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Plats och tid:

KS-salen, stadshuset, 13.00-14.40

Ledamöter:

Marlene Burwick (S) ordförande
Maria Gardfjell (MP) 1 v ordf
§§ 208-219
Fredrik Ahlstedt (M) 2 v ordf
Erik Pelling (S) §§ 208-219
Caroline Andersson (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Rahima Ortae (S)
Rickard Malmström (MP)
Hona Szatmåri Waldau (V)
Marta Obminska (M)
Therez Olsson (M)
Mohamad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
Simon Alm (SD)S

Övriga deltagare:

Joachim Danielsson stadsdirektör
Christoffer Nilsson bitr stadsdirektör
Jan Malmberg chef KLK
Pär Törnvall t f ekonomidirektör
Lena W Jansson informationschef
Per Davidsson kanslichef
Jan Holmlund direktör

Ersättare:

2014-11-26

Gustav Lantz (S) tj g § § 195-207
Eva Christiernin (S)
Linda Eskilsson (MP) tjg §§ 195-207
Johan Lundqvist (MP)
Hanna Viktoria Mörck (V)
Daniel Rogozinski (V)
Rikard Sparby (M)
Louise Landerholm Bill (M)
Anna Maneli (FP)
Anne Lennartsson (C)

Susanne Eriksson (S) pol sekreterare
Charles Pylad (MP) pol sekreterare
Jeannette Escanilla (V) pol sekreterare
Ingela Persson nämndsekreterare
Astrid Anker sekreterare
Marie-Louise Sandberg KS-direkt

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Underskrifter
Marlene Burwick (S)>ordförande

v..
Astrid Anker, sekreterard
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsen

Datum:

2014-11-26

Datum för
anslags uppsättande:

2014-12-11

Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

2015-01 -02
2015-01 -05

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 vän 7.

åck/ fhthhf

Astria Anker
Justerandes sign

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§195

Revidering av inriktning, ekonomi och verksamhet 2015-2018
KSN-2014-1423
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med handlingens kapitel 3,
att anta uppdrag, inriktningsmål och indikatorer för kommunens verksamhetsområden enligt
handlingens kapitel 4,
att anta investeringsbudget för 2015, samt för planperioden enligt handlingens kapitel 5,
att anta ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala stadshus AB och
dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt handlingens kapitel 6,
att anta förslag till direktiv till produktionsstyrelser enligt handlingens kapitel 7,
att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2015 samt för planperioden
enligt handlingens bilaga 3,
att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd
respektive räddningsnämnd enligt handlingens bilaga 5 respektive 6,
att under kommunstyrelsen för år 2015 budgetera 6060 tkr till kommunrevisionen samt 800 tkr till
förstärkt arbete mot etik och korruption,
att av kommunbidraget till kommunstyrelsen för 2015 avser 9 271 tkr stadsarkivet,
att fastställa resultaträkning för 2015 samt för planperioden enligt handlingens bilaga 1,
att fastställa finansförvaltningens budget för 2015 samt för planperioden enligt handlingens
bilaga 2,
att anta förslag till ansvarsfördelning och uppföljningsplan enligt handlingens kapitel 8 och
bilaga 10,
att fastställa internräntan för 2015 till 2,5 procent,
att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2015 till 2 mnkr,
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§ 195 (forts)
att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2015 till 2 mnkr,
att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (till exempel
torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk
betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige. Nya
avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande, samt
att uppdra åt stadsdirektören att i samband med delårsbokslut 1 vid behov återkomma med förslag
till tillkommande justeringar föranledda av den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 195.
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 194.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och
Jonas Segersam (KD) bifall gemensamt förslag från (M), (FP), (C) och (KD) att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige besluta
" att fastställa IVE 2015-2018 antaget av kommunfullmäktige

2014-06-09 och 2014-06-10, samt

att uppdatera bilaga 1-9 med anledning av ny nämndorganisation, ny prognos gällande skatter och
kommunalekonomi sk utjämning samt nya regler avseende arbetsgivaravgifter för unga. "
Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och Fredrik Ahlstedts
(M) yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förlag till skiivelse den 17 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret gör redaktionella justeringar innan ärendets behandling i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§196

Ersättningar för kommunala och fristående gymnasiesärskolor samt
interkommunala ersättningar 2015
KSN-2014-1425
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ersättningar för kommunala gymnasiesärskolor, fristående gymnasiesärskolor och
interkommunala ersättningar för 2015 enligt ärendets bilaga 1, 2 och 3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
med vid sammanträdet gjorda korrigeringar och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 14 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§197

Ersättning 2015 för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola
och grundsärskola
KSN-2014-1424
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ersättningar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola enligt ärendets bilaga, samt
att från och med den 1 juli 2015 införa differentierade ersättningar inom grundsärskola enligt
ärendets bilaga.
Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 197.
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 197
Yrkanden
Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg:
"att från och med den 1 juli 2015 införa differentierade ersättningar inom grundsärskola enligt
ärendets bilaga,"
Simon Alm (SD) yrkar att kommunstyrelsens ska föreslå kommunfullmäktige besluta
"att förskoleverksamhetens strukturersättningar
rättvis fördelning m ellan skolorna,

ses över i utbildningsnämnden för att tillse en mer

a tt årlig ersättning för nyanlända elever stryks,
att ersättningarna för elever i förskoleklass och grundsärskola ses över i utbildningsnämnden
att tillse en mer rättvis fördelning mellan skolorna."

för

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
med vid sammanträdet föreslaget tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simona Alms (SD) yrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§ 197 (forts)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 14 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Det antecknas i protokollet att Jonas Segersam (KD) inte deltar i ärendets behandling på grund av
jäv.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§198

Strukturersättningar 2015 för kommunala och fristående gymnasieskolor
KSN-2014-1426
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att för 2014 avsätta 5 procent av kommunbidraget till strukturersättningar inom gymnasieskolan,
att fastställa strukturersättningarna för 2015 enligt ärendets bilaga 1-3.
att fastställa strukturbeloppet för 2015 för elever inom introduktionsprogrammet språkintroduktion
till 4 000 kr, samt
att fastställa strukturbeloppet för 2015 för elever inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion
till 10 000 kr.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 198.
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 198.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, med vid sammanträdet korrigerade
uppgifter i ärendets föredragning.
Simon Alm (SD) yrkar att förslagets tredje att-sats stryks och avslag på den fjärde att-satsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut, med vid sammanträdet yrkade
ändringar å ena och Simon Alms (SD) yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets justerade förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 14 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret gör korrigeringar i ärendets föredragning innan kommunfullmäktiges
behandling.
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum: 2014-11 -26

§199

Ersättningar till kommunala och fristående gymnasieskolor samt
interkommunala ersättningar 2015
KSN-2014-1428
Beslut
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa ersättning 2015 för kommunala gymnasieskolor enligt ärendets bilaga 1,
att fastställa ersättning 2015 för fristående gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun enligt
ärendets bilaga 2,
att fastställa ersättning 2015 för fristående gymnasieskolor belägna utanför Uppsala kommun enligt
ärendets bilaga 3,samt
att fastställa interkommunala ersättningar 2015 enligt ärendets bilaga 4.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 199.
Simon A l m (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 199.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar
"att kommunstyrelsen ska tillskriva regeringen om att bli försökskommun för att inte ersätta
modersmålsundervisning."
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med vid sammanträdet gjorda
korrigeringar i handlingen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets justerade förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§ 199 (forts)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret gör korrigeringar i handlingen innan kommunfullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§200

Index och grundbelopp för kommunala och fristående gymnasieskolor 2015
KSN-2014-1429
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa index och grundbelopp 2015 för utbildningar inom Gy2011 enligt ärendets bilaga 1,
samt
att fastställa index och grundbelopp 2015 för lärlingsutbildningar inom Gy2011 enligt ärendets
bilaga 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 14 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:
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§201

Revidering av taxan inom miljöbalkens område
KSN-2014-0333
Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
att besluta om revidering av taxa inom miljöbalkens område enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
Reservation
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 201.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 11 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§202

Nya egenavgifter för färdtjänst
KSN-2014-0989
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa egenavgifter för färdtjänst enligt gatu- och samhäiismiijönämndens förslag med en
zonindelad taxa enligt ärendets bilaga.
Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 202.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta
"att egenavgifterna sänks med 10 procent jämfört med arbetsutskottets förslag till beslut."
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och Simon Alms (SD)
yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 11 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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§203

Ny taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet
KSN-2014-1360
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för nämndens verksamhet enligt förslag i ärendets bilaga 1, att gälla från den
1 januari 2015.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för avslag på förslaget.
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 203.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C),
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret och kontoret för samhällsutveckling har upprättat förslag till skiivelse
den 21 november 2014.
Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2014-11 -26

§204

Införande av L O V i vård- och omsorgsboende
KSN-2014-1294
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa LOV i vård- och omsorgsboende/särskilt boende för äldre, samt
att uppdra till äldrenämnden att revidera gällande förfrågningsunderlag för LOV med utgångspunkt
i tidigare ställningstaganden från S, MP och V.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 204.
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 204.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD) och Simon Alm (SD), bifall till den första att-satsen och avslag på den andra attsatsen i arbetsutskottets förslag till beslut.
Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den förslagets första att-sats och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på förslagets andra att-sats och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 19 november 2014.
Arbetsutskottet har tagit ställning i ärendet.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:
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§205

Finansrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2014
KSN-2014-1359
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla rapporten, bilaga, till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige (anmälan)
Akten

Justerandes sign
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§206

Val av auktoriserad revisor för kommunens förvaltade donationsstiftelser
KSN-2014-1236
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse Heiene Westberg, PwC Sverige, till revisor för de stiftelser kommunen förvaltar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 11 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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§207

Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd avseende
räddningstjänstverksamhet
KSN-2014-1349
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avtal för samverkan inom räddningstjänst enligt ärendets bilaga.
Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 207.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut samt
"att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningar för att bedriva räddningstjänst i egen regi, "
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och Simon Alms (SD)
yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 11 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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§208

Ändring av bolagsordningen i Uppsala Stadshus AB
USAB-2014/32
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ändrad bolagsordning enligt ärendets bilaga samt
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att godkänna bolagordningen på bolagsstämma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 12 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Ä
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§209

Utökning av kommunens certifikatsprogram från en till 1,5 miljarder kronor
och inbjudan av ytterligare en deltagarbank
KSN-2014-1039
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka omfattningen av Uppsala kommuns certifikatsprogram från nuvarande en miljard till att
omfatta 1,5 miljarder svenska kronor, samt
att bjuda in Danske Bank att delta i programmet.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 29 oktober 2014
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret (näringslivsenheten)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§210

Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal
KSN-2014-1136
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt
bilaga.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 29 oktober 2014
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
NyföretagarCentrum
Kommunledningskontoret (näringslivsenheten)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§211

Leader Upplandsbygd och landsbygdsutveckling under 2015
KSN-2013-1447
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Upplandsbygd Ideell förening en medfinansiering på 980 080 kronor under 2015, samt
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram avtalsförslag tillsammans med Upplandsbygd
Ideell förening för programperioden 2015- 2021 att underställas kommunstyrelsen för beslut.
Yrkanden
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Erik Pelling (S), bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 11 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§212

Ansökan för 2015-2017, Centrum för Ideellt Arbete
KSN-2014-1146
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ekonomiskt stöd med 2 308 310 kronor till Uppsala föreningsråd för drift av Centrum för
Ideellt Ai-bete år 2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 12 november 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Uppsala föreningsråd
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§213

Fördelning av resurser och regler för politiska sekreterare för mandatperioden
2015-18
KSN-2014-0077
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta fördelning av resurser och regler för resurser för politiska sekreterare för mandatperioden
2015-18 enligt förslag i ärendet
Yrkande
Mohamad Hassan (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till skrivelse den 19 november 2014.
Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§214

Arvode till ordförande och vice ordförande i socialnämnden samt till ordförande
och vice ordförande i socialnämndens utskott för mandatperioden 2015-2018
KSN-2014-0077
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ordföranden i socialnämnden får ersättning enligt ERS-H, 50 procent av kommunalrådsarvodet
att vice ordförande i socialnämnden får månadsarvode enligt grupp 2,
att ordförande i socialnämndens utskott får månadsarvode enligt grupp 3,
att vice ordförande i socialnämndens utskott får månadsarvode enligt grupp 4, samt
att anmäla beslutet i kommunfullmäktige
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på upprättat förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till skrivelse den 30 oktober 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Socialnämnden
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§215

Resa till England för kommunstyrelsens arbetsutskott
KSN-2014-1324
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunalråd och stadsdirektören deltar i studieresa till
England den 12 - 14 januari 2015.
Yrkande
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den ändringen att
även kommunalråd som inte ingår i arbetsutskottet deltar i studieresa.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag med vid
sammanträdet yrkad komplettering och finner att kommunstyrelsen det justerade förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 24 oktober 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

§216

2014-11-26

A. KSN-2014-1418
KSN-2014-1422
KSN-2014-0010
KSN-2013-0800
B. KSN-2014-0976
C. KSN-2013-0800

Anmälningsärenden
A. Näringslivsdirektörens delegationsbeslut avseende ansökan om verksamhetsbidrag för Uppsala
Hackathon 2014
Kanslichefens delegationsbeslut om avslag på begäran om utfående av handlingar.
Produktionsdirektören för vård och bildnings delegationsbeslut om lön 2014-11-03.
B. Yttrande över riskhantering för Fyrisån i Uppsala tätort.
Det konstateras att remisstiden för ärendet varit mycket kort och att en inbjudan till
länsstyrelsen för att diskutera svarstider för remisser vore lämpligt.
C. Projekt redovisning av La Softa Sommariovsverksamhet 2013.
D. Uttalande av Synskadades Riksförbund om att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden
för personer med funktionsnedsättning.
E. Folkhälsorådets protokoll 2014-08-18.
F. Miljövårdsrådets protokoll 2014-08-25 och 2014-10-13.
G. Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll 2014-10-28.
H. Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Stadshus AB 2014-10-30.
I . Uppsala Konsert & Kongress AB:s styrelseprotokoll 2014-01-12, 2014-03-26, 2014-05-12,
2014-09-10 och 2014-10-20.
J. Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelseprotokoll 2014-10-22.

Akten (6 st)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2014-11 -26

§217

Partistöd
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utbetala partistöd till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 21 november 2014.
Aiketsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§218

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län och Migrationsverket i enlighet
med ärendets bilaga 1 och 2.
Reservation
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 218.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Marta Obminska (M) och
Maria Gardfjell (MP), bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Simon Alm (SD) yrkar avslag på förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skiivelse den 26 november 2014.
Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.
Kommunfullmäktige
Akten

$

Justerandes sign

å

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
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§219

Medarbetarärende. Anställande av äldredirektör, kommunikationsdirektör,
ekonomidirektör, produktionsdirektör Teknik och Service, HR direktör samt
Överförmyndare
KSN-2014-1204, KSN-2014-1380, KSN-2014-1539, KSN-2014-1540,
KSN-2014-1541
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anställa Jari-Matti Heikkinen som förvaltningsdirektör vid den nya äldreförvaltningen med
tillträde den 1 februari 2015,
att teckna Anställningsavtal för förvaltningsdirektör enligt principerna för avtal med direktör i
företagsledande ställning, med Jari-Matti Heikkinen,
att anställa Teresa Palmquist som kommunikationsdirektör med tillträde den 1 januari 2015,
att teckna Anställningsavtal för kommunikationsdirektör enligt principerna för avtal med direktör i
företagsledande ställning, med Teresa Palmquist,
att anställa Per Törnvall som ekonomidirektör med tillträde den 1 januari 2015,
att teckna Anställningsavtal för ekonomidirektör enligt principerna för avtal med direktör i
företagsledande ställning, med Per Törnvall,
att anställa Helen Åsbrink som produktionsdirektör vid produktionsförvaltningen Teknik och
Service med tillträde den 1 januari 2015,
att teckna överenskommelse om tidsbegränsat förorordnande från och med den 1 januari 2015
till och med den 31 december 2015 för produktionsdirektör, med Helen Åsbrink,
att anställa Anna Bittner som HR direktör med tillträde den 26 november 2014,
att teckna överenskommelse om tidsbegränsat förorordnande från och med den 26 november 2014
till och med den 25 november 2016 för HR direktör, med Anna Bittner, samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2014-11-26

§ 219 (forts)
att anställa Ida Hellrup som överförmyndare med tillträde den 26 november 2014,
att teckna överenskommelse om tidsbegränsat förorordnande från och med den 26 november 2014
till och med den 25 november 2016 för överförmyndare.

Berörda medarbetare
Berörda förvaltningar
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation (M) (FP) (C) (KD)

Bilaga A § 195

Fastställande av Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2015-2018 för Uppsala kommun
Förslag till beslut
Nya moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa IVE 2015-2018 antaget av Kommunfullmäktige 2014-06-09 och 2014-06-10
Att uppdatera bilaga 1-9 med anledning av ny nämndorganisation, ny prognos gällande
skatter och kommunalekonomisk utjämning samt nya regler avseende arbetsgivaravgifter för
unga
Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om ny IVE 2015-2018. Kommunfullmäktige
informerades då om att justering i enlighet med ny nämndorganisation skulle ske i november
förutsatt att kommunfullmäktige då fattat beslut om ny nämndorganisation. Liggande förslag
är korrigerat i enlighet med ny nämndorganisation samt justerat med +79 mnkr till följd av
ökade skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
Nya moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kan
konstatera att bifogat förslag skulle ge Uppsalas välfärd cirka 43 mnkr mer än vad den nya
majoriteten avsätter. Uppsala kommuns grundskolor skulle utöver detta ha tillförts 60 mnkr
enligt den budgetproposition som alliansregeringen presenterade under våren 2014.
Nya moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna kan dessutom konstatera
att den nya regeringens beslut om höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år drabbar
kommunen med en direkt kostnad motsvarande 27 mnkr per år. Höjningen drabbar dessutom
Uppsalas unga indirekt genom sämre möjlighetera till etablering på arbetsmarknaden. Följden
riskerar att bli ett ökat utanförskap. Nerdragningar av samverkansmöjligheter med den ideella
sektorn samt lägre ambition gällande arbetsmarknadsåtgärderna riskerar att skäipa situationen
ytterligare.
I väntan på besked från den nytillträdda regeringen gällande eventuella ökningar av
statsbidrag råder osäkerhet kring vilken nivå olika delar av Uppsala kommuns verksamheter
kan förvänta sig framöver.
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP),
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD)

Särskilt yttrande (C)

Bilaga B § 195

Centerpartiet enskilt står fast vid de prioriteringar som partiet enskilt valt att göra fr o m 2016
och presenterade under IVE förhandlingarna och debatten i kommunfullmäktige under 2014
där särskilda satsningar på landsbygdsförstärkning, integration & inkludering samt idrotts och
föreningslivet prioriterades före rätten till heltid, utökad tid för barn i förskolan till elever med
föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa.
Stefan Hanna (C)

Reservation (SD)

Bilaga A § 197

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. Det är viktigt att skapa
rimliga förutsättningar för alla barn att utvecklas i skolan. Det förslag som nu vunnit bifall i
kommunstyrelsen leder till fortsatta orättvisor mellan skolors ekonomiska förutsättningar.
Skolornas ekonomi styr därefter hur stora barngrupperna ska vara på den aktuella skolan samt
vilka arbetsvillkor man kan erbjuda sin personal. Sverigedemokraternas yrkanden syftar till
att jämna ut de ekonomiska förutsättningarna mellan skolor eftersom det inte är rimligt att
exempelvis Imanskolan får 25 000 kr per år och elev när Sunnerstaskolan endast får 1 524 kr.
Sverigedemokraterna yrkade även på att ersättningen för nyanlända elever ska upphöra. Detta
eftersom även denna ersättning ytterligare förstärker skolornas redan stora skillnader i
resurser per elev. Ett annat problem med förslaget om strukturersättning för nyanlända elever
är att det kategoriserar barn och sätter pengar på dem beroende på från vilket land i världen de
kommer ifrån istället för att se till varje barns unika behov. En kommun ska skapa rättvisa
förutsättningar för alla barn som är folkbokförda i kommunen oavsett deras ursprungsland.
Simon Alm (SD)

Särskilt yttrande (C)

Bilaga B § 1 9 7

Centerpartiet anser inte att det är rätt att prioritera ytterligare förskoletimmar för barn i
förskolan till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa. V i anser att det är klokare att,
istället för att per vecka ge dessa barn utökad möjlig tid på förskolan från 20 timmar till 30
timmar, satsa dessa pengar på grundskolan för att vi bättre ska lyckas integrera flyktingbarn
och anhöriginvandrade att snabbare och bättre lära sig svenska och ta till sig undervisningen
Stefan Hanna (C)

Reservation med särskilt yttrande (M) (FP) (C) (KD)

Bilaga A § 198

Programersättningarna påverkas av den budget nämnden har till sitt förfogande och bygger på
det kommunbidrag som utbildningsnämnden får av kommunfullmäktige. Alliansens budget
innehåll mer medel till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vilket skulle ha inneburit att
programersättningarna i alliansens budget varit högre i jämförelse med majoritetens budget
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP),
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD)

Reservation (SD)

Bilaga B § 198

Sverigedemokraterna yrkar på att strukturbeloppet för 2015 för elever inom
introduktionsprogrammet språkintroduktion till 4 000 kr stryks.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att strukturbeloppet för 2015 för elever inom
introduktionsprogrammet språkintroduktion fastställs till 4000 kr. Detta eftersom medlen gör
mer nytta vid andra satsningar inom skolan, som exempelvis att öronmärka mer medel till
skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterskor.
Simon Alm (SD)

Reservation med särskilt yttrande (M) (FP) (C) (KD)

Bilaga A § 199

Programersättningarna påverkas av den budget nämnden har till sitt förfogande och bygger på
det kommunbidrag som utbildningsnämnden får av kommunfullmäktige. Alliansens budget
innehåll mer medel till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vilket skulle ha inneburit att
programersättningarna i alliansens budget varit högre i jämförelse med majoritetens budget.
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP),
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD)

Reservation (SD)

Bilaga B § 199

Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen tillskliver regeringen om att bli
försökskommun för att inte ersätta modersmålsundervisning.
Skolans huvuduppgift är att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för barn att klara av det
arbete som de vill söka sig till. Det är inte likvärdigt att lägga stora resurser på extrautbildning
som endast erbjuds elever med annat modersmål än svenska. Det leder till att en del elever
erbjuds utökade möjligheter som öppnas upp när kunskaper i fler språk finns medan andra
elever inte får samma chans. Mot den bakgrund att elever i Sverige får allt mindre kunskaper
jämfört med elever i andra länder ska skolan i första hand satsa på att höja studieresultaten
bland eleverna istället för att satsa resurser på modersmålsundervisning.
Simon Alm (SD)

Reservation (SD)

Bilaga A § 201

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet eftersom det inte är tillräckligt berett.
Relevant information kring beslutet saknas i underlaget. Några exempel på relevant
information i ärendet är hur mycket intäkter kommunen kommer att få genom avgifterna, hur
stora utgifter kommunen väntas få genom förslaget samt hur stor timavgiften är vid de många
fall i handlingen då avgiften mäts i timmar. Det är anmärkningsvärt att partier som påstår sig
vilja ta ansvar inte ens känner till konsekvenserna av det förslag de bifaller.
Simon Alm (SD)
Reservation (SD)

Bilaga A § 202

(Sverigedemokraterna yrkar på att egenavgifterna sänks med 10 procent jämfört med KSAU:s
förslag.)
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Färdtjänstavgiften är
redan idag för hög och behöver sänkas för att möjliggöra för ett aktivt liv för de många
människor som är beroende av denna transportform. Många av dem som använder sig av
färdtjänst har små marginaler i sin privatekonomi, och det skulle göra stor skillnad för dem
om avgiften sänks.
Simon Alm (SD)

Reservation (SD)

Bilaga A § 203

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Det rödgröna förslaget
om att kraftigt höja taxorna för plan- och byggnadsnämndens verksamhet kommer att leda till
mindre byggande i kommunen. I ett läge med svår bostadsbrist bör kommunen tvärtom
underlätta för byggnation. Återigen är förslaget dåligt berett då relevant information saknas. I
detta fall framgår inte tydligt hur mycket intäkter kommunen kommer att få genom dessa
föreslagna avgifter och samtidigt inte heller hur stora kostnader kommunen väntas ha för
verksamheten.

Reservation (M) (FP) (C) (KD)

Bilaga A § 204

V i reserverar oss gentemot andra att-satsen då det är omöjligt att förutspå vad en revidering av
förfrågningsundeiiaget i enlighet med tidigare ställningstaganden från S, MP och V skulle
resultera i . Det finns inga gemensamma ställningstaganden från S, MP och V presenterade.
M , FP, C och KD står fast vid att kvalitet alltid måste sättas framför driftsform och att reell
valfrihet för Uppsalaborna kräver att det finns olika utförare och alternativ att välja mellan. V i
befarar att en revidering av förfrågningsundeiiaget i enlighet med vad S, MP och V
gemensamt skulle kunna komma fram till kommer att resultera i en kraftig begränsning av
Uppsalabornas självbestämmande.
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP),
Stefan Hanna (C) och Jonas Se gersam (KD)

Reservation (SD)

Bilaga B § 204

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden. Om äldrenämnden
reviderar sitt förfrågningsunderlag för LOV med utgångspunkt i tidigare ställningstaganden
från S, V och MP kommer innebörden att bli minskad valfrihet.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom att valfrihet ska finnas inom vården. Det är dock
viktigt att oavsett utförare ha god kontroll på att verksamheten bedrivs i enlighet med
kommunens intentioner.
Simon Alm (SD)

Reservation (SD)

Bilaga A § 207

Sverigedemokraterna yrkar avslag samt att man utreder förutsättningarna att bedriva räddningstjänst i
egen regi.
Sverigedemokraterna har följt utvecklingen av räddningstjänsten. Den gemensamma
räddningsnämnden har inte lett till bättre verksamhet i kommunerna Östhammar, Tierp och Uppsala.
Tvärtom har den gemensamma räddningsnämnden bidragit till att försämra räddningstjänsten i de
enskilda kommunerna. Organisationen har blivit ineffektivare, vilket bland annat den allt större
budgeten kombinerat med allt lägre ambitionsnivå tydligt pekar på. Neddragningar på ett flertal
brandstationer har lett till försämrad säkerhet på många orter med omnejd.
Möjligheten att politiskt kunna påverka den gemensamma räddningsnämnden från en enskild kommun
är begränsad. Nämnden har 13 ledamöter med fördelningen 9 ledamöter för Uppsala, 2 för Tierp och 2
för Östhammar. Det är därför svårt för de mindre kommunerna att kunna påverka. Det är ett
demokratiskt problem att få partier får plats i nämnden. Kommunfullmäktiges möjligheter att påverka
räddningsnämnden begränsas till att kommunen kan verka för en förändring. Det innebär att
kommunens högsta organ inte kan uppdra till räddningsnämnden eftersom nämnden består av fler
kommuner än en. Detta tydliggjordes vid en debatt i februari i Uppsala kommunfullmäktige kring
huruvida brandförsvaret ska rastas upp eller inte på ett flertal orter på landsbygden i kommunen.
Sverigedemokraterna anser därför att det bästa för Uppsala kommun och de andra inblandade
kommunerna är att vaije kommun har en egen räddningsnämnd.

Simon Alm (SD)

Reservation (SD)

Bilaga A § 218

Utökat mottagande av ensamkommande.
Uppsala kommun har en svår bostadssituation. Den leder till trångboddhet i många områden samtidigt
som studenter och unga inte hittar någonstans att bo. Det är även svårt för personer som önskar
komma hit för att arbeta att hitta en bostad. Bostadsbyggandet hinner inte med i Uppsalas snabba
utveckling.
Arbetslösheten och beroendet av försörjnings stöd är historiskt högt. Det leder till utanförskap och
svaga kommunala finanser. Följdeffekterna är många. Arbete är en av de viktigaste faktorerna för att
få invandrare att assimileras. Då arbetslösheten är hög leder det till att assimileringsprocessen tar
längre tid med individuellt lidande och sämre kommunala finanser som följd.
Ekonomin i Uppsala kommun är svag. Många år av ogenomtänkta politiska beslut har lett till att
många i kommunala verksamheter tvingas arbeta under orimliga förhållanden samtidigt som kvaliteten
på verksamheterna försämras.
Kommuninvånarnas sociala och bostadsmässiga situation kombinerat med den svaga kommunala
ekonomin pekar på att invandringsmottagandet bör pausas. Det är därför olyckligt att alla partier utom
Sverigedemokraterna väljer att utöka invandring till Uppsala kommun.

Simon Alm (SD)

