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Uppsala 
• " K O M M U N K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

Plats och tid: KS-salen, stadshuset, 13.00-17.00 

Mats Gyllander (M) tjg § 124 
Simone Falk (M)tjg§ 124 
Louise Landerholm Bill (M) 
Peter Nordgren (FP) §§ 106-108, 
Bengt Westman tjg §§ 106-112 
Irene Zetterberg (S) tjg § 124 
Milischia Rezai (S) 
Rickard Malmström §§ 106-108 

124 

Ledamöter: Fredrik Ahlstedt (M) ordförande Ersättare: 
§§ 106-123 
Mohamad Hassan (FP) Lev ordf 
§ 124 ordförande 
Marlene Burwick (S) 2:e v ordf 
t o m § 123 
Cecilia Forss (M) 
Liv Hahne (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Hamenius (FP) 
Stefan Hanna (C) 
Ebba Busch Thor (KD) §§106-123 
Erik Pelling (S) §§ 113-124 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Hilde Klasson (S) 
Maria Gardfjell (MP) 
Frida Johnsson (MP) 
Hona Szatmåri Waldau (V) 

Övriga Joachim Danielsson stadsdirektör Inga-Lena Andersson pressekreterare 
deltagare: Christoffer Nilsson bitr stadsdirektör Catrin Ditz cio § 124 

Jan Malmberg ekonomidirektör Maria Huss-Landström IT-strateg § 124 
Lars-Sture Persson personaldirektör Charles Pylad pol sekr 
fr o m § 106 Astrid Anker sekreterare 
Lena W Jansson informationschef Marie-Louise Sandmark KS-direkt 
Mats Sandmark stadsjurist 

Utses att 
justera: Hona Szatmåri Waldau (V) Paragrafer: 106 - 124 
Justeringens 
plats och tid: 

fefy/fyfyr » 
Fredrik Ahlstedt (M) ordförande Mohamad Hassan (FP) ordförande § 124 

C f y . . M t k + = AÉfyfMb.... 
Hona Szatmåri Waldau (V) Astrid Anker, sekreterare ' 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: 

Datum: 

Datum föl-
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kommunstyrelsen 
2014-06-18 
2014-06-25 Sista dag för överklagande: 2014-07-17/t 

Datum för anslags nedtagande: 2014-08-X8/72, 

Stadshuset, kommunledningskontoret 

Underskrift: 
Astrid Anker, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§106 

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2014 
KSN-2014-0747 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 26 maj 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

% Ib? fy 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§107 

Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun 
KSN-2014-0470 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna periodbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2014 enligt 
bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att anmäla helårsprognos för 2014 upprättad per 30 april t i l l kommunfullmäktige, 

att uppdra till nämnder med underskott att t i l l kommunstyrelsen senast den 30 augusti redovisa 
förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans, 

att medge att styrelsen för Vård och bildning under 2014 får genomföra omställningsåtgärder enligt 
affärsplanen för att säkerställa en effektiv verksamhet, samt 

att hantera redovisningen av Ulleråkersområdet enligt föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg och Hilde Klasson (alla S) avger särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 107. 

Hona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 107. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Det antecknas i protokollet att Maria Gardljell och Frida Johnsson (båda MP) inte deltar i beslutet 
avseende den andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut för egen del. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivele den 10 juni 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign 

fy I (ty I fy 

Utdragsbestyrkande 



2(36) 

Uppsala 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§106 

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2014 
KSN-2014-0747 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 2014-04-30 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets förslag 
til l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 26 maj 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet 

Akten 

Justerandes sign 

(h 
Utdragsbestyrkande 

fy 



3(36) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§107 

Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun 
KSN-2014-0470 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna periodbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2014 enligt 
bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att anmäla helårsprognos för 2014 upprättad per 30 april t i l l kommunfullmäktige, 

att uppdra til l nämnder med underskott att ti l l kommunstyrelsen senast den 30 augusti redovisa 
förslag på åtgärder som säkerställer ekonomi i balans, 

att medge att styrelsen för Vård och bildning under 2014 får genomföra omställningsåtgärder enligt 
affärsplanen för att säkerställa en effektiv verksamhet, samt 

att hantera redovisningen av Ulleråkersområdet enligt föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg och Hilde Klasson (alla S) avger särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 107. 

Hona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 107. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets förslag 
til l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Det antecknas i protokollet att Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) inte deltar i beslutet 
avseende den andra att-satsen i kommunstyrelsens beslut för egen del. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivele den 10 juni 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§108 

Finansrapport avseende perioden 1 januari - 31 mars 2014 
KSN-2014-0758 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporten, bilaga, t i l l handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställe proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 26 maj 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§109 

Kommunens ansvar för socialt utsatta 
KSN-2014-0127 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för socialt utsatta erbjuda tillfälliga boendeplatser (ca 40 platser) i samverkan med ideell 
sektor under perioden 15 oktober 2014 ti l l 15 april 2015 med utrymme för anpassning givet 
väderförhållanden, 

att uppdra til l nämnden för hälsa och omsorg att i samråd med utbildnings- och arbetsmarloiads
nämnden inbjuda ideell sektor för att i samarbete utforma och klargöra ansvaret för driften av akuta 
boenden samt ett dagcenter med arbetsmarknadsinriktning, 

att uppdra til l nämnden för hälsa och omsorg att följa upp åtgärderna och redovisa resultat och 
erfarenheter för kommunstyrelsen, 

att uppdra till socialnämnden för barn och unga att teckna avtal gällande familj ecentrerat arbete för 
barn och familjer som är hemlösa, 

att uppdra till socialnämnden för bam och unga att följa upp åtgärderna och redovisa resultat och 
erfarenheter för kommunstyrelsen, 

att uppdra till utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden att ansöka om medel ur Europeiska 
socialfonden för kommunens framtida insatser på området, 

att för åtgärderna under år 2014 reservera 1 200 000 kr av kommunstyrelsens medel för 
samverkanslösningar, fördelat med 600 000 för boende och 600 000 för dagcenter, samt 

att för åtgärderna under 2015 uppdra til l kommunledningskontoret att i arbetet med revidering av 
IVE 2015-18 räkna med 1 200 000 för boende och dagcenter, 

att uppdra til l utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att tillskriva regeringen att vara en 
försökskommun för socialt arbete inriktat mot romer som är EU-mobila. 

Reservationer 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg och Hilde Klasson (alla S) Maria Gardljell, 
Frida Johnsson och Hona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig til l förmån för bifall t i l l (S)-(MP)-(V)-
förslaget. 

Justerandes sign 

Pr (ty 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§ 109 (forts) 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 109. 

Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 109. 

Yrkanden 
Ebba Busch Thor (KD) yrkar bifall t i l l kommunledningskontorets förslag t i l l beslut med den 
ändringen att den första att-satsen ska lyda: 

"att för socialt utsatta erbjuda tillfälliga boendeplatser (ca 40 platser) i samverkan med ideell 
sektor under perioden 15 oktober 2014 till 15 april 2015 med utrymme för anpassning givet 
väderförhållanden," 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Hilde Klasson (S) och Hona Szatmåri Waldau (V), 
bifall t i l l beslut i enlighet med gemensamt förslag från (S), (MP) och (V). 

"att erbjuda tillfälliga boendelösningar hela året för socialt utsatta, där man under den kalla 
årstiden den kommande tre-årsperioden i samverkan med ideell sektor ordnar boende i 
härbärgeslösning. 

att inför att boendelösningar finns på plats erbjuda möjligheter till toalett och avfallshantering där 
personer uppehåller sig tillfälligt. 

att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att i samråd med utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden utforma och klargöra ansvaret för driften av akuta boenden samt ett center som är öppet 
dagtid och som exempelvis kan erbjuda information om samhället och jobb, enklare kurser i 
svenska och engelska, möten med volontära jurister och volontär sjukvårdspersonal samt erbjuda 
basservice som dusch- och tvättmöjligheter, samt 

att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att tillskriva regeringen att vara en 
försöksort för socialt arbete riktat mot romer som är EU-mobila. " 

Ebba Busch Thor (KD) avslag på den andra att-satsen och bifall t i l l den fjärde att-satsen i (S)-(MP)-
(V)-förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag, med vid sammanträdet yrkad 
ändring av den första att-satsen å ena och de tre första att-satserna i (S)-(MP)-(V)-förslaget å andra 
sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets justerade förslag til l beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på den fjärde att-satsen i (S)-(MP)-
(V)-förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§ 109 (forts) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, kontoret för hälsa, vård och omsorg, kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad har gemensamt upprättat förslag t i l l skrivelse den 11 juni 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 

Nämnden för hälsa och omsorg 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§110 

Revidering av riktlinjer för upphandling 
KSN-2014-0660 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, 

att höja beloppsgränsen för direktupphandling i Uppsala kommun t i l l 505 800 kronor från och 
med den 1 januari 2015, samt 

att vid upphandlingar uppställa krav på att verksamma inom vissa enskilt bedrivna verksamheter 
ska ha rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande, samt 

att uppdra ti l l kommunledningskontoret att ytterligare belysa förutsättningarna för att kravet 
ska kunna ställas på övriga verksamheter och återkomma till kommunstyrelsen i december. 

Reservationer 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Hona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l (S)-
(MP)-(V)-förslaget. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med instämmande av Hona Szatmåri Waldau (V) och Maria Gardfjell 
(MP), bifall t i l l beslut i enlighet med gemensamt förslag från (S), (MP) och (V) 

"att se över även befintliga avtal för att garantera anställda inom vård, skola och omsorg 
meddelarfrihet, samt 

att vid upphandlingar ställa krav på kollektivavtal. " 

Ebba Busch Thor (KD) yrkar avslag på Ulrik Wärnsbergs (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets förslag 
til l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Ulrik Wärnsberg (S) tilläggs
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

fil 
Utdragsbestyrkande 

Hk IVO fil 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§ 110 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skiivelse den 11 juni 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 

Nämnder 
Styrelser 
Uppsala Stadshus AB (inld dotterbolag) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

i r a . I t A ) 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§111 

Remiss från länsstyrelsen i Uppsala län: Förslag till regional handlingsplan för 
klimatanpassning i Uppsala län 
KSN-2014-0385 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande ti l l Länsstyrelsen i Uppsala län över regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Uppsala län enligt bilaga 1. 

Reservationer 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Hona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall t i l l Maria Gardfjells (MP) tilläggsyrkande. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Hona Szatmåri Waldau (V), att yttrandet 
til l länsstyrelsen ska kompletteras med följande punkter: 

"att ta fram riktlinjer för förhållningssätt för byggnation vid sjöar och vattendrag, samt 

att ta upp frågan om vektorburna sjukdomar som en del i hälsoperspektivet. " 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställe proposition på bifall t i l l respektive avslag på Maria Gardfjells (MP) 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 16 maj 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Länsstyrelsen (skrivelse) 
Akten 

Justerandes sign 

t?tv. ra 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
* " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§112 

Ansökan om ekonomiskt stöd för att genomföra Uppsalaveckan 
KSN-2014-0620 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan, samt 

att besvara ansökan i enlighet med bilaga L 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skiivelse den 9 maj 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 

Uppsala Kommuns Fastighets AB 
Mötesplats Treklangen 
Ungdomsföreningen La Softa 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§113 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014 från Rasbo i Samverkan 
och Utvecklingsrådet för Storvretabygden 
KSN-2014-0450 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2014 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 98 000 kronor och Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 102 000 kronor via Storvreta fastighetsägarförening, 

att besvara sökandena enligt bilaga 1 respektive bilaga 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skiivelse den 10 juni 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Rasbo i samverkan 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden 
Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign 

Vk. ty 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§114 

Köpeavtal för exploatering för del av Husbyborg 1:82 m fl 
KSN-2014-0668 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag t i l l köpeavtal för exploatering inom del av Husbyborg 1:82 m fl 
mellan kommunen och Asphölmen Fastigheter AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på mark- och exploateringsutskottets 
förslag t i l l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 11 juni 2014. 

Mark- och exploateringsutskottet har biträtt förslaget. 

Asphölmen Fastigheter AB 
Mark- och exploateringsutskottet 
Akten 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

fy. i ty 
Utdragsbestyrkande 

fy 



14(36) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§115 

Remiss - Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet, del 1 
KSN-2014-0673 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande til l Länsstyrelsen Uppsala län enligt bilaga 1. 

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag t i l l beslut med tillägg i enlighet med 
gemensamt (S)-(MP)-(V)-förslag 
"Uppsala kommun har beslutat om mål att kommunens verksamheter senast till år 2023 ska uppnå 
att 100 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiskt närproducerade. Fler kommuner i länet 
arbetar också med att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel i sina upphandlingar. Därför 
är det angeläget att kraftigt öka andelen jordbruksmark med ekologisk produktion. För att uppnå 
önskvärd utveckling behövs en tydligare viktning av regionala urvalskriterier gällande ekologisk 
produktion." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag arbetsutskottets förslag med vid 
sammanträdet yrkat tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skri velse den 27 maj 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Fänsstyrelsen (skiivelse) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§116 

Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Uppsala kommun, 
Uppsala län 
KSN-2014-0638 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande t i l l länsstyrelsen enligt bilaga. 

Reservationer 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) reserverar sig t i l l förmån 
för bifall t i l l Erik Pellings (S) yrkanden. 

Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) reserverar sig enligt bilaga B § 116. 

Hona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig enligt bilaga C § 116. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar i första hand "att ärendet återremitteras för överläggningar i kommun
styrelsens arbetsutskott" och i andra hand att det näst sista stycket i förslag t i l l yttrande stryks. 

Maria Gardfjell (MP) och Hona Szatmåri Waldau (V) instämmer i Erik Pellings (S) första-
handsyrkande om återremiss. 

Därutöver yrkar Maria Gardfjell (MP) 

"att utökat strandskydd ska kvarstå för sjön Velången samt vid Mälaren vid Vreta udd, Långsjön 
(Björklinge), Sottern, Fyrisån och Hågaån. I en kommun som växer är det viktigt att värna om 
natur och djur och det rörliga friluftslivet. " 

Hona Szatmåri Waldau (V) instämmer i Maria Gardfjells (MP) yrkande och yrkar därutöver att 
kommunstyrelsen ska besluta avge yttrande enligt bilaga A § 116. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och yrkande om återremiss 
å andra sidan och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras denna dag. 

Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets 
förslag, tilläggs- och ändringsyrkanden från Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP) och Hona 
Szatmåri Waldau (V) och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

fa. 
ty 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§ 116 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skiivelse den 4 juni 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Länsstyrelsen (skrivelse) 
Akten 

Justerandes sign 
/IA) 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§117 

Socialdepartementets remiss Departementspromemoria 2014:9 En samlad 
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst 
KSN-2014-0424 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 4 juni 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Socialdepartementet (skrivelse) 
Akten 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

fa 
/IV 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§118 

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 
KSN-2014-0503 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge svar t i l l kommunrevisionen enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 2 juni 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunrevisionen (skrivelse) 
Akten 

Justerandes sign 

fa 
jl+> 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§119 

Granskning av rutiner för utbetalningar och utanordningar i Uppsala kommun 
KSN-2014-0504 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge svar til l kommunrevisionen enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 26 maj 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunrevisionen 
Akten 

Justerandes sign 

rara. 
iv Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§120 A. 

C. 
D. 

KSN-2014-0010 
KSN-2014-0651 
KSN-2014-0061 
KSN-2014-0724 
KSN-2014-073 8 
KSN-2014-0843 
KSN-2012-0959 
KSN-2013-1094 
KSN-2014-0416 
KSN-2014-0001 

Anmälningsärenden 

A. Produktionsdirektörens delegationsbeslut 2014-06-04 om lön. 
Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-05-05- -2014-06-02 om lön. 
Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-05-07- - 2014-06-03 om dispens från 
anställningsstopp. 
Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-05-16 om medel för avvecklingskostnader. 
T f näringslivsdirektörens delegationsbeslut om verksamhetsbidrag för ICT-dagen 2014. 
T f näringslivsdirektörens delegationsbeslut om bidrag t i l l föreningen POP UPP för stads-
odlingsevent. 
Anmäls kommunstyrelsens ordförandes yttrande t i l l länsstyrelsen ang ansökan om kamera
övervakning av Stora torget i Uppsala under perioden 18 augusti t o m 18 september 2014 då 
val t i l l riksdag, kommun och landsting genomförs. 
Anmäls ansökan om överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna 
Lena-Brunna 3:5 och Lena-Brunna 3:20 Uppsala kommun. 
Anmäls köpekontrakt mellan Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter och 
kommunstyrelsen avseende del av fastigheten Gränby 11:29 i Uppsala kommun. 
Anmäls avtal om anläggningsarrende mellan Uppsala kommun och D&D biltvättar AB 
avseende ett markområde om ca 1250 kvm av fastigheten Gränby 12:7 Uppsala kommun. 

B. Anmäls protokoll från sammanträden 2014-05-19 och 2014-06-02 med kommunfullmäktiges 
presidium. 

C. Anmäls kommunstyrelsens ordförandes skrivelse t i l l Post- och telestyrelsen om postservice i 
Uppsala kommun 

D. Särskild aktivitet i partigrupp 2014-05-14, socialdemokraterna. 
E. Minnesanteckningar från sammanträde 2014-04-28 med arbetsgruppen för ersättningsfrågor 

för kommunens förtroendevalda. 
F. Kommunstyrelsens protokoll 2014-0521. 
G. Fyrishov AB:s styrelseprotokoll 2014-05-12. 

Akten (10 st) 

Justerandes sign 

VN. K Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§121 

Medarbetarärende. Anställande av förvaltningschef vid nya utbildnings
förvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Birgitta Pettersson som förvaltningschef med titel utbildningsdirektör vid 
den nya utbildningsförvaltningen, med tillträde fr o m 1 januari 2015, samt 

att teckna s k vd-avtal med Birgitta Pettersson. 

Reservation 

Maria Gardljell (MP) reserverar sig enligt bilaga A § 121. 

Hona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 121. 

Yrkande 

Maria Gardljell (MP) yrkar 

"avslag på upprättat förslag till beslut och att tjänsten ska utlysas externt." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag t i l l beslut å ena och Maria 
Gardfjells (MP) yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunlednings
kontorets förslag. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 11 juni 2014. 

Birgitta Pettersson 
Akten 

Uppsala 
* " K O M M U N 

Justerandes sign 

Yi\ 
|ty 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§122 

Medarbetarärende. Anställande av förvaltningschef vid den nya vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Johan Färnstrand som förvaltningschef med titel produktionsdirektör vid 
den nya vård- och omsorgsförvaltningen, med tillträda fr o m 1 januari 2015, samt 

att teckna s k vd-avtal med Johan Färnstrand. 

Reservation 

Maria Gardljell (MP) reserverar sig til l förmån för bifall t i l l eget yrkande. 

Hona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 122. 

Yrkande 

Maria Gardljell (MP) yrkar 

"avslag på upprättat förslag till beslut och att tjänsten ska utlysas externt." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag t i l l beslut å ena och 
Maria Gardfjells (MP) avslagsyrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunledningskontorets förslag. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 11 juni 2014. 

Johan Färnstrand 
Akten 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

ra 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§123 

Medarbetarärende. Anställande av förvaltningschef vid teknik- och 
serviceförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anställa Erica Lundgren på nytt tidsbegränsat förordnande som förvaltningschef med 
titel produktionsdirektör vid teknik- och serviceförvaltningen under tiden 1 juli-31 
december 2014. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets 
förslag til l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 11 juni 2014. 

Styrelsen för teknik och service 
Erica Lundgren 
Akten 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fy 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§124 

Upphandling av Uppsala kommuns IT-verksamhet 
KSN-2013-1341 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra upphandling av IT-drift och telefoni, samt 

att godkänna plan för genomförande av övriga beslut rörande Styrning, ledning och upphandling av 
IT-verksamhet i enlighet med bilaga 2. 

Under förutsättning av beslut enligt ovan föreslås kommunstyrelsen att för egen del besluta 

att godkänna principer för upphandling av IT-drift och telefoni i enlighet med bilaga 1 

Kommunstyrelsen beslutar därutöver 

att uppmana kommunfullmäktiges ordförande att snarast kalla till extra fullmäktigesammanträde, 
samt 

att omedelbart justera beslutet. 

Reservationer 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson och Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Hona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l 
gemensamt yrkande från partierna. 

Yrkanden 
Mohammad Hassan (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta 

"att ge kommunstyrelsen i uppdrag att slutföra upphandling av IT-drift och telefoni, samt 

att godkänna plan för genomförande av övriga beslut rörande Styrning, ledning och upphandling 
av IT-verksamhet i enlighet med bilaga 2." 

samt att kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, för egen 
del beslutar: 

"att godkänna principer för upphandling av IT-drift och telefoni i enlighet med bilaga 1." 

Jdsterandes sign 

IIV) 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§ 124 (forts) 

Därutöver yrkar Mohamad Hassan (FP) 

"att uppmana kommunfullmäktiges ordförande att snarast kalla ti l l extra fullmäktige
sammanträde, samt 

att omedelbart justera beslutet." 

Liv Hahne (M) och Magnus Åkerman (M) instämmer i Mohamad Hassans (FP) yrkanden. 

Erik Pelling (S) yrkar i första hand, att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med gemensamt 
yrkande från (S), (MP) och (V): 

"att ge kommunledningskontoret i uppdrag att etablera en IT-organisation på KLK, samordna 
den interna IT-verksamheten och utveckla en kommungemensam styrmodell för IT-
verksamheten, 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över de verksamhetsnära IT-lösningarna i 
kommunens olika verksamheter samt inom skolan, 

att uppdra t i l l kommunledningskontoret att utifrån resultatet av ovanstående genomlysning 
återkomma ti l l kommunstyrelsen med förslag til l åtgärder och då detta rör kommungemensam 
infrastruktur t i l l kommunfullmäktige för beslut, samt 

att i väntan på ovanstående samt det stundande valet avbryta upphandlingen av IT-drift och 

I andra hand yrkar Erik Pelling (S) att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med gemensamt 
förslag från (S), (MP) och (V): 

"att vid upphandling av kommunens IT-verksamhet ställa krav på kollektivavtal, 

att ge den egna regin möjlighet att lägga anbud, samt 

att i enlighet med kommunrevisionens rekommendation inhämta en "second opinion." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
avseende de tre första att-satsema med vid sammanträdet yrkade ändringar och tillägg och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

telefoni. 

Utdragsbestyrkande 



K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

§ 124 (forts) 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på eget yrkande avseende att-satserna 
fyra och fem och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Erik Pellings (S) yrkande i första 
hand om bifall t i l l det gemensamma (S)-(MP)-(V)-förslaget och finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag den första att-satsen i det gemen
samma andrahandsyrkandet från (S), (MP) och (V) och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag den andra att-satsen i det 
gemensamma andrahandsyrkandet från (S), (MP) och (V) och finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag den tredje att-satsen i det gemen
samma andrahandsyrkandet från (S), (MP) och (V) och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget 

Kommunfullmäktige 
Akten 

anstående beslut förkjaras omedelbart justerat. 

ohamad Hassan (FP) Hona Szatmåri Waldau (V) 
ordförande justerare 

Beslutsparagraf har anslagits på kommunens anslagstavla intygar 

Astrid Anker ' 
sekreterare 

Anslås 2014-06-19 Anslag nedtages 2014-07-11 

Juåterandes sign Utdragsbestyrkande 

ty fy 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

Bilaga A § 107 

Särskilt yttrande 

Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun 

Periodens redovisade resultat är -110 miljoner kronor och helårsresultatet för 2014 prognostiseras 
t i l l 1 (en!) miljon. Om hänsyn tas t i l l jämförelsestörande poster vid bedömningen så uppskattas det 
prognostiserade resultatet t i l l -50 (-52 år 2013) miljoner kronor. 

Som tidigare år står det klart att budgeten för ekonomiskt bistånd (-26,7 mki-) och den 
bostadssociala verksamheten (-14,7 mki-) underbudgeterats. Sammanlagt med -41,5 miljoner kronor. 
Den totala kostnaden för utbetalt socialbidrag för 2014 beräknas t i l l 240 mnkr, vilket är 5,5 mnkr 
högre än 2013. 

Arbetslösheten är fortfarande det enskilt främsta skälet bakom människors behov av bistånd. Den 
kraftiga ökningen av antalet hushåll som får socialbidrag de senaste åren, har nu fastnat på en hög 
nivå. Från att år 2009 varit drygt 4 000 hushåll, är det nu uppe i knappt 4 300 hushåll. Kostnaderna 
för utbetalt försörjningsstöd har ökat med tre procent, trots att riksnormen inte har höjts för 2014. 
Under april månad 2014 var det 2 400 hushåll som beviljades socialbidrag, vilket är fler än tidigare 
månader 2014. 

Prognosen för 2014 visar också att tre av de fem uppdragsnämnderna på den sociala sidan står för 
ett sammanlagt underskott på -40 mki-. Till detta kommer att den prognos som nu presenteras 
avvikel* från den prognos som två av de sociala nämnderna redovisat med ett resultat som är 17 mkr 
bättre. Således ligger det i prognosen att tre av de sociala nämnderna ursprungligen redovisade ett 
underskott på -57 mkr. 

Det ekonomiska läget i omvärlden påverkar Uppsala men den något minskande arbetslösheten har 
ännu inte fått genomslag på kommunens kostnader för försörjningsstöd. Det som också är 
avgörande för landets kommuner är den politik som bedrivs av regeringen. 140 miljarder i sänkta 
skatter innebär förvisso mer i den enskilda plånboken, men det betyder också urgröpta statsbidrag 
och sämre kvalitet i de kommunala verksamheterna. 

För 2014 förändras det statliga utjämningssystemet mellan kommunerna. Genom infasning av en ny 
kostnadsutjämningsavgift ska Uppsala från och med 2016 erlägga motsvarade 110 mnkr ytterligare, eller 1,3 
procent av skatteintäkterna. För 2014 innebär infasningen av denna avgift en kostnad med 50 mnkr. 

Yttre faktorer har således självklart påverkat oss, men vi behöver på allvar analysera de inre 
faktorerna. Uppsala kommun har ett relativt gynnsamt läge och borde kunna klara sig bättre. 

Det blir extra bekymmersamt när vi kan konstatera att vi står inför stora utmaningar framöver. Det 
handlar om hur vi ska klara jobben, välfärden, miljön och solidariteten. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign v Utdragsbestyrkande 

fr I |A fy 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

I vetskap om att Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt vi l l vi socialdemokrater investera i 
bra uppväxtvillkor för alla barn och i förebyggande arbete. 

Hälsa och välfärd är ojämlikt fördelat mellan olika grupper och olika områden i Uppsala. I de 
stadsdelar som ligger högst i ekonomiskt bistånd har mer än 20 procent av barnfamiljerna 
ekonomiskt stöd, där det är lägst är motsvarande siffra noll procent. Barn som växer upp i familjer 
med långvarigt ekonomiskt bistånd riskerar en ogynnsam utveckling, genom att de i högre grad har 
lägre utbildningsnivå, löper högre risk att må psykiskt sämre, och de har högre risk att hamna i ett 
framtida ekonomiskt beroende jämfört med övriga bam. 

Vi får hela tiden mer och mer kunskap om vikten av att satsa på förebyggande arbete och på social 
hållbarhet både för den enskilda individen och för samhällsekonomin i stort. Men med en planering 
som bara omfattar de närmaste fyra åren och i praktiken mest fokuserar på nästa budgetår har det 
visat sig svårt att få fram pengar t i l l förebyggande insatser. 

Vi behöver jobba med ledning och styrningsfrågor samt med samverkansfrågor inom kommunen, 
med landstinget och med statliga myndigheter. Men vi behöver också ändra det ekonomiska 
synsättet och se att förebyggande arbete är god ekonomisk hushållning. 

Socialdemokraterna satt i ledningen under de år då vi tog Uppsala kommun från ständiga underskott 
til l överskott. V i tänker ta det ansvaret också framöver. Med kloka åtgärder som förebygger sociala 
problem, minskar utanförskapet och skapar sysselsättning tar vi också bättre vara på människors 
egna resurser och drömmar. 

För socialdemokraterna 

Marlene Burwick 
Kommunalråd (S) 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign • A Utdragsbestyrkande 

te ll^ fy 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-06-18 

Bilaga A § 107 

Särskilt yttrande 

Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun 

Vänsterpartiet tog i sitt budgetförslag bort avkastningskravet på Vård och bildning. Om fullmäktige 
beslutat i enlighet med Vänsterpartiets förslag hade Vård och bildning kunnat utveckla sin 
verksamhet istället för att "anpassa" den. 

Även övriga nämnder med underskott hade med Vänsteipartiets förslag fått ekonomiska tillskott. 
En välfärd fri från vinstintressen är Vänsterpartiets högsta prioritet. Vänsteipartiets förslag til l 
budget och verksamhet för Uppsala kommun hade inneburit en satsning på välfärden istället för de 
neddragningar som nu sker. 

Hona Sz Waldau (V) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A § 109 

Särskilt yttrande 

Det är självklart att Uppsala kommun ska stötta alla människor i akut behov av stöd för att 
deras liv inte ska vara i fara. Samtidigt har människor ett stort eget ansvar för sitt välbefinnande. 
Att utsätta sig själv och särskilt barn för fara är mycket beklagligt. Barn väljer inte sina föräldrar 
och det är viktigt att de som inom kommunen bär ansvaret för att barn inte far illa också tar det 
ansvaret. Att Uppsala kommun, om endast på prov, utökar sina sociala åtaganden mot EU migranter 
kan bli systemhotande. Enligt EUs överenskommelser ska inte EU migranter inkluderas i andra 
EU länders sociala kontrakt om de inte blir en självförsörjande del av en ny bostadsort. Varje EU 
medborgare har idag tre månaders möjlighet att etablera sig på en ny ort inom EU och måste 
därefter återvända t i l l sitt hemland om självförsörjning inte kan uppnås. Att börja avvika från 
denna grundregel minskar inte bara möjligheterna för ett lokalsamhälle att satsa mer pengar på 
andra svaga grupper utan det riskerar även att hota hela nivån på det sociala skyddsnät som idag 
erbjuds i Uppsala och Sverige. Sannolikheten att de pengar som avsätts också kommer att 
förbrukas är hög eftersom tillgängliga platser sannolikt kommer att fyllas. Istället för att på detta 
sätt strukturellt öka anslagen för att stötta EU migranter i upplevd nöd anser vi att det hade varit 
klokare att avsätta pengar i kommunstyrelsens budget som snabbt kan användas för att utöka akut 
hjälp til l behövande människor under årets kalla period. 

Eftersom lagstiftningen idag sägs hindra krav på att personer som kan göra anspråk på nödhjälp 
också registrerar sig på Arbetsförmedlingen tycker vi att kommunen ska tillskriva regeringen om 
önskemål att det hindret tas bort. Det är rimligt att EU migranter som utnyttjar sin rätt att vara i 
Uppsala också aktivt strävar mot självförsörjning på annat sätt än att tigga på våra gator. Om 
de inte aktivt strävar mot detta bör former för att kräva registrering hos Arbetsförmedlingen 
göras möjliga. Uppsalas sociala hållbarhet måste försvaras och utvecklas. Då kan vi inte bara 
acceptera att andra EU länders fattigdomsproblematik ska tas över av Uppsalas och Sveriges 
medborgare. 

Stefan Hanna 
Centerpartiet 

Justerandessign 
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Bilaga B § 109 

Särskilt yttrande 

Vi anser att man ska utforma och klargöra innehållet i dagcentrets verksamhet som 
exempelvis kan erbjuda om samhället och jobb, enklare kurser i svenska och engelska, 
möten med volontära jurister och volontär sjukvårdspersonal, samt erbjuda basservice 
som dusch- och tvättmöjligheter. 

Maria Gardfjell (MP) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A och C § 116 
Yrkande och reservation 

Remissvar på förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Uppsala kommun 
Länsstyrelsen önskar synpunkter på förslaget till beslut om utvidgat strandskydd i Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsen anför följande: 

De befintliga besluten om utvidgat strandskydd är dåligt motiverade och har inte reviderats sedan år 
1994. Uppsala kommun välkomnar därför översynen av områden som ska omfattas av utvidgat 
strandskydd. Stränderna har stor betydelse för kommunens invånare och besökare. Följaktligen är det 
angeläget att strand- och vattenområdenas värden och funktioner, både för naturvården och för 
möjligheterna till rekreation och friluftliv, klargörs långsiktigt som underlag för planering och beslut. Vi 
vill i det sammanhanget även påtala strändernas stora betydelse för god vattenkvalitet. 

Det är mot denna bakgrund angeläget att grunderna tydliggörs för vilka områden som bör om-fattas av 
utökat strandskydd. Det är inte minst viktigt för att upprätthålla respekten för strand
skyddsbestämmelserna. Översynen motiverats bland annat med att skälen för ett utvidgat skydd behöver 
klargöras. Därför är det centralt att det nya beslutet tydligt redovisar dels det långsiktiga behovet av 
utvidgat strandskydd för respektive område och dels motiv för detta utifrån strandskyddets båda syften. 
Enligt kommunens uppfattning har dessa syften inte fullt ut uppnåtts i det remitterade förslaget till 
beslut. 

Det är för det första svårt att fa en helhetsbild av vilka områden som bör omfattas av utökat strandskydd 
på upp till 300 meter, och omvänt; varför vissa områden tagits bort jämfört med nuläget. Länsstyrelsens 
analys av om det är befogat att behålla det utvidgade strandskyddet eller inte redovisas inte för 
remissinstanserna. Ett sammanfattande underlag och gärna en förteckning över de underlag som 
används skulle underlätta, liksom en översiktskarta. Bristen på transparens försvårar tolkningen och 
förståelsen av förslaget. Därför är det också svårt att bedöma om omfattningen av områden är rimlig, 
exempelvis jämfört med andra län. 

Vidare finns i de områdesvisa motiveringarna heller ingen uttrycklig koppling till de sju punkterna, som 
ska ligga till grund för varför utvidgat strandskydd bör råda. Som ett minimum bör denna koppling 
synliggöras, det vill säga mellan länsstyrelsens motivering för varje område och propositionens punkter. 

Kommunen önskar även tydligare motivbeskrivningar, med betoning på strandområdenas specifika 
värden, av varför de områden som länsstyrelsen föreslår ska omfattas av utvidgat strandskydd. Det finns 
förvisso goda argument för varför naturmiljöer även längre bort från strandlinjen än 100 meter ska ses 
som en sammanhängande livsmiljö av betydelse för växt- och djurlivet i zonen närmast vattnet. Även 
för den allemansrättsliga tillgängligheten och friluftslivets behov kan det vara värdefullt med bredare 
strandskyddszoner. Syftet med länsstyrelsen översyn av det utökade strandskyddet är emellertid, vilket 
redan påpekats, att tydliggöra motiven för de ingående områdena. Därför bör områden, som kvalificerar 
sig genom att de innehåller naturvärden som inte uppenbart har koppling till strandzonen, motiveras 
särskilt omsorgsfullt. 

På motsvarande sätt gäller detta för områden som lyfts fram som "oexploaterade". Att "sådana områden 
är viktiga att bevara i regioner med högt exploateringstryck" är ett generellt påstående som här handlar 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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om värdet av att inte ha bebyggelse eller anläggningar inom syn- och hörhåll. I det enskilda fallet, för ett 
visst strandområde, behöver detta värde förtydligas för att fungera som motiv för utökat strandskydd. 

Avslutningsvis framgår inte vilka hänsyn som tagits till befintliga planer, eller vilka områden som skulle 
kunna vara berörda av sådana. Vid prövningen av om det utvidgade strandskyddet ska upphävas kan 
Länsstyrelsen även ta hänsyn till planerade utbyggnadsområden. Om utbyggnadsområdet har betydelse 
för bostadsförsörjningen eller möjliggör en samhällsviktig verksamhet, och ligger i närhet till en tätort 
med god tillgång till service och kollektivtrafik och Länsstyrelsen bedömer att det utgör ett viktigt 
samhällsintresse, kan det vara lämpligt att upphäva det utvidgade strandskyddet redan i detta skede. 
Länsstyrelsen kan i bedömningarna även väga in exploateringsplaner för andra utbyggnadsområden, om 
de är redovisade i en översiktsplan eller är väl dokumenterade på annat sätt till exempel genom ett 
planuppdrag. 

Områden som ligger i närheten av vattendrag intill staden och kommunens andra utvecklingsorter bör, 
om de ska omfattas av utökat strandskydd, motiveras särskilt omsorgsfullt. Detta för att underlätta 
efterföljande planering och beslut och för att inte bidra till att urvattna respekten för strandskyddet. I 
flera fall finns i förslaget gällande detaljplaner som upphäver strand-skyddet inom den utvidgade zonen 
(Björklinge, Storvreta mm). Det är ur det perspektivet olyckligt att 300 meter är utpekat så generöst, 
utan tydlig motivering från Länsstyrelsens sida. 

Flera av de områden som Länsstyrelsen nu tar bort utökat strandskydd på menar kommunen ska kvarstå, 
exempelvis sjön Velången samt vid Mälaren vid Vreta udd, Långsjön (Björklinge), Sottern, Fyrisån och 
Hågaån. 

Till de områden som kommunen anser särskilt bör ses över hör Ekebydalen. Åkermarken är i dagsläget 
inte intressant för vare sig friluftsliv eller biologisk mångfald knuten till vatten. För att bevara 
handlingsfriheten, exempelvis för att kunna utveckla området för parkändamål och idrott inklusive 
eventuella konstgräsbollplaner, bör denna del utgå. Kommunen vidhåller också att gränsen för 
strandskyddet vid Hågaån i Vårdsätra bör gå längs gamla landsvägen (Lövängsvägen). 

IlonaSz Waldau (V) 
Vänsterpartiet 

Justerandes sign 
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Bilaga B § 116 

Reservation 

Miljöpartiet ser mycket negativt på inskränkning av strandskyddet och vi l l i stället 
se fortsatt utökat strandskydd. 

Miljöpartiet anser därför att skyddet ska kvarstå för sjön Velången samt vid Mälaren vid 
Vreta udd, Långsjön (Björklinge), Sottern, Lyrisån och Hågaån. 

I en kommun som växer är det viktigt att värna om natur och djur och det rörliga friluftslivet. 

Maria Gardfjell (MP) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Reservation 

Jag reserverar mig emot anställningen av ny skoldirektör i enlighet med mitt yrkande i KS att 
tjänsten borde ha utannonserats externt. 

Tre minuter före KS startade fick jag information om tillsättningen av skoldirektör, vilket i sig är 
helt oacceptabelt. 

Vi ska nu omorganisera våra skolnämnder til l en gemensam nämnd. V i har stora möjligheter 
att organisera och styra verksamheten med bättre resultat än tidigare. Nu när principbeslut om 
nämndstrukturen är fattat så återstår de politiska diskussionerna om hur verksamheten ska förändras 
mer i detalj. Trots att detta ännu inte gjorts internrekryteras nu skoldirektören. Det hade varit 
mycket bättre att annonsera ut tjänsten, eftersom vi då hade behövt fonnulera uppdragen til l den nya 
skoldirektören. Nu riskerar vi att cementera gammalt tänkande i ny organisation. 

Det är oerhört viktigt att inte kulturen inom Vård och bildning följer med t i l l den nya 
organisationen. 

Ytterligare en sak som hade tålt att diskuterats är den nya skoldirektörens tidigare meriter. 
Birgitta Pettersson var chef för den förvaltning i Gävle där en kvinna förskingrade 20 miljoner 
för några år sen - och att förvaltningen fick hård kritik för bristande kontroller och rutiner i en 
revisionsrapport som kom ungefär tre veckor efter att hon hade påbörjat sin anställning i Uppsala. 

Med den här snabba processen fanns inte utrymme ti l l någon kvalitativ diskussion. 

Maria Gardfjell (MP) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A § 122 

Särskilt yttrande 

Medarbetarärende 
Vänsterpartiet anser att löneskillnaderna mellan kommunens högre chefer och exempelvis 
medarbetare inom omsorgen är alltför hög. 

I Uppsala ska chefer ha en tillsvidareanställning i botten. I detta fall har tillsvidareanställningen 
förhandlats bort t i l l förmån för VD-anställning, dvs. en tidsbegränsad tjänst med avgångsvederlag. 
Vänsterpartiet anser att det är fel att tillämpa VD-anställningar för förvaltnings-/kontorschefer. 
Fördelen med tillsvidareanställning med chefsförordnande är flera, det blir bl.a. lättare vid 
omorganisationer och det underlättar vid internrekrytering. 

Det ska vara möjligt att under några år ta ett chefsuppdrag för att sedan få en annan tjänst inom 
kommunen. V i anser att kommunen måste bli bättre på att tillvara tidigare chefer. Till viss del har 
kommunen som arbetsgivare misslyckats med detta. Extra tjänster vid KLK är inte självklart den 
bästa placeringen för en f.d. förvaltnings-/kontorschef. 

Hona Sz Waldau (V) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


