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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

Plats och tid: Bergius, 13:00 -15:30 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande Ersättare: 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Linda Eskilsson (Ml') 
Eva Christiemin (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Hanna Mörck (V) 
Rickard Malmström (M2) 
Hona Szatmari Waldau (V) 
Carolina Bringbom (M) 
Markus Lagerqvist (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Övriga Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, t f chef kommunledningskontoret/ 
deltagare: ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Anna 

Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör. Marica Nordwall, 
kommunikationsdirektör. Stefan Berg, presschef. Ingela Persson, 
kommunsekreterare. Tobias Smedberg (V), kommunalråd. 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 160 - 188 

Justeringens t) 

plats och tid: KommunledningskontoretA'november 2019 

Fredrik Ahlstedt (4, justerare 
Underskrifter: 

arlene Burwic rdförande 

    

Ingela ersson, sekreterare 

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

Organ: Kommunstyrelsen 
Datum: 2018-10-24 Sista dag att överklaga: 
Anslag sätts upp: Anslaget tas ner: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 160 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 161 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista, 

att medge Tobias Smedberg (V) samt praktikant från (KD) närvarorätt vid kommunstyrelsens 
sammanträde. 

§ 162 

Presentation av trygghetsundersökningen och Sociala kompassen 

Föredraganden: Ida Wiking, Emma Lillskogen och Anton Berg. 

Justerandes sign 

61£> 49-6- 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 163 

Uppföljning per augusti och helårsprognos 2018 
KSN-2018-2625 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa verksamhetsuppföljning samt resultat- och 
balansräkning per den 31 augusti 2018, 

att det tillfälliga statsbidraget för ensamkommande barn över 18 år, 7 907 708 kronor, fördelas 
enligt förslag i prognos till socialnämnden 7 180 562 kronor och till överförmyndarnämnden 727 146 
kronor, samt 

att utöka Sport- och rekreationsfastigheter AB:s investeringsram för 2018 med 89 miljoner kronor, 
och därmed sänka investeringsramen för Studenternas 2019-2020 med samma summa, på grund av en 
snabbare byggtakt än förväntat. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsbokslut och årsprognos per den 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen enligt 
ärendets bilaga 1 kapitel 1, 

att godkänna verksamhetsuppföljning per 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 2, 

att godkänna delårsrapportering av intemkontrollplan 2018 enligt ärendets bilaga 1 kapitel 3, att 
anmäla helårsprognos för 2017 till kommunfullmäktige, 

att den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering följs upp genom det samlade ärendet 
för uppföljning och aktualitetsbedömning av program, samt 

att ta emot arbetsmarknadsnämndens redovisning av uppdrag i Mål & budget 2018-2020, enligt 
ärendet bilaga 2. 

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

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 163. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till andra att-sats, samt därutöver bifall till 
övriga att-satser. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

0-UK 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

(§ 163, forts) 

Sammanfattning 
Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för 
kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av de nio inriktningsmål med 
tillhörande 81uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 2018 
med plan för 2019-2020. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år, 
tillkommande uppdrag januari—april 2018 samt genomförande av program och handlingsplaner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. _ 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 



bilaga A § 163 

Ärende 4 

Uppföljning per augusti och helårsprognos 2018 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Uppsala kommun står inför ett lurigt och svårmanövrerat läge framöver. Å ena sidan ser 

verksamheten än en gång ut att gå mot ett stort överskott som skulle ha möjliggjort den återställning 

av skatten som vi föreslagit under hela mandatperioden. Samtidigt ser vi oroande höga 

nettokostnadsökningar som en direkt följd av den expansiva ekonomiska politik som det nuvarande 

vänsterstyret fört. Dessutom är låneskulden fortsatt på höga nivåer. 

Trots att vänsterstyret låter skattesatsen ligga kvar på en hög nivå i förhållande till andra jämförbara 

kommuner så saknas kostnadsmedvetenheten inför en stundande lågkonjunktur. Att ställa om en 

organisation som vant sig med stora nettokostnadsökningar är svårt och det bör finnas en större 

medvetenhet och oro från styret kring detta. Nettokostnadsökningen beräknas till svindlande 7,9 

procent och en framtida lågkonjunktur kommer med stor sannolikhet leda till ett tvärstopp i 

verksamheten som kommer få känningar för välfärdens kärna. Detta behöver adresseras och 

åtgärdas omgående. 

För 16:e kvartalet i rad går nu äldrenämnden och omsorgsnämnden i Uppsala kommun med 

budgetunderskott. Det är anmärkningsvärt att vänsterstyret inte lyckats förbättra kostnadskontrollen 

i dessa nämnder, trots upprepade försök. För att inte dränera framtida satsningar inom äldre- och 

omsorgsverksamheten så behöver vi få bukt med de skenande kostnaderna. Om inte detta sker så 

ser Uppsala-Alliansen oroat att följderna kommer bli antingen att utlovade satsningar på LSS och 

äldreomsorgen uteblir eller att skatten höjs ytterligare. 

Låneskulden ligger på rekordhöga 74 000 kr per invånare och fortsätter att öka. Även i framtiden 

kommer stora investeringar behövas. Därför ser Uppsala-Alliansen att lättnader på balansräkningen 

är nödvändiga för att inte på sikt riskera Uppsala kommuns ekonomi. 

Satsningar på välfärdens kärna, samtidigt som skatten kan sänkas till en konkurrenskraftig nivå, är 

möjligt om kostnadskontrollen skärps. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

AL!ANEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 164 

Fastställande av skattesats för 2019 
KSN-2017-3559 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2019 till 21:14 kronor per skattekrona. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till fölmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 164. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölmån för bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 
Caroline Hoffstedt (M), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) avger särskilt yttrande 
enligt bilaga B § 164. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) yrkar att fastställa skattesatsen till 20:84 kronor per skattekrona. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande. 

Mohamad Hassan (L) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Enligt 11 § kommunallagen (2017:725), KL, ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång men om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i 
november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 
Av 10 § KL framgår att budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val 
av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om 
budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska 
fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före 
december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som 
har bestämts tidigare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs. 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

(§ 164, forts) 

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar Ja. Bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande röstar 
Nej. 

Ja-röster avges av: 
Eva Christiemin (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), Hanna Victoria Mörck (V), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmåri Waldau (V), Mohamad Hassan (L) och 
Marlene Burwick (S). 

Nej-röster avges av: 
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C), Jonas 
Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Kommunstyrelsen beslutar med nio Ja-röster mot sex Nej-röster att bifalla arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 september 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



bilaga A § 164 

Ärende 5 
Fastställande av skattesats för 2019 

Reservation 

Uppsala-Alliansen 

För Uppsala-Alliansen är det viktigt att Uppsalas invånare får mesta möjliga valuta för sina 

skattepengar. Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de jämförbara kommuner, utan 

att leverera en välfärd som håller högre kvalitet. Detta innebär att uppsalaborna inte får tillräcklig 

valuta för skattepengarna. 1 ljuset av detta var den skattehöjning som beslutades 2015 omotiverad, 

och Alliansen ville därför se att den återställs. Uppsala-Alliansen står fast vid att en lägre skattesats 

också stärker Uppsala i den globala konkurrensen om nyckelkompetenser till våra universitet och 

kunskapsintensiva företag. Att återställa skattesatsen är också ett sätt att begränsa kommunens 

nettokostnadsökning. Uppsala kommun behöver ett omfattande effektiviseringsarbete för att 

förhindra att kostnaderna fortsätter att skena iväg. 

Med anledning av ovan yrkade Uppsala-Alliansen på: 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 öre per skattekrona. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

1112ANEN 
th  Centerpartiet 

NRDStAD Å 
POW« 



bilaga B § 164 

Mittenstyret 
Progressiv politik. Stabilt styre. 

KS, 24 okt -18, ärende 5, Fastställande av skattesats för 2019 

Särskilt yttrande 

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet 

Ordning och reda i ekonomin är högt prioriterat för Mittenstyret. Varje skattekrona ska användas på 

ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget ska inte vara högre än nödvändigt. En skattesänkning kan bli 

aktuell om ekonomin tillåter men en budget i balans är en förutsättning. Vid utebliven 

skattesänkning ska de ekonomiska resurserna användas till skolsatsningar. 

Satsningar på skolan är en investering i välfärden som många invånare, föräldrar, lärare och 

skolledare efterfrågar och bättre resultat i skolan är en vinst för samhället så väl som för den enskilda 

individen. 

Senast förra veckan såg vi en tendens på världsmarknaden med aktienedgång och ekonomisk oro. 

Många experter varnar för en hård lågkonjunktur med stora konsekvenser för ekonomin i hela 

världen. Som ansvariga för Uppsala kommun måste vi vara försiktiga med ekonomin och skapa 

förutsättningar för ett hållbart resultat. Mittenstyret kommer att ta fram en långsiktig plan för att 

kommunen ska nå ett gott resultat och en hållbar belåning med målet att minska låneskulden. Idet 

gemensamma förslaget till Mål och budget för 2019 presenteras den ekonomiska planen och i 

samband med denna återkommer Mittenstyret eventuellt med en justering av 2019 års skattesats. 

En skattehöjning är inte aktuell. 

Caroline Hoffstedt (S) 

Mohamad Hassan (L) 

Rickard Malmström (MP) 

‘3,06 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 165 

Antagande av Detaljplan för Rackarberget 
KSN-2017-1231 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta detaljplan för Rackarberget enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 165. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till fönnån för bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande. 

Särskilt yttrande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Ilona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga B § 165. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar att: 
Detaljplan för Rackarberget återremitteras i syfte att justera de två dominerande punkthusen i den 
lägre delen av området. Tillkommande bebyggelse bör utformas på ett sätt så att den harmoniserar 
med den befintliga. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 22 mars 2018 tagit ett beslut om detaljplan för 
Rackarberget, och överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingama 
inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i ärendets bilaga. Inkomna 
yttranden återfinns hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande. Planer som tas fram med utökat 
förfarande ska antas av kommunfullmäktige efter godkännande i plan- och byggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Utdragsbestyrkande 

47-4 
Justerandes sign 

9,6 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

(§ 165, forts.) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 24 april 2018. 
Plan- och byggnadsnämndens beslut den 22 mars 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 



bilaga A § 165 

Ärende 6 

Antagande av Detaljplan för Rackarberget 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vi yrkade att planförslaget angående detaljplan för Rackarberget skulle återremitteras. 

Anledningen var att de två dominerande punkthusen i den lägre delen av området behövde justeras. 

Vi kristdemokrater anser att tillkommande bebyggelse bör utformas på ett sätt så att den 

harmoniserar med den befintliga. Punkthus är ingen bra bostadstyp, då det dels är ett dåligt 

användande av tomtmarken / ytan, och dels blir det väldigt många lägenheter i en trappuppgång. I 

fallet Rackarberget finns det redan punkthus, men de två föreslagna i den nordöstra delen av 

området bryter av mot de övriga genom sin väsentligt högre höjd, vilket bidrar till såväl en dålig 

helhetsbild av området som en riskerad ökad otrygghet. 

Jonas Segersam (I(D) 



bilaga B § 165 

Rackarberget Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 

Detaljplanen för Rackarberget är överlag bra och Vänsterpartiet uppskattar att arbete lagts ner på att få 
ett förslag där Bruno Mattsons förskola tas tillvara och där nya byggnader harmonierar med 
kulturmiljön i området som de gamla studentmiljöerna utgör. Dessutom behålls den relativt bilfria 
bostadsområdet, träd, struktur och hällar i dagen behålls och ett öppet grönt mm återskapas i mitten av 
området. Att träbjälklag uppmuntras i planen är positivt. 

Vänsterpartiet står bakom planen och har varit med i de diskussioner som föranlett förslaget. Icke 
desto mindre så hade vi önskat lite mer. I remissytttanden framkommer att planen hade kunnat jobba 
mer på att bejaka ekosystemtjänster och tillskapa eller förstärka ekosystemtjänster. Vi har under denna 
sommar bevittnat en osedvanligt varm sommar och när en bostad kan utgöras av ett enda rum på 13 
kvadrat så blir det varmt när solen ligger på och det gör att det under framförallt en varm sommar kan 
bli ett svårt val mellan att få dagsljus eller behålla kylan i rummet med persienner neddragna. Träd 
som skuggar är en stor möjlighet för att skugga lagom under sommartid och mindre under vintertiden. 
Därför hade det varit värdefullt med en plan för fler träd inte bara i mitten av området. 

Under denna samma sommar har vi även haft skyfall och översvämningar på centralstationen. Skyfall 
och ökade vattenmängder är något som tas upp i remissyttranden till planen som något som kan öka 
när mängden hårdgj ord och bebyggd yta ökar i området. Vi i vänsterpartiet hade gärna sett att den 
frågan fått större vikt och att förslag om gröna tak eller andra fördröjningar av dagvatten och förslag 
om översvärnningsytor hade funnits med i planen. 

I vår innerstadsstrategi finns frågan om att nyttja taken mer för olika typer av aktiviteter; solceller, 
terrasser eller gröna tak. I förslaget finns en indragen översta våning med terrass, vilket är bra, indraget 
gör att byggnaden inte känns lika hög. Däremot finns inget av idéerna om solceller eller gröna tak med 
i planen. Det hade vi velat se mer av då klimatförändringarna är vår generations ödesfråga. Varje 
förlorad chans är ett steg närmre katastrofen. 

Sist men inte minst så är vii Vänsterpartiet glada över att vi med den nya detaljplanen kan få ett 
välbehövligt tillskott på studentbostäder i en stad som fortfarande till stor del är studenternas stad. 
Utan bostad är det svårt att studera här. 

Hanna Victoria Mörck (V) 
hona Szatmari Waldau (V) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 166 

Utredningsuppdrag rörande uppförande av en anläggning för issporter 
KSN-2018-2867 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och 
Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda förutsättningarna för uppförande av en 
anläggning för issporter i enlighet med föredragningen, samt 

att senast i december 2018 redovisa utredningen till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Ilona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 166. 

Yrkanden 
Rickard Malmström (MP) och Bona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under en längre tid strävat efter att uppföra en ny anläggning för 
issporter, främst ämnad för ishockey och konståkning som även möter kraven för matcher i Svenska 
hockeyligan (SBL). Nuvarande anläggning vid Gränby sportfält har omfattande renoverings- och 
moderniseringsbehov. 

Kommunfullmäktige godkände den 27 september 2010 en avsiktsförklaring mellan kommunen och 
Uppsala Arena 2010 AB i syfte att i annans regi uppföra en större modem arena för idrott med 
inriktning mot ishockey och andra issporter såsom konståkning. 

Kommunens åtagande var att förhyra ett visst antal timmar i anläggningen, som sedan skulle upplåtas 
till föreningslivet. För att möjliggöra en hållbar finansiering åtog sig även kommunen att teckna 
en option för framtida köp av bolaget om 150 miljoner kronor. Förutom kommunens förhyrning skulle 
Uppsala Arena 2010 AB till arenan tillföra ytterligare innehåll såsom exempelvis elitverksamhet för 
hockey, konferenser och konserter, vilket tillsammans skulle finansiera anläggningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 166 

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet ärende 7- Utredningsuppdrag rörande uppförande av en 
anläggning för issporter 

Uppsala har länge haft behov av fler isytor. Inga nya fullstora hockey-/konståkningsrinkar eller 
bandypister har tillkommit sedan Vänsterpartiet hade ansvar för idrottsfrågorna mandatperioden 2003-
2006. 

Istället har tid slösats bort på div. privata alternativ i form av en eventarena. Det första upplägget som 
Almtuna presenterade, mandatperioden 2003-2006, var Vänsterpartiet positiv till. Som ansvariga för 
idrottsfrågor bidrog vi även till att projektet kunde komma igång, bl.a. genom att lösa markfrågan. 

När projektet förlorade sin huvudfinansiär och krav ställdes på en hög kommunal investering föreslog 
vi att avtalet skulle förhandlas om för att istället avse en modern idrottsarena med stor läktarkapacitet 
utifrån idrottens behov och inte en evenemangsarena. Vårt yrkande då var: 
"I första hand vill vi därför omförhandla avtalet och få till en mindre arena i samarbete med föreningar 
och andra intressenter. I andra hand att kommunen i egen regi bygger en funktionell arena anpassad 
för issporterna." 

Vänsterpartiet yrkade också avslag på att förvärva och sälja eventbolaget, när frågan var uppe i 
december 2017. Nu konstaterar vi att Uppsala ännu inte fått någon arena samtidigt som Gränby ishall 
lappas och lagas istället för att totalrenoveras eller ersättas/kompletteras av en ny ishall. Uppsala 
behöver en modern och funktionell ishall för konståkning, hockey och andra issporter med bra 
läktarkapacitet och biytor, som fyller alla krav på en arena för såväl bredd som elit och som även kan 
möta skolornas behov av istider. Vi välkomnar därför omtaget som nu görs men beklagar att Uppsalas 
issporter förlorat så mycket tid. 

Ilona Szatmari Waldau (v) 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 167 

Tillfälliga boendeinsatser för ungdomar som omfattas av nya 
gymnasielagen 
KSN-2018-2979 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till socialnämnden att verka för en förlängning av projekt Fadderhem till och med 
30 juni 2019, 

att uppdra till socialnämnden att ansvara för en tillfällig insats för unga utan boende som idag 
bor och går i skola i kommunen och omfattas av den nya gymnasielagen under perioden 
1 november 2018 till och med 30 april 2019 i enlighet med föredragningen, 

att beakta uppdragens ekonomiska konsekvenser under 2019 i förslaget till Mål och budget 
2019 - 2021, 

att uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att 
gemensamt utreda och återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med de 
som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen till kommunstyrelsen senast i april 
2019, samt 

att tillskriva regeringen om behovet av att kompensera kommunerna för ökade 
boendekostnader i och med inrättande av den nya gymnasielagen. 

Reservationer 
Simon Alm (SD reserverar sig mot beslutet till fönnån för bifall till eget yrkande. 

Särskilda yttranden 
Ilona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 167. 

Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 167. 

Yrkanden 
Hona Szatmåri Waldau (V), och Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den nya gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning 
kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasiet om de uppfyller vissa övriga krav. 
Projektet Fadderhem har bedrivit insatser för att stödja den aktuella gruppen i Uppsala med bland 
annat boende. I ärendet föreslås kommunstyrelsen skapa möjligheter att förlänga projektet. Samtidigt  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

124  - 
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Uplialut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

(§ 167, forts) 

föreslås en tillfällig insats under vintern för att möta det boendebehov som inte kan lösas genom 
Fadderhem. De nämnder som är berörda av den nya gymnasielagen föreslås utreda och 
återrapportera förslag till en inriktning för det långsiktiga arbetet med de unga som omfattas av 
lagen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 167 

Särskilt yttrande Vänsterpartiet ärende 8 - Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av 
den nya gymnasielagen 

Vänsterpartiet har som det parti som har ordförandeskapet i socialnämnden varit drivande för att 
kommunen ska ta sitt ansvar för att människor i allmänhet och unga människor i synnerhet hamnar på 
gatan utan boende. 

Det är angeläget att dessa kortsiktiga lösningar kommer på plats snarast och att berörda nämnder ges 
de resurser som krävs för genomförande. Unga människor i härbärgesliknande boenden är en 
nödlösning och det kräver dygnet runt bemanning och ett närvarande socialt arbete för att de unga ska 
få trygghet och bästa förutsättningar att snarast möjligt komma vidare till mer långsiktiga 
boendelösningar. Detta måste nu berörda nämnder säkerställa. 

Vi vill också understryka att härbärgen och tillfälliga boendelösningar inte är en långsiktig lösning. 
Kommunen behöver investera mer i välfärd och samhällsbygge. Först när alla ges möjlighet till ett 
boende de har råd med, utbildning och jobb kan de utmaningar som kommer av växande klyftor och 
ojämlikhet lösas. 

Hona Szatmari Waldau (v) 



bilaga B § 167 

Ärende 8 
Tillfälliga boendeinsatser för unga som omfattas av den nya gymnasielagen 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Uppsala kommun har varit proaktiv för att möta utmaningarna för ensamkommande, i ett statligt 
mottagande som krävt anpassningar och justeringar, ofta av tillfällig karaktär. Den nya 
gymnasielagen ger upphov till en ny grupp av ensamkommande som ges möjlighet till 
gymnasiestudier men som inte ges någon hjälp med bostad. Det är positivt att hitta fadderhem för 
ungdomar som inte har något nätverk i Sverige och som söker eller får uppehållstillstånd här, därför 
ser vi gärna en fortsättning av den verksamheten enligt förslaget. Det är dock viktigt att säkerställa 
att det är rätt målgrupp som omfattas av insatserna — ungdomar som faktiskt studerar på gymnasiet 
och inte exempelvis personer som fått ett lagakraftvunnet avslag på sin asylansökan och inte 
studerar. Det projekt med fadderhem som genomförts tidigare har inte bara hjälpt den målgrupp 
som ursprungligen täntkes. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

AIMANEN 
ith  Centerpartiet 
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Uplialue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 168 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande samordning och struktur för den 
lokala överenskommelsen 
KSN-2018-2614 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Upplands Idrottsförbunds ansökan om 1 900 000 kronor för perioden november 2018 till 
och med oktober 2020, enligt föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 168. 

Sammanfattning 
Upplands Idrottsförbund ansöker om projektstöd gällande fortsatt samordning och struktur inom den 
lokala överenskommelsen, bilaga. De ansöker om totalt 1 900 000 kronor för att driva projektet under 
perioden november 2018 till och med oktober 2020 (2 år). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 



bilaga A § 168 

Ärende 9 

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande samordning och struktur för den lokala överenskommelsen 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Det är bra att involvera Upplands idrottsförbund som en aktör att samordna den lokala 

överenskommelsen. Hela arbetet med den ideella sektorn kräver dock en ökad aktivitet och 

uppmärksamhet från kommunens sida. Det är viktigt att alla olika sektorer av föreningar har en 

koppling till den kommunala verksamheten och det är nödvändigt att detta utvecklas ytterligare 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (1(D) 
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101.119,413 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 169 

Godkännande av ny utbetalningsplan gällande ersättning till 0-ringen AB 
för genomförandet av 0-ringen 2020 
KSN-2018-2845 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ny utbetalningsplan gällande Uppsala kommuns ersättning till 0-ringen AB för 
genomförandet av 0-ringen 2020 enligt föredragningen, 

att kostnaderna för 2018 finansieras inom kommunstyrelsens ram för oförutsedda händelser, 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna för 2019 och 2020 
i Mål och budgetarbetet 2019-2021, samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna nytt avtal med 0-Ringen AB inom ramen för de 
ekonomiska förutsättningar som redovisas i föredragningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade 15 juni 2016 beslut om att Uppsala kommun ska åta sig värdskapet för 
orienteringtävlingen 0-Ringen år 2020. Kommunstyrelsen avsatte 6 000 000 kronor för 
genomförandet av 0-Ringen 2020. 0-Ringen AB har inkommit med en förfrågan om att ändra 
utbetalningsplanen för Uppsala kommuns ersättning. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upFatie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 170 

Yttrande över betänkande från Mottagandeutredningen Ett ordnat 
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande 
(SOU 2018:22) 
KSN-2018-1647 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Arbetsmarknadsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Hona Szatmari (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig till förmån för bifall till eget 
tilläggsyrkande. 

Särskilda yttranden 
Simon Alm (SD) avger följande yttrande: 
"Sverigedemokraterna är för en invandringspaus, och frivillighet avseende invandringsmottagande 
borde återinföras. I det fall kommuner är tvingade att ha invandringsmottagande så bör dock 
förbättringar genomföras." 

Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 170. 

hona Szatmari (V) och Hanna Victoria Mörck (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 170. 

Yrkanden 
Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ilona Szatmåri Waldau (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt 
därutöver på tillägget: 

Att Uppsala kommuns yttrande på sidan 3 efter andra stycket kompletteras med följande stycke: 
Det finns idag stora svårigheter att genomföra avvisningar och utvisningar, till exempel på grund av 
rådande säkerhetsläge. Därför finns det en överhängande risk för att avresecenter i praktiken blir ett 
förvar utan att det finns skäl i enlighet med nuvarande lagstiftning om förvarstagande och med risk att 
dessa avresecenter kommer att bryta mot FN:s barnkonvention. Risken att människor bor i dessa 
center under en längre tid och under mycket bristande förhållanden än överhängande. Uppsala 
kommun avstyrker förslaget om avresecenter. 

Ulrik Wämsberg (S) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar avslag på Hona Szatmåri Waldaus (V) med fleras 
gemensamma yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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upPatifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

(§ 170, forts.) 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat betänkandet Ett ordnat mottagande - gemensamt 
ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) till Uppsala kommun för yttrande 
senast den 15 november 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer hona Szatmåri Waldaus (V) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 170 

Ärende 11 

Yttrande över Mottagandeutredningens betänkande Ett ordnat mottagande 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

De senaste åren har tydligt visat att det finns stora brister vad gäller samordningen och 

rollfördelningen i mottagandet och etableringen av såväl asylsökande som anhöriginvandrare och 

arbetskraftsinvandrare. Uppsala-Alliansen tycker att flera av de förslag som lyfts i utredningens 

betänkande är bra, liksom förslaget till yttrande från Uppsala kommun, men vi vill särskilt påpeka 

vikten av att staten tar det fulla ekonomiska ansvaret för mottagandet och etableringen samt att 

genonnförandeansvaret inte delas. 

De offentliga kostnaderna för mottagande och etablering avgörs av hur den svenska 

nnigrationspolitiken utformas. Då migrationspolitikens utformning är en helt och hållet statlig fråga är 

det viktigt att staten också tar det fulla ekonomiska ansvaret för konsekvenserna av densamma. 

Ett delat ansvar för att något genomförs slutar i praktiken ofta i att ingen tar ansvar för att det 

genomförs. Ansvaret för att de ankomstcenter som utredningen föreslår upprättas och levererar en 

välfungerande verksamhet kan vara antingen kommunalt eller statligt, men Uppsala-Alliansen vill 

framhålla att det bör vara endera och inte båda. Ett delat ansvar kommer högst sannolikt leda till ett 

läge där vissa människor hamnar mellan stolarna och varken stat eller kommun vill ta ansvar och 

kostnader. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AIMANEN 
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bilaga B § 170 

Reservation Vänsterpartiet ärende 11 - Yttrande över Mottagandeutredningens betänkande 

Vänsterpartiet reserverar sig mot KS beslut att avslå Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

Vänsterpartiet anser att flera delar av mottagandeutredningens förslag som rör ökad likvärdighet i 
mottagande samt bättre förutsättningar för snabbare och bättre etablering är viktiga och bra och 
instämmer i Uppsala kommuns yttrande. 

Dock vill vi komplettera yttrandet med en skrivelse om att mottagandeutredningens förslag om att 
upprätta särskilda avresecenter bör avstyrkas. 

Vi ser redan idag att det finns stora svårigheter att genomföra avvisningar och utvisningar, till exempel 
på grund av rådande säkerhetsläge. Därför finns det, menar vi, en överhängande risk för att dessa 
center i praktiken blir en typ av förvar där personer hålls, utan att det finns skäl i enlighet med 
nuvarande lagstiftning om förvarstagande och med risk att dessa avresecenter kommer att bryta mot 
FN:s barnkonvention. Vi bedömer också att utredningen överskattar effektiviteten i dessa anläggningar 
och hur tiden för återvändande skulle kortas tack vare dem. Risken att människor bor i dessa center 
under en längre tid och under mycket bristande förhållanden än överhängande. 

Uppsala kommun är en kommun som utifrån utredningens resonemang om vikten av närhet till 
internationell flygplats med mera skulle kunna vara föremål för sådant avresecenter, vilket gör att 
ansvaret för Uppsala kommun att yttra sig i frågan särskilt stort. 

hona Szatmari Waldau (v) 

-94 



Justerandes sign 
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UpliMeä KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 171 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av bolagsstyrning i ett 
koncernperspektiv 
KSN-2018-2253 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av bolagsstyrning i ett 
koncernperspektiv — uppföljning till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 oktober 2018, 
Granskningen är en uppföljning av en granskning från 2015. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att styrningen i kommunkoncernen 
stärkts under de senaste åren. De bedömer också att ansvaret har blivit klarare sedan den 
tidigare granskningen genomfördes och att arbete har bedrivits med att tydliggöra de olika 
rollerna. Revisorerna noterar dock att det finns vissa dotterbolag som upplever en otydlighet i 
organisationen och därmed i viss mån motstridande direktiv och uppdrag. Detta avser främst 
de bolag där verksamhetens karaktär innebär att de har utbyte med flera olika politiska organ i 
kommunen. 
Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
• uppdatera bolagsordningar, ägarpolicy och ägardirektiv med hänvisning till rätt 
version av kommunallagen. 
i samband med uppdatering av bolagsordningar fundera över att skärpa 
ändamålsformuleringarna. 
• tydligare ange för vart och ett av bolagen vilka policyer och övriga av fullmäktige 
beslutade styrdokument som gäller i syfte att skärpa uppföljningen. 
• diskutera och tydliggöra gränsen mellan den formella och den informella styrningen, 
speciellt dotterbolagsstyrelsernas roll och ansvar. 
• undersöka hur en samordning av administrativa system, i syfte att minska 
suboptimering, kan ske. 
• ställa krav på en årlig bolagsstymingsrapport för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen. 
• ställa krav på årlig styrelseutvärdering. 
• ställa krav på styrelseutbildning varje mandatperiod eller när så anses behövas. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 

-Dyk 
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upP,29,11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 172 

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att 
underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) 
KSN-2018-2386 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till näringsdepartementet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har den 11 juli 2018 remitterat betänkandet En utvecklad 
översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46) till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 oktober 2018. Översiktsplaneutredningens betänkande 
består av två delar. Denna remiss avser endast del 1. Del 2 besvaras i ärendet KSN-2018-2387. 
Betänkandet presenterar förslag på hur översiktsplaneringen enligt plan- och bygglagen kan 
utvecklas för att underlätta efterföljande planering. Förslagen ska också bidra till att dialogen 
mellan staten och kommunen om fysisk planering ska kunna hanteras inom ramen för 
översiktsplaneringen i större omfattning. Förslagen handlar till exempel om hur redovisningen av 
planhandlingar bör göras för att skapa förutsättningar för ökad förutsebarhet och hållbar 
samhällsutveckling. Ett annat förslag handlar om möjligheten att göra översiktsplanen 
bindande i vissa avseenden. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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une», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 173 

Yttrande över betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 2: 
Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46) 
KSN-2018-2387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till näringsdepartementet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har den 11 juli 2018 remitterat betänkandet En utvecklad 
översiktsplanering. Del 2: Kommunal reglering av upplåtelsefonner (SOU 2018:46) till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 oktober 2018. Översiktsplaneutredningens betänkande 
består av två delar. Denna remiss avser endast del 2. Del 1 besvaras i ärendet KSN-2018-2386. 
Utredningens uppdrag har varit att se över hur översiktsplaneringen kan utvecklas i syfte att 
underlätta efterföljande planering och att föreslå begränsningar i havet på att kommunerna i vissa 
fall måste göra en detaljplan och föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas i anslutning 
till dessa begränsningar. Utredningens uppdrag har också varit att se över behovet av att kommunen 
ska kunna bestämma upplåtelseformer, t.ex. genom en bestämmelse i en detaljplan samt att se över 
behovet av att införa en privat initiativrätt så att en enskild exploatör kan genomföra vissa 
fonnella beredningsåtgärder i arbetet med att ta fram en detaljplan. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

-13A- 
Utdragsbestyrkande 
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(STOJ KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 174 

Yttrande över naturvårdsverkets redovisning av gruvavfall samt förslag till 
strategi för hantering av gruvavfall 
KSN-2018-2293 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har den 4 juli 2018 remitterat Naturvårdsverkets redovisning 
av gruvavfall samt förslag till strategi för hantering av gruvavfall till kommunstyrelsen för 
yttrande senast den 31 oktober 2018. 

På uppdrag av regeringen föreslår Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) en 
strategi för miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall. Strategin innehåller fem strategiska 
områden som bedöms vara av särskild vikt för att förebygga uppkomst av gruvavfall, minimera 
miljöpåverkan från gruvavfall och öka återvinningen av gruvavfall. De strategiska områdena handlar 
om tydliga regelverk, pålitlig tillsyn och egenkontroll, rätt kunskap, ordning och reda på avfallet 
samt om att stimulera resurseffektivitet och innovation. Inom varje område föreslås ett antal åtgärder. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upFleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 175 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av stöd till idrottande 
KSN-2018-2247 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat sin granskningsrapport, bilaga 2, om kommunens stöd till 
idrottande för yttrande senast den 31 oktober 2018. Kommunrevisionen har granskat huruvida stöd 
till idrottande sker på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
utifrån de mål och uppdrag som fastställts av fullmäktige. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2018. Kommunrevisionen rekommenderar i sin granskningsrapport nämnden: 
• Att skyndsamt arbeta fram en långsiktig plan för anläggningsförsörjningen. 
• Att skyndsamt arbeta fram kommunens förhållningssätt beträffande de stora publika 
evenemangsarenoma. 
• Att tydliggöra om beslut rörande föreningsbidrag är ett delegerat ärende eller om det är 
verkställighet av nämndbeslut. 
• Att följa upp de ambitioner/satsningar som gjorts för att öka jämställdhet, jämlikhet och jämna 
ut olikheterna mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. 
• Att skapa forum för dialog mellan de kommunala bolagen och primärkommunen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

647 
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upP,20,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 176 

Yttrande över betänkande God och nära vård - En primärvårdsreform 
(SOU 2018:39) 
KSN-2018-2307 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt bilaga 1. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 176. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar på tillägget: 
Att i yttrandet lägga till ett inledande stycke med följande innehåll: 
Svensk sjukvård skulle behöva ses över när det gäller huvudmannaskapet. Om man avskaffar 
landstingen och överför sjukhusansvaret till staten så finns den en förutsättning att organisera även 
primärvården på ett bättre sätt i närmare samarbete med kommunerna. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt därutöver avslag på 
Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har den 5 juli 2018 remitterat betänkandet God och nära vård — en 
primärvårdsreform till kommunstyrelsen för yttrande senast den 15 november 2018. 
Utredningens uppdrag har varit att belysa frågan om en samordnad utveckling av en modern, 
jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår tilläggsyrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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bilaga A § 176 

Ärende 17 
Yttrande över betänkande God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39) 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vi kristdemokrater välkomnar en utveckling av den nära vården. Vi anser dock att svensk sjukvård 

skulle behöva ses över när det gäller huvudmannaskapet. Om man avskaffar landstingen och överför 

sjukhusansvaret till staten så finns det en förutsättning att organisera även primärvården på ett 

bättre sätt i närmare samarbete med kommunerna. 

Vi yrkade därför på ett tillägg till yttrandet med detta innehåll. 

Jonas Segersam (KD) 
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uniffie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 177 

Yttrande över förslag till strategi för regionbusstrafik i Uppsala län 
KSN-2018-1963 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Region Uppsala enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Region Uppsala har den 4 juni 2018 översänt remissen Förslag till strategi för 
regionbusstrafik i Uppsala län, till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 oktober 2018. 
Strategin ska ge vägledning om praktiska lösningar i planeringen av trafiken för att uppnå målen i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. På sikt ska arbetet utifrån strategins principer leda 
till ett mer förutsägbart kollektivtrafikutbud i länet, med lika förutsättningar och lika utbud. 
Strategins principer har tagits fram för att succesivt och konsekvent utveckla trafiken därefter. 
Ambitionen är ett ökat resande och i förlängningen en positiv utvecklingsspiral för 
regionbusstrafiken. 

Genom det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP) beslutar regionfullmäktige om långsiktiga 
mål och generell inriktning för kollektivtrafiken. TFP ligger sedan till grund för alla beslut om 
allmän trafikplikt och styr verksamheten på en övergripande nivå. 
Detalj eringsgraden i TFP är dock inte tillräcklig för att vägleda dagliga och årliga beslut som rör 
trafikens utveckling. Därför finns kompletterande styrdokument, där Strategi för regionbusstrafik i 
Uppsala län är ett av flera dokument som reglerar utvecklingen av regional kollektivtrafik. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

5-ug,  
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upPle». KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 178 

Yttrande över betänkande "Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela 
samhället" (SOU 2018:57) 
KSN-2018-2306 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har den 5 juli 2018 remitterat läsdelegationens betänkande Barns och 
ungas läsning — ett ansvar för hela samhället till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31 
oktober 2018. 

Utredningens uppdrag har varit att bidra till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga 
förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. I utredningens 
uppdrag har det ingått att kartlägga och följa utvecklingen inom det läsfrämjande området. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upRätellue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 179 

Yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst 
(SOU 2018:54) 
KSN-2018-2361 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har den 10 juli 2018 remitterat betänkandet En effektivare kommunal 
räddningstjänst till kommunstyrelsen, för yttrande senast den 2 november 2018. Bakgrunden är 
utredningens bedömning att kommunernas och statens styrning behöver skärpas. 
Utredningen menar att det i flera avseenden finns behov av förändrade regler, framför allt för att 
utveckla samordning av kommunerna. Behovet av samordning gör sig särskilt starkt gällande i 
räddningstjänstverksamheten där samverkan måste ske regionalt och nationellt samt med många olika 
aktörer i brådskande situationer. Även i den brandförebyggande verksamheten finns enligt 
utredningen ett behov av samordning. Utredningen lämnar också förslag för att förbättra och utveckla 
statens tillsyn av och stöd till kommunerna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPniki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 180 

Yttrande över betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 
2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 
KSN-2018-2243 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 26 juni 2018 remitterat tillitsdelegationens betänkanden Med 
tillit växer handlingsutrymmet och Jakten på den perfekta ersättningsmodellen Till kommunstyrelsen 
för yttrande senast den 31 oktober 2018. 

En grundläggande utgångspunkt är att ett starkare inslag av tillitsbaserad styrning och ledning kan 
utgöra en viktig dellösning på de olika problem och hinder som i dag begränsar medarbetarens 
handlingsutrymme och verksamheternas utveckling och därmed också kvaliteten på välfärdstjänstema. 
En annan utgångspunkt är att styrning måste genomsyras av ett helhetsperspektiv. Myndigheter, 
landsting och kommuner kan inte optimera sina egna verksamheter utan att beakta hur det påverkar 
den sammantagna styrningen och den enskilda medborgaren. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande vp, 
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upPatifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 181 

Yttrande över departementspromemorian om översyn av lagstiftningen 
mot s.k. fordonsmålvakter (Ds 2018:33) 
KSN-2018-2506 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Näringsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har remitterat departementspromemorian Översyn av lagstiftningen 
mot s.k. fordonsmålvakter (Ds 2018:33) till Uppsala kommun för yttrande senast den 
8 november 2018. 

I juli 2014 trädde den nya lagen om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter 
och avgifter, den s.k. ianspråktagandelagen, i kraft. Samtidigt genomfördes ändringar i lagen om 
flyttning av fordon (LFF) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF). 
Syftet med den nya lagen och de övriga författningsändringarna var att minska de restförda daterade 
skulderna till det allmänna och att minska incitamentet att använda s.k. fordonsmålvakter. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 182 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av åtgärder med anledning 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
KSN-2018-2304 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har översänt sin granskningsrapport om åtgärder med anledning av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS, bilaga 2, för yttrande senast den 31 oktober 2018. 
Kommunstyrelsen har tagit del av berörda nämnders yttranden över kommunrevisionens 
rekommendationer. 
Nämnderna rekommenderas av revisionen att: 
• se över formerna för sammanställning av statistikrapporter samt säkerställa att denna är korrekt 
och ändamålsenlig, 
• se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från 
enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden, exempelvis vad 
gäller IVO:s begäran av yttranden, vitesförelägganden och domslut, 
• säkerställa dokumentationen, exempelvis genom att tydligt dokumentera om den enskilde avböjer 
erbjudande om insats, i syfte att undvika att på felaktiga grunder dömas till särskild avgift 
tillse att aktuella rutiner och/eller riktlinjer finns gällande hantering och rapportering av 
verkställda beslut, 
• se över delegationsordningar så att dessa är uppdaterade vad gäller hantering och rapportering av 
ej verkställda beslut, samt 
• ta fram en plan för att långsiktigt säkerställa tillgången till boende, framförallt till bostad 
med särskild service. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 16 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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up1120.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 183 

Anmälda delegationsbeslut perioden 13 september - 17 oktober 2018 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 
13 september— 18 oktober 2018 till protokollet, bilaga A § 183. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
perioden 13 september till och med 18 oktober 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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bilaga A § 183 

Ärendenummer Åtgärd/Handling 
KSN-2016-0029 
KSN-2016-1622 

KSN-201.6-2538 
KSN-2016-2538 
KSN-2017-3008 
KSN-2017-3340 
KSN-2017-3340 

KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-1320 
KSN-2018-2629 
KSN-2018-2630 
KSN-2018-2633 
KSN-2018-2637 
KSN-2018-2690 

KSN-2018-2981 

KSN-2017-3098 

KSN-2018-1668  

Delegationsbeslut rörande köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:10 
Delegationsbeslut rörande komplettering av trafikutredning 

Delegationsbeslut rörande Tilläggsavtal detaljplan för Norra Bäcklösa 
Delegationsbeslut rörande Tilläggsavtal detaljplan för Norra Bäcklösa 
Delegationsbeslut Exploateringsavtal för Kv. Plantan 
Delegationsbeslut rörande uppsägning av Nyttjanderättsavtal - Sala backe 20:3 
Delegationsbeslut rörande uppsägning av Nyttjanderättsavtal - Sala backe 20:2 

Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 30 augusti 2018 
Delegationsbeslut 300 mnkr genom Kommuninvest 4 september 2018 
Delegationsbeslut 500 mnkr genom Kommuninvest 4 september 2018 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 6 september 2018 
Delegationsbeslut 300 mnkr genom certifikat 20 september 2018 
Delegationsbeslut 300 mnkr genom certifikat 20 september 2018 
Delegationsbeslut 250 mnkr genom certifikat 27 september 2018 
Delegationsbeslut 300 mnkr genom certifikat 4 oktober 2018 
Delegationsbeslut 300 mnkr genom certifikat 11 oktober 2018 
Avslag på begäran om utlämnande av handling 
Beslut angående begäran om att få ut allmänna handlingar 
Beslut om avslut av anställning 
Protokoll, förhandling enligt MBL 10 och 64 § 
Beslut om avslut av anställning 
Förhandling enligt MBL § 11, tillsättning enhetschef till Städservice 

Beslut om begäran om att få ut allmänna handlingar 

Säkerhetschefen beslut 2018-09-04 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2017-12-11 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

d,51 1} 



Säkerhetschefen beslut 2018-01-17 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

KSN-2018-1670 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-02-02 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

KSN-2018-1673 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-04-24 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

KSN-2018-1675 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-04-27 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
KSN-2018-1676 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2017-09-05 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
KSN-2018-1678 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-08-07 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
KSN-2018-2581 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-06-08 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
KSN-2018-2583 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-08-07 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
KSN-2018-2584 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-08-17 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
KSN-2018-2585 (1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

KSN-2018-3102 
KSN-2018-2691 
KSN-2018-0003 
KSN-2016-1180 

Säkerhetschefen beslut 2018-09-14 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Förhandling enligt MBL § 11, tillsättning enhetschef till Städservice 
Beslut om utbetalning Allt ljus på Uppsala 2018 
Delegationsbeslut rörande arkeologisk utredning steg 2 



KSN-2018-2586 

KSN-2018-1671 

KSN-2018-2691 

KSN-2016-1180 

KSN-2018-1623 

KSN-2018-2693 

KSN-2018-2693 

KSN-2018-3103 

KSN-2018-2076 

Säkerhetschefen beslut 2018-08-28 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-01-30 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Förhandling enligt MBL § 11, tillsättning enhetschef till Städservice 

Delegationsbeslut rörande arkeologisk utredning steg 2 

Beslut om begäran om att få ut handlingar 

Förhandling enligt MBL § 11, byte av titel 

Förhandling enligt MBL § 11, byte av enhet 

Säkerhetschefen beslut 2018-10-10 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 

Säkerhetschefen beslut 2018-06-08 om placering i säkerhetsklass enligt 19 § säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633) enligt 6.6 Övriga ärenden punkt 3 i delegationsordningen 



Justerandes sign 
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upilfalut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 184 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i 
KSN-2018-3218 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige 2019 sammanträder den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 
27 maj, 12 juni, 16 september, 7 oktober, 4— 5 november och 9 december, 

att kommunfullmäktige 2020 sammanträder den 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 
25 maj, 8 juni, 14 september, 5 oktober, 2 —3 november och 14 december, 

att kommunfullmäktige 2021 sammanträder den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 
31 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 1 — 2 november och 13 december, 

att kommunfullmäktige 2022 sammanträder den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 
30 maj, 13 juni, 12 september, 3 oktober, 7 — 8 november och 12 december, samt 

att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter och Uppsalatidningen samt publiceras på uppsala.se  och på kommunens officiella 
kanaler på sociala medier. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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lupPniut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 185 

Deltagande vid Eurocities årsmöte 
KSN-2018-2732 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande representerar Uppsala 
kommun vid Eurocities årsmöte i Edinburgh, Skottland den 28-30 november 2018. 

Sammanfattning 
Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona, Birmingham, 
Frankfurt, Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet är att tillvarata större städers intressen genom att 
bedriva bevakning och påverkansarbete mot EU-institutioner och att utbyta erfarenheter och kunskap 
städerna emellan. Uppsala kommun blev medlem i Eurocities 2015. Varje år arrangerar Eurocities ett 
årsmöte i en av organisationens medlemsstäder. År 2018 arrangeras mötet i Edinburgh, Skottland. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 186 

Deltagande vid Krisberedskaps- och totalförsvarskonferens i Uppsala län, 
15-16 november 2018, Gimo Herrgård 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Linda Eskilsson (MP), Helena Hedman Skoglund (L), Tobias Smedberg (V), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KB), samt Mohamad Hassan (L) ges möjlighet att delta vid Krisberedskaps- och 
totalförsvarskonferens i Uppsala län 15-16 november 2018. 

Sammanfattning 
Programmet tar upp aktuella frågeställningar och händelser inom samhällets krisberedskap och 
totalförsvar — lokalt, regionalt och nationellt. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upFlate KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 187 

Tillsättning av brandchef 
KSN-2018-3272 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Elisabet Samuelsson som brandchef, med anställning enligt överenskommelse, 
samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal för Elisabet Samuelsson. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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unifIlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 

§ 188 

Tillsättning av direktör vid omsorgsförvaltningen 
KSN-2018-1779 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Lenita Grönlund som förvaltningschef med titeln direktör vid 
omsorgsförvaltningen, med anställning enligt överenskommelse, samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal för förvaltningsdirektör Renita Grönlund. 

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

Utdragsbestyrkande 

'N- 
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