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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

Plats och tid: Bergius, 13:00 — 14:45 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf. 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf. 
(§§ 90-96) 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) (§§ 90 - 104) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Therez Olsson (M) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 
Markus Lagerqvist (M) (§§ 97 - 108) 
Eva Christiemin (S) (§§ 105 - 108) 

Ersättare: Eva Christiemin (S) (§§ 90 - 104) 
Linda Eskilsson (MP) 
Johan Lundqvist (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C) 
Markus Lagerqvist (M) (§§ 90 - 
96) 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Erik 
Boman, presschef. Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör. Susanne Eriksson, politisk 
stabschef. Politiska sekreterare (S), (MP), (M), (C) och (L). Ingela Persson, KS-
sekreterare. Anna Axelsson, mark- och exploateringschef. 

Utses att Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 90— 108 
justera: 

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 denk7 'maj 2017. 

_  
t  Marlene Burwick (Sj, ordförande 

Ingela Persson, sekreterare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Jonas Segersam 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2017-05-10 Sista dag att överklaga: 2017-06-D8 
2017-05-3g  9.c1 Anslaget tas ner: 2017-06-09 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret. 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 90 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 91 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 92 

Sänkning av förmedlingsavgiften i Uppsala bostadsförmedling AB 
KSN-2017-1668 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med ändring av tidigare beslut den 15 juni 2015 sänka förmedlingsavgiften i Uppsala 
bostadsfölinedling AB till 625 kronor inklusive moms från den 1 juni 2017, samt 

att ändra punkt 2.4 i kö- och förmedlingsreglerna enligt föredragningen. 

Ärendet 
Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB har i beslut den 16 mars 2017 föreslagit 
kommunfullmäktige att sänka den avgift som tas ut av bostadssökande i samband med tecknande 
av hyreskontrakt till 625 kronor. Vidare har styrelsen beslutat om att föreslå kommunfullmäktige 
att ge bolagsstyrelsen mandat att i framtiden kunna sänka förmedlingsavgiften för samtliga 
boendetyper utan beslut i fullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Uppsala stadshus AB:s förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedlings AB beslut den 16 mars 2017. 
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 93 

Uppsala kommuns tomt- och småhusförsäljning 
KSN-2016-0029 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tomt- och småhusförsäljning ska ske via fastighetsmäklare eller i kommunens egen regi, samt 

att avveckla kommunens tomt- och småhuskö den 1 juni 2017. 

Yrkande 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till mark- och 
exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunens tomt- och småhusförsäljning fortsättningsvis sker 
via fastighetsmäklare eller i kommunens egen regi och att kommunens tomt- och småhuskö avvecklas 
den 1 juni 2017. De mest attraktiva tomterna säljs via fastighetsmäklare för att säkerställa försäljning 
till marknadspris. Större tomtområden säljs direkt av kommunen genom annonsering på kommunens 
hemsida eller andra digitala kanaler. 

Utskottsbehandling 
Ärendet har behandlats av mark- och exploateringsutskottet den 4 april 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 21 mars 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

()n 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 94 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2020 med utblick mot 
2030 
KSN-2017-1793 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa lokalförsörjningsåtgärder i lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-
2020 med utblick mot 2030 i enlighet med utbildningsnämndens beslut, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda genomförandet av lokalåtgärderna i planen och 
återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande ansvarsfördelning 
och delegationsordning, samt 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar och Uppsala 
Skolfastigheter AB, att genomföra åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i 
Mål och budget. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden har den 19 april 2017 godkänt lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 
2017-2020 med utblick mot 2030, och överlämnat lokalförsöjningsåtgärderna i planen till 
kommunstyrelsen för fastställande och genomförande. 

Beredning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 4 februari 2015 och 6 april 2016 om ansvarsfördelning och 
gemensam beredning gällande lokalförsörjning av utbildningslokaler har utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen och tagit fram lokalförsörjningsplan för 
pedagogiska lokaler 2017-2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens beslut den 19 april 2017. 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 95 

Köpeavtal för exploatering avseende fastigheten Kåbo 65:1 
KSN-2016-1008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna försäljning av fastigheten Kåbo 65:1 till en köpeskilling om femtioniomiljoneråttiotvå 
tusentvåhundratjugo (59 082 220) kronor, samt 

att uppdra till stadsdirektören att för Uppsala kommun, kommunstyrelsens, räkning godkänna förslag 
till köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och Grindstugan i Rosendal Ekonomisk 
förening, under förutsättning att avtalet godkänns av bolagen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att föreliggande förslag ändras till: 
att godkänna försäljning av fastigheten Kåbo 65 : 1 till en köpeskilling om femtioniomiljoneråttiotvå 
tusentvåhundratjugo (59 082 220) kronor, samt 

att uppdra till stadsdirektören att för Uppsala kommun, kommunstyrelsens, räkning godkänna förslag 
till köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och Grindstugan i Rosendal Ekonomisk 
förening, under förutsättning att avtalet godkänns av bolagen. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till ordförandens ändringsyrkande. 

Ärendet 
Kommunen föreslås sälja fastigheten Kåbo 65:1 i Rosendal till Rosendal fastigheters projektbolag 
Grindstugan i Rosendal Ekonomisk förening till en köpeskilling om dryga 59 miljoner kronor. 
Försäljningen har föregåtts av ett markanvisningsförfarande till Rosendals fastigheter AB. Bolaget 
vill på fastigheten uppföra 91 lägenheter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter mark- och exploateringsutskottets reviderade förslag till beslut mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 6 april 2017. 
Mark- och exploateringsutskottets har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 96 

Utredning om bidrag till föreningslivet i Uppsala 
KSN-2017-0033 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utredningen om bidrag till föreningslivet i Uppsala, 

att tillställa utredningen till föreningslivet för kännedom och lägga den till handlingarna, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med den fortsatta processen med 
föreningslivet efter genomförda dialoger. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar på följande tillägg: 
att tillställa utredningen till föreningslivet för kännedom och lägga den till handlingarna. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att ordet 'förankring" stryks i andra att-satsen. 

Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Therez Olsson, Caroline Bringborn Anadol (alla M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD); bifall till ordförandens samt Ulrik 
Wärnsbergs (S) yrkanden. 

Ärendet 
I fullmäktiges beslut om ny nämndorganisation 10 juni 2014 aktualiserades frågan om att 
utreda dels samverkan mellan kommun och föreningsliv och dels utreda samordning mellan 
nämndernas olika system för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen fastställde 28 januari 2015 i 
verksamhetsplan för 2015 uppdraget att genomföra dessa utredningar. Eftersom de båda 
utredningsuppdragen har en liknande karaktär hanteras de i en gemensam utredning under 
benämningen Samordning mellan nämndernas olika system för föreningsbidrag och samverkan 
mellan kommun och föreningsliv. 

Beredning 
Utredningen i bilaga har genomförts i samarbete med tjänstemän på berörda förvaltningar som lämnat 
sakuppgifter och i övrigt framfört synpunkter på utredningen under dess olika faser. Företrädare 
för de större föreningarna och organisationerna har dels intervjuats, dels framfört synpunkter på 
utredningens rekommendationer. 

Den 20 september 2016 infoinierades kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhet om 
huvuddragen i utredningen. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhets sammanträde den 
24 januari 2017 gavs ytterligare muntlig infounation. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

(forts. § 96) 

Ordföranden ställer därefter Ulrik Wämbergs (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets reviderade förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 april 2017 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 97 

Inrättande av samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala 
kommun 
KSN-2016-1288 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett samverkansforum mellan trossamfund och Uppsala kommun i enlighet med 
föredragningen, 

att utse Carl Lindberg (S) som ordförande och Magnus Åkerman (M) som vice ordförande för 
samverkansforumet, samt 

att inför 2019 utvärdera samverkansforumet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet och avger skriftlig reservation enligt bilaga A 

97. 

Jonas Segersam (KD), reserverar sig mot beslutet och avger skriftlig reservation enligt bilaga B 
§ 97. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Caroline Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L) och 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till fölniån för bifall till egna yrkanden. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar i första hand, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, 
Caroline Bringbom Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD): 
att förslaget återremitteras för att sändas ut på remiss till samtliga religiösa trossamfund i Uppsala 
innan beslutet fattas. 

Jonas Segersam (KD) yrkar i andra hand att meningen på sidan 3; "Alla trossamfund som i enlighet 
med nämnden för statligt stöd (SST) definieras som trossamfund och som vill delta i forumet är 
välkomna" ersätts med; "Alla trossamfund som vill delta i forumet är välkomna". 

Stefan Hanna (C) yrkar i andra hand: 
att Uppsala kommun inom ramen för LÖK bildar en arbetsgrupp med inriktning mot trossamfund för 
kontaktskapande och fördjupad samverkan till stöd för civilsamhället i övrigt, 
att Uppsala kommun tar på sig rollen som sammankallande i arbetsgruppen, 
att Uppsala kommun aktivt uppmuntrar relevanta trossamfund att ingå i arbetsgruppen.. 

Rickard Malmberg (MP) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) med fleras yrkanden samt bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

g-) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Ulrik Wämsberg (S) och Erik Pelling 
(S), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg till att-sats: 

(forts § 105) 

Att inför 2019 utvärdera samverkansforumet 

Därutöver yrkar ordföranden på följande ändring i ärendet; "att två förtroendevalda utses av 
kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige". 

Mohamad Hassan (L) yrkar i andra hand bifall till ordförandens ändringsyrkande 

Ärendet 
I Uppsala kommuns handlingsplan för mottagande av asylsökande och nyanlända (KSN-2016-0068) 
och handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KSN-2016-1405) har kommunstyrelsen 
pekat på behovet att utöka samarbetet med lokala trossamfund och civilsamhället. En skrivelse har 
inkommit från Svenska kyrkan, Uppsala pastorat, till Uppsala kommun med förslag att inrätta ett 
interreligiöst råd i Uppsala. Förslaget är förankrat i Uppsala kristna råd, (UKR) som utgörs av ett 
tjugotal lokala kristna församlingar i Uppsala. Skrivelsen kan läsas i sin helhet i ärendets bilaga. 
I föreliggande förslag, som har tagits fram i dialog med Svenska kyrkan, Uppsala pastorat, utvecklas 
en samarbetsform genom att inrätta ett samverkansforum. 

Syftet — Uppsalas samverkansforum syftar till att skapa en mötesplats för trossamfunden och 
kommunen samt eventuellt andra organisationer. 

• Utgångspunkt för forumets arbete är FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter 
•Fokus ska ligga på samexistens, samtal och dialog. Vilka frågor som forumet behandlar beror på vad 
som händer i samhället. 
•Forumet ska verka för dialog och förståelse mellan företrädare för olika religioner. 
•Forumet ska vara en resurs med avseende på information om religionens positiva och fredskapande 
kraft och på så sätt komplettera kommunens sociala åtagande. 
•Forumet ska främja kunskapen om religion och samhälle och genom dialog minska fördomar och 
förbättra möjligheterna till mera hållbara relationer i ett mångreligiöst samhälle. 

Deltagande - Att delta i forumet innebär att leva upp till mänskliga rättigheter och ett undertecknande 
av en gemensam värdegrund om ett öppet och solidariskt Uppsala. Deltagare i forumet ska även vara 
beredda på att gemensamt göra offentliga uttalanden vid extraordinära händelser, till exempel om 
något av de deltagande samfunden eller en kommunal verksamhet drabbas av attentat eller liknande. 

Forumet leds av Uppsala kommun. Två förtroendevalda utses av kommunstyrelsen för uppdraget som 
ordförande och vice ordförande. Stadsdirektören utser ansvarig tjänsteperson som får till roll att stödja 
forumets ordförande och vice ordförande. 

Alla trossamfund som i enlighet med nämnden för statligt stöd (SST) definieras som trossamfund och 
som vill delta i forumet är välkomna. 

Mandat och mötesstruktur - Forumet har inga befogenheter att fatta kommunala beslut. Forumet 
protokollförs och rapporterar till kommunstyrelsen. Ordinarie möten äger rum två gånger om året, vår 
och höst. Vid behov kan ordförande kalla till extra möten. 

Utdragsbestyrkande 
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(forts. § 97) 

För de förtroendevalda som utses till representanter i forumet utgår ersättning enligt ERS. Övriga 
omkostnader vid forumets mötestillfällen kan tillkomma och bekostas inom ram för kommunlednings-
kontorets budget för social hållbarhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande om återremiss mot att ärendets 
avgöranden idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer egna tilläggs- samt ändringsyrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandena. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets reviderade förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen Stefan Hannas (C) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-10. 

§ 98 

Finskt förvaltningsområde 2017 
KSN-2017-1773 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inriktningen av redovisade aktiviteter 2017 inom förvaltningsområdet för finska, 
enligt ärendets bilaga, 

att anta fördelning av statliga medel för 2017 enligt föredragningen i ärendet, 

att uppdra till berörda nämnder att i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts, 
samt 

att kommunstyrelsens arbetsutskott kallar representanter för den sverigefinska minoriteten till 
ett särskilt samråd. 

Ärendet 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska sedan 1 januari 2010 enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Det innebär att kommunen ska infonnera minoriteten 
om lagen; främja finska språket och minoritetens möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige; särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket. Vidare ge minoriteten möjligheter till inflytande i frågor som berör den och samråda 
med representanter för den i sådana frågor. Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och 
äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska och tillsammans med minoriteten 
kartlägga behovet av åtgärder till stöd för användning av finska. Staten avsätter medel till stöd för 
kommunerna för de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det är endast inom förvaltningsområdet för 
finska som bidraget får användas. Storleken på statsbidraget är avhängigt antalet invånare i kommunen 
och förbrukade medel föregående år. Eftersom Uppsala kommun förbrukat 1 937 293 kronor av 
statsbidraget 2016 har kommunen beviljats statsbidrag om 1 937 293 kronor för 2017. Totalt är 
kvarvarande medel från tidigare år 108 203 kronor. För utnyttjande av medlen ska samråd med 
representanter för minoriteten ha skett. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 99 

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i 
mera 
KSN-2017-1724 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i mera AB för en sammanlagd köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet i ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna aktieägaravtal i ärendets bilaga 2 och inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal i ärendets bilaga 3. 

Ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har via SKL företag AB erbjudit alla kommuner att förvärva 
fem aktier vardera i mera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig 
av företagets tjänster. 

mera har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad 
på utveckling av e-hälsa. Genom bolaget har samverkan skett kring gemensam infrastruktur och stöd 
för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden och 
UMO, Ungdomsmottagning på nätet. SKL företag AB har i en process för att bredda verksamheten till 
att omfatta kommunerna köpt upp aktier från landstingen och regionerna och erbjuder nu kommunerna 
att köpa fem aktier vardera och bli delägare i mera på samma villkor som landsting och regioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,Eila KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 100 

Avtal med Nordiska Investeringsbanken 
KSN-2017-1730 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Nordiska Investeringsbanken som långivare till Uppsala kommun för 
finansieringsprojekt inom vattenförsörjning, avloppsvatteninsamling samt behandling av 
avfallshantering, samt 

att godkänna ramavtal för beviljande av lån mellan Nordiska Investeringsbanken och Uppsala 
kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt Uppsala kommuns finanspolicy med riktlinjer och 
ramar för finansverksamheten, att godkänna nya långivare och affärsmotparter. I nu aktuellt ärende 
lämnas förslag på att godkänna Nordiska Investeringsbanken som långivare till Uppsala kommun för 
finansieringsprojekt inom vattenförsörjning, avloppsvatteninsamling samt behandling 
av avfallshantering samt att godkänna ramavtal för beviljande av lån enligt bilaga 1. Kreditramen i 
ramavtalet uppgår till 600 000 000 svenska kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 101 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser m.m. 
USAB-2017/23 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisorsrapporterna i ärendets bilaga 1 för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Ärendet 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer krav 
på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt 
eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som 
gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro (cirka 380 
miljoner kronor) omfattas. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala 
Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Uppsala Stadshus AB:s förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 24 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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LOW& KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 102 

Yttrande över delbetänkande: För en god och jämlik hälsa — En utveckling 
av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) 
KSN-2017-1329 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Socialdepartementet har överlämnat delbetänkande "För en god och jämlik hälsa" till Uppsala 
kommun för yttrande senast den 23 maj 2017. 

Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen har i uppdrag att lämna 
förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar, ett uppdrag som ligger i linje med 
regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftoma inom en generation. Det aktuella 
delbetänkandet är det andra från kommissionen för jämlik hälsa. Det behandlar styrningen och 
uppföljningen av folkhälsopolitiken och lämnar en rad förslag för att förtydliga och utveckla det 
folkhälsopolitiska ramverket i syfte att förbättra och förstärka arbetet med en god och jämlik hälsa. 
Resultatet av kommissionens arbete ska slutredovisas den 31 maj 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Socialdepartementet 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 103 

Motion av Jonas Segersam (KB) om reception och kundtjänst för Uppsala 
kommun 
KSN-2016-1853 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Therez Olsson, Carolina Bringborn Anadol, Markus Lagerquist (alla M), 
Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till fölinån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KB) yrkar, med instämmande av Therez Olsson, Carolina Bringborn Anadol, Markus 
Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C): 
att bifalla motionen. 

Ärendet 
Jonas Segersam (KB) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 
2016, att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta en samlad kundtjänst- 
funktion, med tillhörande reception, för hela kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KB) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 



Justerandes sign 
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upPledik, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 104 

Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämj ande åtgärder 
KSN-2016-0833 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Therez Olsson, Markus Lagerquist och Carolina Bringbom Anadol (alla M) reserverar sig till fötmån 
för bifall till egna yrkanden. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 104. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fötmån för bifall till egna yrkanden. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 104. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall motionens andra och tredje att-sats samt att besvara motionens första att-
sats. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till motionens andra att-sats 
samt att besvara motionens första och tredje att-sats. 

Therez Olsson yrkar, med instämmande av Markus Lagerquist och Carolina Bringbom Anadol (alla 
M), bifall till motionens första och tredje att-sats samt att besvara motionens andra att-sats. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Ärendet 
Mohamad Hassan (L), yrkar i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
april 2016, att: 
- Bygglovsprocessen förenklas genom att en arbetsgrupp bestående av politiker, tjänstemän och 
byggherrar inrättas och arbetar fram förslag på vilka detaljregler som bör tas bort och vilka som 
kan nyanseras och förenklas. 

Utdragsbestyrkande 
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upPRII.2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

(forts. § 104) 

— En nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där tätorterna betraktas och behandlas som 
"egna" kommuner skapas. Det ska gälla för byggande, men också för näringslivspolitik och 
företagsetableringar. 
— Utreda hur Uppsalamodellen som har lett till att fler byggherrar är verksamma i Uppsala kan 
utvecklas för att också användas som verktyg för att få fram billiga bostäder. 

Beredning 
Motionen har beretts av stadsbygg-nadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer motionens respektive att-sats mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

Yt- 

Justerandes sign 

()- 
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uplialut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 105 

Motion av Stefan Hanna (C) om att anlägga pendlarparkeringar 
KSN-2015-2446 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Therez Olsson, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till fönnån för bifall till egna 
yrkanden. 

Stefan Hanna (C) avger därutöver skriftlig reservation enligt bilaga A § 105. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Therez Olsson, Carolina Bringbom Anadol, Markus 
Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD), bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut samt på följande tillägg: 

att Uppsala kommun före utgången av 2017 påbörjar projektering för att anlägga pendlarparkeringar 
på kommunägd mark i direkt anslutning till kollektivtrafikhållplatser i Vänge, Björklinge, Vattholma 
och Almunge, 

att en del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 
klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klimatneutralt på landsbygden. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Stefan Hannas (C) tilläggsyrkanden samt bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 
december 2015, att: 
- Kommunen som ett led i arbetet med att stärka Uppsalas landsbygd, under 2016 projekterar för 
att i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge låta bygga minst 40 pendlarparkeringar eller efter 
parkeringsnormen 0,025/boende i respektive tätort på kommunägd mark i omedelbar anslutning till 
kollektivtrafikhållplatser. 
— En del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 
klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klimatneutralt på landsbygden. 

Motionen återges som ärendets bilaga 1. 

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och Uppsala parkering AB. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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101420.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

(forts § 105) 

Motionen har diskuterats på styrelsemöte i bolaget den 10 februari 2016 varvid VD fått synpunkter 
till beredningen. 

Nämndbe handling 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet den 29 mars 2017 och föreslår att motionen 
besvaras med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med nedan. 
(C)-ledamoten har reserverat sig till förmån för bifall till motionen. Protokollsutdrag återges som 
ärendets bilaga 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 april 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upP19», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 106 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade bolag till 
Uppsala, undan Trumps protektionistiska politik 
KSN-2017-1293 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Therez Olsson, Carolina Bringbom Anadol, Markus 
Lagerquist (alla M): 
att bifalla motionen. 

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari, 
yrkat att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bevaka och uppvakta USA-baseradebolag i syfte att locka 
dessa till Uppsala. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

k}Y 



Justerandes sign 
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UPFZeit KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 107 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda ärenden perioden 27 mars till och med 3 maj 2017. 

Protokoll 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 maj 2017 (publiceras på insidan). 
2. Protokoll brottsförebyggande rådet 13 mars 2017. 
3. Protokoll Mark- och exploateringsutskott, 3 april 2017. 
4. Protokoll KS representationsutskott den 8 mars 2017. 
5. Protokoll från central avstämning med Fysioterapeuterna, KSN-2016-2189. 

Rapporter 
6. Månadsrapport nämnder mars. 
7. Nya anställningar Uppsala kommun, period mars 2017. 
8. Nya anställningar Uppsala kommun, period april 2017. 
9. Rapport "Utvärdering av gemensam räddningsnämnd för Uppsala, Tierp och Östhammar". 

Övrigt 
10. Avtal om överenskommensle mellan SKL och Uppsala kommun om sociala 
investeringar, KSN-2017-1951. 
11. Samarbetsavtal för vänortssamarbetet mellan Uppsala kommun och Tartu stad, KSN- 2017-2146. 
12. Frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott med anledning av den uppkomna situationen gällande 
den undermåliga kvaliteten på gräset på Studenternas IP. 
13. Kallelse föreningsstämma Upplandsbygd LLU 10 maj 2017. 
14. Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor LOK 16, KSN-2017- 0761. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-10 

§ 108 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda delegationsbeslut perioden 14 december 28 mars till och med 3 maj 2017. 

1. Biträdande stadsdirektörens beslut om flaggning den 10 april 2017, KSN-2017-1891. 
2. Biträdande stadsdirektörens beslut om flaggning den 8 april 2017, KSN-2017-1891. 
3. Biträdande stadsdirektörens beslut angående huvudpattnerskap för NanoForum 2017, 
KSN-2017-1740. 
4. Biträdande stadsdirektörens beslut om medflnansiering av Uppsala Clean Tech Challenge 2017, 
KSN-2017-1382. 
5. Kommunstyrelsens ordförande beslut om tillförordnad stadsdirektör och tillförordnad 
förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret 10-15 april, KSN-2017-1860. 
6. Säkerhetschefens beslut den 29 mars 2017 om att bevilja medel till nattvandring i Björklinge. 
7. Tf. Chef Avdelningen för Näringsliv och Omvärld beslut angående verksamhetsstöd till VERA — 
Uppsalaekonomernas kvinnliga nätverk, KSN-2017-1927. 
8. Biträdande stadsdirektörens beslut den 7 mars om att bevilja samarbetsavtal med Entrepreneurs 
Academy, KSN-2017-1465. 
9. Biträdande stadsdirektörens beslut om att bevilja 75 000 kr till Stöd till #getillbaka 
stipendiet 2017, KSN-2017-1762. 
10. Finanschefens beslut den 24 mars 2017 om certifikat 200 mnkr, KSN-2017-1146. 
11. Biträdande stadsdirektörens beslut den 2 mars om utbetalning av medel till förebyggande arbete 
under Valborg 2017 i Uppsala, KSN-2017-0041. 
12. T.f. näringslivschefens beslut om att bidra till eventet Affärsänglarna 2017, KSN-2017-1453. 
13. Säkerhetschefens beslut den 17 april om projektstöd för nattfotboll i Gottsunda, KSN-2017-
1638. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 97 

Ärende 8 
Inrättande av samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiets uppfattning är att Uppsalas lokala trossamfund spelar en viktig roll i sina respektive - 
närsamhällen och att de kan komma att spela en än viktigare roll i samband med en eventuell kris eller 
katastrof. Således är det viktigt att Uppsala kommun för en kontinuerlig med trossamfunden, kollektivt 
och enskilt. 

Den typ av samverkan med trossamfunden som etableras genom detta beslut är emellertid onödigt dyr 
och krånglig. Det är fullt möjligt att inleda motsvarande samverkan inom ramen för den lokala 
överenskommelsen (LÖK). 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att Uppsala kommun inom ramen för LÖK bildar en arbetsgrupp med inriktning mot trossamfund 
för kontaktskapande och fördjupad samverkan till stöd för civilsamhället i övrigt  

att Uppsala kommun tar på sig rollen som sammankallande i arbetsgruppen. 

att Uppsala kommun aktivt uppmuntrar relevanta trossamfund att ingå i arbetsgruppen. 

Stefan Hanna (C) 

tP 



Bilaga B § 97 

Ärende 8 Inrättande av samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun 

Reservation 

Kristdemokraterna är öppna för att inrätta ett samverkansforum för kontakter mellan kommunen och 
trossamfunden i Uppsala. Det finns många fördelar med en bättre kontakt och kunskap, samt 
samverkan mellan det offentliga och trossamfunden. Trossamfunden representerar en viktig del av 
samhället, och företräder många medlemmar. Dessutom har trossamfunden en särskild roll vid tider av 
kris och som identitetsskapare och som viktiga aktörer i civilsamfundet. 

På samma sätt som när det gäller samverkan med föreningslivet i stort anser Alliansen att det är viktigt 
med en process där synpunkterna från trossamfunden själva inhämtas, innan en ny form för samverkan 
inrättas. Vi yrkade därför samfällt på återremiss av förslaget så att det skulle kunna ha skickats ut på 
remiss till samtliga religiösa trossamfund i Uppsala. 

Eftersom majoriteten valde att säga nej till det lämnade kristdemokraterna följande 
andrahandsyrkande: 

att följande ord i föredragningen stryks: 

"som i enlighet med nämnden för statligt stöd (SST) definieras som trossamfund och", så att meningen 
lyder "Alla trossamfund som vill delta i forumet är välkomna." 

Vi tycker det är konstigt att utestänga vissa trossamfund i denna samverkan. Att utgå från 
myndigheten SST:s bidragskriterier som grund för vilka samfund som kommunen samverkar med 
innebär en onödig begränsning. Med beslutet kommer exempelvis inte Uppsalas största frikyrka, 
Livets Ord, att inbjudas till samverkan, och inte heller Jehovas Vittnen eller Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga, som alla har gudtjänstlokaler i Uppsala. Det finns säkert fler trossamfund som inte 
heller blir inbjudna med den här snäva definitionen. Nu kanske det inte spelar någon roll, om de 
möjligen inte vore intresserade av att delta. Men det vet vi alltså inte något om eftersom förslaget 
aldrig har skickats ut på remiss. 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 

99 M 



Bilaga A § 104 

Ärende 15 Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder 

Reservation 

Kristdemokraterna har ofta påtalat vikten av att Uppsala kommun är aktiv i utvecklandet av alla 
tätorter i kommunen. När man passerar Knivsta centrum slås man av skillnaden i utvecklingstakt när 
nu Knivsta har blivit en egen kommun. Storvreta, Skyttorp, Vattholma, Almunge, Björklinge och 
Vänge är några exempel på orter som hade kunnat genomgå en liknande utveckling om de bara hade 
getts samma engagemang, utveckling och styrning som egna kommuncentra. Det är därför viktigt att 
Uppsala kommun inte faller i fållan att ensidigt prioritera centralorten när vi har så många orter i 
kommunen med stor potential. Alla kan och vill inte bo inne i Uppsala, därför måste även kransorterna 
utvecklas både när det gäller bostäder och arbetstillfällen. Speciellt gäller detta där det redan finns en 
utbyggd infrastruktur för kommunikationer och VA med mera. Inte minst tryggar 
befolkningsökningen framtiden för många av landsbygdsskolorna, och annan kommunal och offentlig 
service som annars riskerar vikande underlag. 

Vi yrkade därför bifall till motionens andra att-sats 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 
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Ärende 15 
Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet står bakom motionens avsikt. Behovet av såväl bostäder som verksamhetslokaler i 
Uppsala är fortsatt stort, varför det är angeläget att främja byggandet i kommunen. Centerpartiet 
instämmer i att färre och/eller tydligare regler kring byggande vore positivt. Det här området ligger 
dock primärt på riksdagens bord, och nyttan av en kommunal arbetsgrupp bestående av politiker, 
tjänstemän och byggherrar bedömer vi som små. Centerpartiet tror snarare att detta förslag skulle öka 
byråkratin och tungroddheten i detaljplane- och bygglovsprocesserna. 

Däremot ställer sig Centerpartiet positivt till att börja betrakta kommunens tätorter som egna 
kommuner och anpassa byggprocesserna därefter, liksom att utreda hur Uppsalamodellen kan 
utvecklas vidare. Nuvarande organisation av stadsbyggnadsförvaltningen har resulterat i ett för 
Centerpartiet orimligt stort fokus på centralorten, och som en konsekvens av det har utvecklingen i 
många av kommunens mindre tätorter avstannat. En ökad decentralisering skulle innebära att nya 
arbetssätt etableras, där mindre framgångsrika tätorter kan lära av de mer framgångsrika. Knivsta 
kommun är ett gott exempel på hur en tätort som utvecklats långsamt eller inte alls kan blomstra när 
den ges verktyg att styra sin egen utveckling. I maj 2017, 14 år efter att ha brutit sig ur Uppsala 
kommun, rankades Knivsta kommun som Sveriges mest attraktiva kommun av tidningen Dagens 
Samhälle. 

Uppsalamodellen har ökat konkurrensen på byggmarknaden i Uppsala, vilket resulterat i en kraftig 
ökning av byggandet i kommunen. Behovet av att bygga bostäder är fortsatt stort i Uppsala, men att få 
fram nya lägenheter är inte den enda utmaningen. Framöver ser Centerpartiet en risk för att 
nyproducerade lägenheter blir så dyra att stora grupper inte kommer ha råd att bo i dem, med ökad 
trångboddhet och segregation som följd. En utveckling av Uppsalamodellen som tillsammans med 
statliga byggregeländringar ser Centerpartiet som positivt. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 105 

Ärende 16 
Motion av Stefan Hanna (C) om att anlägga pendlarparkeringar 

Reservation 
Centerpartiet 

Att anlägga pendlarparkeringar i de mindre tätorterna runtom i Uppsala kommun är ett viktigt 
instrument för att göra det möjligt för fler att resa med kollektivtrafiken. Ett ökat 
kollektivtrafikresaride skulle vara väldigt positivt för Uppsalas miljö och dessutom öka vårt bidrag till 
den globala gröna omställningen. 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att Uppsala kommun före utgången av 2017 påbörjar projektering för att anlägga 
pendlarparkeringar på kommunägd mark i direkt anslutning till kollektivtrafikhållplatser i 
Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. 

att en del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 
klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klimatneutralt på landsbygden. 

Stefan Hanna (C) 
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