att det är kommunstyrelsens inställning att likvidatom för Bd Leopold i likvidation bör snarast möjligt 
tillse att Uppsala kommun, som enda bostadsrättshavare, tillskiftas fastigheten Gamla Uppsala 99:1 
med föreliggande ingångna avtal till Uppsala kommun redan under pågående likvidationsprocess. 

Särskilt yttrande 
Eva Moberg (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi har inget att erinra angående förslaget till beslut. Vi vill dock påpeka att vi på sikt ser det som 
ändamålsenligt att om kommunen ska fortsätta äga fastigheten detta sker inom ramen för Uppsalahem 
AB. Det är viktigt att de boende upplever en trygghet i det framtida boendet och att kommunen tar 
ansvar för detta på ett bra sätt. Uppsalahem har rutiner för uthyrning av lägenheter och borde ta ett 
större ansvar för trygghetsboenden generellt i kommunen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 september 2018 att uppdra till kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och påbörja ombildning av de tre föreningarna Bd Leopold, 
HSB:s Bostadsrättsförening Prinsen i Uppsala samt Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 
29 till hyresfastigheter. 

Under andra halvan av 2018 har dialog förts med styrelsen för Brf Leopold kring Uppsala kommuns 
vilja att ombilda bostadsrättsföreningen till en hyresfastighet genom en kontrollerad 
likvidationsprocess. Detta har tyvärr inte varit framgångsrikt och kommunens insyn i föreningens 
ekonomiska mellanhavanden har varit bristfållig. Eftersom utsikterna att likvidera föreningen i samråd 
med styrelsen och stämman bedömdes som obefintliga beslutade kommunstyrelsen den 6 februari 
2019 att ansöka om tvångslikvidation av Bd Leopold hos tingsrätt. 

Uppsala tingsrätt beslutade den 3 maj 2019 att Bd Leopold ska gå i likvidation. Beslutet gällde 
omedelbart. Som likvidator har tingsrätten utsett advokat Robert Wikström, Advokatfirman Upsala 
Juridiska Byrå HB. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 198. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 141 

Nya handlingsplaner inom exploateringsverksamheten 
KSN-2019-1244 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna handlingsplan för exploateringsverksamheten enligt ärendets bilaga, samt 

att återrapportera uppföljning av handlingsplanen till kommunstyrelsen i samband med 
delårsuppföljning per augusti. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen riktade i sin revisionsberättelse för 2018 en anmärkning mot kommunstyrelsen 
med mandattid till och med den 31 oktober 2018 för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll av exploateringsverksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 april 2019 att uppdra till kommunledningskontoret 
och stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för ändamålsenlig styrning och 
redovisning gällande kommunstyrelsens uppföljning av åtgärder och redovisning inom mark- och 
exploateringsverksamheten. Vidare beslutades också att uppdra till kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för att tydliggöra ansvars- och 
organisationsstruktur, att framdrift av projekt även framgent ska vara kvalitetssäkrad och att adekvata 
systemstöd implementeras i verksamheten. 

Föreliggande förslag till handlingsplan syftar till att öka kommunstyrelsens inflytande över 
exploateringsverksamheten. I handlingsplanen beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas för att öka 
kommunstyrelsens inflytande och möjlighet till kontroll av exploateringsverksamheten samt tidplan 
för uppföljning av åtgärderna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 199. 

Utdragsbestyrkande 

fft 
Justerandes sign 
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§ 142 

Sammanfattning och analys av tre utvärderingar av hantering av 
störningar 
KSN-2019-1754 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna återrapportering enligt Ledningsplan inför och vid allvarlig störning. 

Sammanfattning 
I den av kommunfullmäktige beslutade Ledningsplan inför och vid allvarlig störning fastställs att 
hantering av störningar ska utvärderas. Hanteringen av tre händelser under 2018 har studerats och de 
sammanfattande slutsatserna redovisas i ärendets bilaga. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 28 maj 2019 § 192. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10 (22) 

upral.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 143 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens arbete med 
beredskap för extraordinära händelser samt höjd beredskap 
KSN-2019-1374 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över genomförd granskning av kommunens 
beredskapsarbete till kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 juni 2019. Rapporten återges i 
ärendets bilaga. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 28 maj 2019 § 193. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 144 

Yttrande över remiss av gemensam utvecklingsplan Fyra Mälarstäder 
KSN-2019-1280 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Eskilstuna kommun i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna har länge på regionnivå drivit frågan om att se över möjligheterna att länka 
samman Enköping med Uppsala med spårväg, vilket banar väg för starkare förbindelse mellan 
Uppsala, Enköping och Västerås. Med persontågtrafik skapas betydligt bättre pendlingsmöjligheter 
längs sträckan då det kan minska restiden väsentligt. Det här yttrandet är i den andan och därför kan 
vi med glädje ställa oss bakom det. 

Sammanfattning 
Eskilstuna kommun har den 4 april 2019 inkommit med en remiss om gemensam utvecklingsplan Fyra 
Mälarstäder för yttrande senaste den 8 juli 2019. 

Fyra Mälarstäder är ett samarbete som funnits sedan 2011 och syftar till att stärka städernas 
konkurrenskraft samt att hitta synergier och effektiviseringar i den kommunala verksamheten. 

I utvecklingsplanen läggs de långsiktiga målen mot 2050 fast. De sammanfattas i mål som rör 
fokusområdena närhet, kunskap och arbete, en mälamära destination och livskvalitet, och ett 
övergripande befolkningsmål om 500 000 invånare år 2050. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar: 
att lyfta fram att hela Mälardalen bör överväga ett samlat kollektivtrafiksystem med möjlighet till ett 
gemensamt prisvärt kollektivtrafikkort. 
att föreslå att Mälardalens kommuner och regioner utreder möjligheten att skapa en 
kollektivtrafikhuvudman för hela Mälardalen. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 202. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 145 

Upphandlat förfarande Multikvarteret i Rosendal etapp 3 
KSN-2019-1594 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra en upphandling av idrotts- och kulturlokaler 
i Multikvarteret i Rosendal genom förhandlat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. 

Sammanfattning 
Idrottshallarna i multikvarteret ska preliminärt vara färdigställda till hösten 2024 för att kunna nyttjas 
av Rosendalsskolan som byggs på grannfastigheten. Biblioteket föreslås kunna tas i bruk senast 6 
månader efter idrottshallarna. Avtalstiden bör vara en längre tid (15-20 år) och driften bör skötas av 
framtida upphandlad fastighetsägare. 

Upphandlingen sker med start under hösten 2019 enligt ett så kallat förhandlat förfarande, en process 
uppdelad i två faser, en ansökansfas och en anbudsfas. De leverantörer som ansökt om att få lämna 
anbud och har bäst förutsättningar att klara uppdraget (enligt angivna kriterier) bjuds in att lämna 
anbud. Anbuden kommer sedan att utvärderas för att hitta den leverantör som uppfyller kraven på 
bästa sätt. 

Leverantörer kommer under hösten 2019 att bjudas in till en träff för att få en presentation av 
förslaget, upphandlingens utformning och tidplan innan upphandlingen annonseras. Processen 
innehåller möjlighet till förhandling och anpassning av anbuden till angivna krav. Den vinnande 
leverantören erbjuds teckna ett markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen innebär en 
option att teckna köpeavtal med villkor för genomförande av projektet samt tillhörande hyresavtal. 
Köpe- och hyresavtal planeras att tecknas efter beviljat bygglov för projektet. 

Yrkande 
Erik Pelling (S) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag till första att-sats och avslag 
till förslagets andra att-sats. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot Erik Pellings (S) ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2019. 
Mark- och exploateringsutskottets protokollsutdrag den 3 juni 2019 § 53. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
A 
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upP,M9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 146 

Aktualisering av projektdirektiv för Ulleråker 
KSN-2015-0728 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att det i projektdirektivet för Ulleråker ska förtydligas att det ska byggas 7000 bostäder varav 6000 
bostäder ska byggas fram till 2035 och ytterligare bebyggelse om 1000 bostäder planeras senare, samt 

att med den ändringen godkänna förslag till aktualiserat projektdirektiv för Ulleråker. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till fölinån för eget yrkande med motiveringen: 
Sverigedemokraterna stod bakom markförvärvet och är mån om att det i högsta möjliga utsträckning 
blir en så liten förlustaffär som möjligt. Vi vill dock inte förtäta Uppsala alldeles för mycket, varför vi 
förordar en mer varsam utbyggnad av södra Uppsala. Det kan därför bli tveksamt om vi hela vägen ut 
kan stå bakom 6000 bostäder i Ulleråker, men tills vidare låter vi detta arbete fortgå med en 
brasklapp om att vi kan komma att säga nej till detaljplaner  som innehåller alldeles för hög grad av 
förtätning, höga hus och suboptimala boendemiljöer. Sverigedemokraterna är dock direkt emot att 
bygga spårvagnstrafik i Uppsala kommun, vilket innebär att området i detaljplaneskedet behöver 
uppvisa oberoende av ett sådant tekniskt val. Vi föreslog återremiss av detta ärende för att säkerställa 
att man arbetar bort det man uttrycker som "beroende av Uppsala spårväg" då det är fel att området 
ska göras beroende av en politisk idé som ej har vunnit fidlmäktiges stöd för genomförande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till föniiån för eget yrkande med motiveringen: 
Spårväg som lösning för kapacitetstark kollektivtrafik ska konsekvent strykas i underlagen och 
ersättas med "kapacitetsstark kollektivtrafik". 

Sammanfattning 
2016 antog plan- och byggnadsnämnden ett planprogram för Ulleråker och 2018 antogs detaljplanerna 
för kvarteret Sagan och kvarteret Vinghästen av kommunfullmäktige. Planerna överklagades och har 
inte vunnit laga kraft (maj 2019). Elva aktörer har tecknat markanvisningsavtal. 

Ulleråker påverkas av flera riksintressen och utredningsbehovet inför exploatering har därför varit 
omfattande. Sedan projektdirektivet antogs 2015 har ett antal utredningar gjorts och beslut fattas kring 
områdets inriktning. Som exempel kan nämnas utredningar för biotoper och kultumiiljö samt milj 
ökonsekvensbeskrivning (MKB) och systemhandling för områdets infrastruktur. Det har också fattats 
beslut utanför projektområdet som i hög grad påverkar projektet. Det gäller genomförandet av 
detaljplanen för Norra Rosendal, Uppsalapaketet med spårväg samt riktlinjer för markanvändning på 
Uppsalaåsen och Vattholmaåsens tillrinningsområden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har mot bakgrund av ovanstående tagit fram ett förslag till aktualiserat 
projektdirektiv för att i enlighet med kommunens process för samhällsbyggnadsprojekt fortsätta 
planera och genomföra stadsbyggnadsprojektet Ulleråker. 

Utdragsbestyrkande 

-69 
Justerandes sign 

Y 
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UPEUmlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-): 
att återremittera projektdirektiven för att arbeta bort beroendet av spårvägslösning. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Erik Pelling (S), Ulrik Wämsberg (S), Hanna 
Victoria Mörck (V) och Eva Moberg (KD): 
att det i projektdirek-tivet för Ulleråker ska förtydligas att det ska byggas 7000 bostäder varav 6000 
bostäder ska byggas fram till 2035 och ytterligare bebyggelse om 1000 bostäder planeras senare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alm (SD) med fleras återremissyrkande mot ärendets avgörande idag 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag med Fredrik Ahlstedts (M) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 maj 2019. 
Mark- och exploateringsutskottets förslag den 3 juni 2019 § 44. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPleil KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 147 

Projektdirektiv för Utvecklingsplan Gränby samt uppdrag om att 
återkomma med plan för öka tryggheten i Gränbyområdet 
KSN-2019-1866 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv för Utvecklingsplan Gränby enligt ärendets bilaga, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en plan med åtgärder som både på kort och lång 
sikt stärker tryggheten i Gränbyområdet. 

Sammanfattning 
I Gränby, kring den i översiktsplanen utpekade stadsnoden och stadsstråket, pågår en 
stadsomvandling. Flera funktioner som till exempel isarena, simhall, skolor och förskolor samt viktiga 
samhällsfunktioner kommer att behöva hitta sin plats och sitt sammanhang i Gränby. Kommunen äger 
i princip all obebyggd mark i Gränbyområdet. I och med det stora intresset för en fortsatt utveckling i 
området behöver kommunen tydliggöra en framtida önskvärd och lämplig utvecklingsinriktning som 
kan vägleda befintliga och framtida aktörer i området. 

Yrkande 
Erik Pelling yrkar, med instämmande från Mohamad Hassan (L), Hanna Victoria Mörck (V), Fredrik 
Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (-): 
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en plan med åtgärder som både på kort och lång 
sikt stärker tryggheten i Gränbyområdet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med Erik Pelling (S) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 201. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

u, 
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1011103, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 148 

Deltagande vid STUNS studieresa den 2-4 september 2019 
KSN-2019-1831 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunens representanter i STUNS, kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande, stadsdirektör samt näringslivsdirektör, bereds möjlighet att delta på STUNS studieresa den 
2-4 september 2019. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är viktigt med omvärldsbevakning, vilket kommunledningen tar på stort allvar. Kanske något för 
stort allvar om man avser pendlingen till och från Utrecht, men i detta fall kanske man kan ta med sig 
nya erfarenheter hem från resan till medelhavets Barcelona när den svenska sommaren börjar ta slut. 
Det är bra med måttfullhet i omvärldsbevakningen så inte allmänheten får intrycket att man helt enkelt 
främst gillar att resa för resandets skull. Det är inte så stora pengar i dessa sammanhang, men mot 
bakgrunden av väderförändringshysterin som rådet inom delar av valmanskåren bör man visa lite 
respekt för att man kanske inte behöver resa utomlands så pass ofta som man gör på skattebetalarnas 
bekostnad. 

Sammanfattning 
Den 2-4 september 2019 anordnar STUNS en resa för STUNS styrelse och ledningsgrupp till 
Barcelona, Spanien. Syftet med resan är att nännare studera Barcelonas innovationsekosystem samt 
besöka och studera innovationsdistriktet i Barcelona som har stora likheter med Främre Boländerna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 maj 2019. 
Arbetsutskottets föreslag den 4 juni 2019 § 203. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

tP 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 149 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2019-1884 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att hänvisningen under 
miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar till lotterilagen (1994:1000) tas bort och att hänvisning till 
spellagen (2018:1138) läggs till. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) i kraft. Samtidigt upphörde bland annat lotterilagen 
(1994:1000) att gälla. Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder behöver därför revideras. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 204. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP(23,113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 150 

Motion av Jonas Segersam (KD) om Konstmuseum i Uppsala 
KSN-2018-1173 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Eva Moberg (KD) reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 26 mars 2018 
- att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Region Uppsala utreda en sammanslagning av 
Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet i syfte att samordna resurser och utveckla verksamheten 
- att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Region Uppsala inleda förhandlingar med 
staten angående utvecklingen av Gamla Uppsala Museum i syfte att även denna del ska ingå i den nya 
organisationen, med fortsatt statlig delfinansiering genom kultursamverkansmodellen 
- att uppdra till kulturnämnden att samordna kommunens konstpedagogiska verksamhet för barn och 
ungdomar till Bror Hjorths stiftelse, så att även Skapande skola och Kulturskolan kan utvecklas på 
konstområdet 
- att uppdra till kulturnämnden att utreda en separat konsthall i centrala Uppsala som kan överta 
konstmus&ts arbete med utställning av modern konst 
- att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en förhandling med Statens Fastighetsverk om hur området 
i och runt Uppsala Slott kan utvecklas för att stärka besöksnäringen 

Yrkande 
Eva Moberg (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Eva Mobergs (KD) yrkande om bifall till motionen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 205. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPF=9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 151 

Motion av Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund 
(V) om Snabba hus för snabb lösning på bostadskris för unga 
KSN-2019-0706 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Eva Moberg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund (V) föreslår i en motion väckt 25 
februari 2019 att ge Uppsalahem AB i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett Snabbahus-koncept 
kan implementeras i Uppsala. 

Yrkanden 
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M), Simon Alm (SD) och Eva Moberg (KD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till motionen 
och mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om avslag till motionen och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 207. 

Utdragsbestyrkande 

76 
Justerandes sign 

a 
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upP,§03, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 152 

Motion av Stefan Hanna (-) om stadsdels- och bygderåd 
KSN-2019-1605 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Om Centerpartiet hade tjänstgjort på mötet hade Centerpartiet yrkat bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april: 
- att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för folinella stadsdels- och 
bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen, 
- att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram regelverk som 
definierar vad som krävs för att betraktas som ett bygde- eller stadsdelsråd med rätten att vara 
remissinstans kopplat till relevant geografi, samt 
- att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram ett förslag på ett 
digitaliserat ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv remissyttrandehantering. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Moberg (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Erik Pelling (S) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pelling (S) med fleras yrkande om bifall till 
motionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 4 juni 2019 § 208. 

Utdragsbestyrkande 

Y-n 
Justerandes sign 

I fe 
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upliga KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 153 

Fyllnadsval 
KSN-2019-0362 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Eva Christiemin (S) till ledamot i upphandlingsrådet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L49/ 97-71_ 
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lupPRII KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-06-13 

§ 154 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 22 maj - 5 juni 
KSN-2019-0135 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 22 
maj — 5 juni 2019 till protokollet. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 22 maj 
till och med 5 juni 2019. 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 22 maj till och med 5 juni 2019: 
1. Protokoll från årsstämma Svenska Kommun Försäkrings AB 
2. Anmälan om särskild partiaktivitet (V) 2019-06-02 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

40 
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