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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 99 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den/1Juni 
2016. 

§ 100 

Fastställande av föredragningslist 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 101 

Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun 
KSN-2015-2455 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att samtliga nämnder från och med 1 januari 2017 ska ansvara för både systemledning och verksamhet 
i egenregi inom av kommunfullmäktige beslutat ansvarsområde, 

att avveckla styrelsen för teknik och service och styrelsen Uppsala vård och omsorg från och med den 
1 januari 2017 och fördela styrelsernas produktionsverksamhet inom kommunkoncernens nämnd- och 
bolagsorganisation i enlighet med föredragningen, 

att antalet ledamöter i gatu- och samhällsmilj önämnden, omsorgsnämnden och äldrenämnden ska vara 
13 ledamöter och 9 ersättare från och med den 1 januari 2017, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ge förslag på månadsarvoden för berörda nämnders presidier att 
fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2016, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ge förslag på reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder att fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2016, 

att uppdra till kommunstyrelsen att senast i september 2016 fatta beslut om organisering, styrning och 
finansiering av gemensam verksamhet i enlighet med föredragningen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa principorganisation för förvaltningen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att särskilt följa implementeringen av den nya organisationen för att 
vid behov föreslå förändringar, 

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut som krävs för nämndorganisationens 
genomförande, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av externa utförare. Programmet ska garantera insyn och transparens i 
beslutsprocesser samt skapa förutsägbarhet och stabila förutsättningar för såväl externa utförare som 
för egenregi utifrån bl.a. samordningsfördelar, effektivitet och affärsmässighet. I programmet ska 
ersättningsmodellerna i respektive nämnd till såväl egenregi som externa utförare bygga på 
förutsägbarhet och ha god framförhållning. Programmet ska fastställas av KF och utvärderas årligen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att under 2017 genomföra en översyn av stadsbyggnadsförvaltningens organisation, samt 

att ta att ta fram en ekonomi- och verksarnhetsstyrningsmodell anpassad till den nya nämnd och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

(fortsättning § 101) 

förvaltningsorganisationen i samband med Mål och budget 2017-2019, samt 

att anta Mohamad Hassans (L) förslag till tillägg i texten på sidan 12 och 13 i förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M) och Rikard Sparby (M) reserverar sig till förmån för bifall 
till eget yrkande och avger reservation enligt bilaga A § 101. 

Jonas Segersam (KID) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga B § 101. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga C § 101. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), avslag på arbetsutskottets förslag. 

Jonas Segersam (KID) yrkar därutöver: 
att sIg'uta upp beslutet att avveckla styrelserna för Teknik och service och Vård och omsorg från och 
med den 1 januari 2017 respektive 1 januari 2019. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den ändringen i tredje att-
satsen; 
att antalet ledamöter i gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och äldrenämnden ska 
vara 15 ledamöter. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med den ändringen att första 
att-satsen under Kommunstyrelsen föreslår för egen del besluta, ersätts av följande ändringsyrkande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av externa uOrare. Programmet ska garantera insyn och transparens i 
beslutsprocesser samt skapa förutsägbarhet och stabila förutsättningar för såväl externa uOrare som 
för egenregi utifrån bl.a. samordningsfördelar, effektivitet och affärsmässighet. I programmet ska 
ersättningsmodellerna i respektive nämnd till såväl egenregi som externa utförare bygga på 
förutsägbarhet och ha god framförhållning. Programmet ska fastställas av KF och utvärderas årligen. 

Mohamad Hassan (L) yrkar vidare på följande tillägg; 
under rubriken "Genomförande" på sidan 12, efter stycke två: 
I syfte att behålla och engagera strategisk kompetens under uppbyggnaden av de nya förvaltningarna 
ska projektledningen ta fram en handlingsplan. Processen ska präglas av stor delaktighet från 
berörda medarbetare för att säkerställa att väsentliga verksamhetsperspektiv tas tillvara och att en 
grund läggs för utvecklandet av en gemensam kultur inom de nya förvaltningarna. 

Utdragsbestyrkande 
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5 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

(fortsättning § 101) 

De förvaltningschefer som idag har uppdraget att leda berörda förvaltningar ska utifrån framtagen ny 
kompetensprofil och intervju av extern konsult föra samtal med stadsdirektören om fortsatt uppdrag. 

Chefsbefattningar inom berörda delar av de nya förvaltningarna öppnas för intern intresseanmälan 
utifrån kompetensprofiler för de nya uppdragen. Enheter med oförändrat uppdrag integreras 
sammanhållna till chefs- och medarbetarstruktur i nya förvaltningarna. 

Tillägg i sista stycket på sidan 13: 
Det är viktigt att ha en noggrann ekonomisk uppföljning och utveckla processer som skapar en god 
ekonomisk styrning vilket ska undvika negativa kostnadseffekter. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt bifall till Mohamad Has sans (L) 
samtliga yrkanden. 

Ärendet 
Förslaget till ny nämndorganisation innebär att samtliga nämnder får ansvar för systemledning och 
verksamhet i egenregi inom sina respektive ansvarsområden. Förslaget innebär även att styrelsen för 
teknik och service och styrelsen Uppsala vård och omsorg avvecklas från och med 1 januari 2017. 
Den verksamhet som produceras av respektive styrelse övergår till nämnder och de kommunala 
bolagsstyrelserna. I princip berörs samtliga nämnder. De nämnder som främst berörs är de båda 
produktionsstyrelserna, gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, äldrenämnden, 
socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Inom den 
kommunala bolagssektom är det i första hand Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala 
Kommun, Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB som berörs. 
Sammanlagt är det cirka 6 500 medarbetare som berörs av förslaget till förändringen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) yrkanden och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KD) tilläggs-
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets reviderade 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 12 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

171p, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 102 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
KSN-2016-0613 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Den berednings- och beslutanderätt som uteslutande tillkommit tjänstemän inom mark- och 
exploateringsavdelningen samt kommunstyrelsens utskott för mark- och exploateringsfrågor, MEX-
utskottet, föreslås genom revidering av kommunstyrelsens delegationsordning fördelas på tjänstemän 
inom mark och exploateringsavdelningen och den nybildade avdelningen Fastighet samt MEX-
utskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 19 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 103 

Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering 
KSN-2016-1106 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa högsta avgift för boendeparkering till 500 kronor per månad. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam 
reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga A § 103. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Yrkanden 
Maria Gardfiell (Ml') yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam 
(KD), yrkar: 
att fastställa högsta avgif t för boende parkering till 300 kronor per månad. 

Mohamad Hassan (L) yrkar: 
att fastställa högsta avgift för boende parkering till 400 kronor per månad och att kostnaden 
indexregleras. 

Ärendet 
Gata- och sarnhällsmiljönärrm  den har den 27 april 2016 föreslagit att högsta avgift för boende- 
parkering ska höjas från 200 kronor per månad till 500 kronor per månad. 

Gentemot beslutet har (M)-, (L)-, (C)- och (KD)-ledamötema har anfört reservation till förmån för 
förslaget att högsta avgift för boendeparkering ska höjas från 200 kronor per månad till 300 kronor per 
månad. 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

(fortsättning b' 103) 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Parkeringsbolaget AB 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10(29) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 104 

Förändringar av övre gräns för parkeringsavgift 
KSN-2016-1105 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa högsta möjliga parkeringsavgift till 40 kronor i timmen. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam 
reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga A § 104. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam 
(Kl)), Yrkar; 
att fastställa högsta möjliga parkeringsavgift till 35 kronor timmen. 

Mohamad Hassan (L) yrkar; 
att fastställa högsta möjliga parkeringsavgift till 35 kronor timmen och att kostnaden indexregleras. 

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

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har den 27 april 2016 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ny 
högsta möjliga parkeringsavgift om 40 kronor i timmen. 

Gentemot beslutet har (M)-, (L)-, (C)- och (KD)-ledamöterna anfört reservation till förmån för eget 
yrkande om att ny högsta möjliga parkeringsavgift om 35 kronor i timmen. Sojka Lakic (L) anmälde 
ett särskilt yrkande till protokollet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 maj 2016 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 105 

Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare 
KSN-2016-0594 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till socialnämnden att ansvara för att driften av härbärge och dagverksamhet för EU-
migranter sker året om så länge behov finns, 

att uppdra till socialnämnden att, årligen i samband med återrapportering av tertial tre, till 
kommunstyrelsen särskilt återrapportera de verksamheter som bedrivs till förmån för EU-migranter, 

att uppdra till socialnämnden att utveckla den uppsökande verksamheten för EU-migranter som vistas 
i Uppsala kommun, 

att uppdra till kommunledningskontoret att utreda och återrapportera till kommunstyrelsen hur 
samverkan mellan Uppsala kommun och EU-migrantemas hemländer skulle kunna utvecklas, samt 
återkomma med förslag till kommunstyrelsen, 

att uppdra till kommunledningskontoret att intensifiera arbetet med att söka tillgängliga EU-medel och 
statliga medel för att säkerställa en långsiktig extern fmansiering, samt 

att finansiera kostnaden på 2 miljoner kr för 2016 ur kommunstyrelsens förfogandemedel, samt att 
finansieringen för 2017 och framåt prövas i arbetet med Mål och budget. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M) och Rikard Sparby (M) reserverar sig till förmån för bifall 
till eget förslag och avger reservation enligt bilaga A § 105. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och avger reservation enligt 
bilaga B § 105. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och avger reservation enligt 
bilaga C § 105. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och avger reservation enligt 
bilaga D § 105. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard 
Sparby (M) och Jonas Segersam (1(13); 
att avslå första att-satsen, samt på följande tillägg; 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

(fortsättning § 105) 

att Uppsala kommun säkerställer att avhysning på kommunal och privat mark genoförs omgående. 

Stefan Hanna (C) yrkar därutöver; 
att avslå att-sats två, samt att bifalla att-sats tre och ftra. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) och Jonas 
Segersam: 
att bifalla att-sats två, tre och fyra. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar på följande tillägg: 
att finansiera kostnaden på 2 miljoner kronor för 2016 ur kommunstyrelsens förfogandemedel, samt 
att finansieringen för 2017 och framåt prövas i arbetet med Mål och budget. 

Stefan Hanna (C) yrkar avslag på Maria Gardfjells (MP) tilläggsyrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag samt bifall till Fredrik Ahlstedts (M) 
yrkanden. 

Jonas Segersam (KB) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L); 
att Uppsala kommun istället ska fortsätta att driva härbärget och dagverksamheten såsom idag utan 
ytterligare ekonomiska anslag. 

Mohamad Hassan (L) yrkar vidare på följande tillägg: 
att uppdrag till kommunledningskontoret att intensifiera arbetet med att söka tillgängliga EU-medel 
och statliga medel för att säkerställa en långsiktig extern finansiering, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att utreda möjligheten för Uppsala kommun att erbjuda en 
uppställningsplats i enlighet med intentionen ovan. 

Marlene Burwick (S) yrkar bifall till Mohamad Hassans (L) första tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Maria Gardfjells (MP) förslag till 
tilläggs att-sats och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till första 
andra, tredje och fjärde att-sats, i respektive ordning, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslagen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KID) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) första 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) andra 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

(fortsättning § 105) 

Votering begärs och verkställs. 
Avslag på Mohamad Hassans (L) tilläggsyrkande avger ja-röster. Bifall till tilläggsyrkande avger nej - 
röster. 

Ja-röster avges av; Marlene Burwick (S), Gustav Lantz (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg 
(S), Loa Mothata (S), Maria Gardfjell (1V1P), Rickard Malmström (M2), Ilona Szatmåri Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam 
(Kl)) och Simon Alm (SD). 

Nej-röster avges av; Mohamad Hassan (L). 

Kommunstyrelsen beslutar med14 ja-röster mot 1 nej-röst att avslå Mohamad Hassans (L) tilläggs-
yrkande. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (15,4) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ärendet 
Kommunen har beviljat stöd för drift av dagverksamhet och härbärge för socialt utsatta EES-
medborgare sedan februari 2014. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 (KSN-2015-0811) att med 
berörda nämnder utfoimfa framtida insatser till socialt utsatta EES-medborgare. 

Beslutsunderlag 
Kom_munledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Socialnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

i 



14 (29) 

"Pen» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 106 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2016 från Rasbo i 
samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden och Knutby i samverkan 
KSN-2016-0538 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2016 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 105 000 kronor, Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 85 000 kronor via Storvreta fastighetsägarförening samt Knutby i samverkan 10 000 
kronor, samt 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till riktlinjer för kommunens 
bidrag till samverkanföreningar/byalag. 

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

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar att sökandena beviljas hela det belopp som de ansökt medel för. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har sedan 2003 i samband med kommundelsnämndemas avveckling beviljat medel 
till lokala föreningar som driver demokrati och utvecklingsfrågor i sin bygd. Medlen ska användas för 
att stimulera till samverkanslösningar och engagemang i frågor som rör inflytande, information och 
kommunikation i den lokala bygden. Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden, 
Knutby i samverkan och har inkommit med ansökningar. 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) yrkande och finner 
avslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Föreningen Rasbo i samverkan 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden via Storvreta fastighetsägarförening 
Knutby i samverkan 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

T2A 



15 (29) 

upPätifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 107 

Tillfällig resursförstärkning till utbildningsnämnden för utökad 
sommarskola 
KSN-2016-1065 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja utbildningsnämnden 3 760 tkr från kommunstyrelens medel för flyktingmottagade för 
resursförstärkning till öppen sommarskola. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Under hösten 2015 kom en stor grupp ensamkommande flyktingar till Uppsala kommun. De senaste 
månaderna har takten avtagit, och antalet ensamkommande barn som är registrerade hos Över-
förmyndamämnden är cirka 1200. Majoriteten av dessa är barn i skolåldern. Kön till skolgång är 
fortsatt lång. Omkring 400 barn väntar för närvarande på utbildningsplats; cirka 250 på plats till 
högstadiet och cirka 150 till gymnasiet. 

Kommunstyrelsen antog 10 februari 2016 Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asyl-
sökande. I samband med det togs beslut att använda en del av de statliga medlen som utbetalats till 
kommunen för flyktingmottagande till olika riktade insatser. Den överskjutande delen skulle användas 
först efter en processkartläggning som identifierat flaskhalsar i mottagningen. 

Den bristande tillgången på undervisningsplatser är en tydligt identifierad flaskhals. I syfte att till viss 
del kompensera för långa väntetider under våren ämnar utbildningsförvaltningen driva utökad, öppen 
sommarskola med fokus på undervisning i svenska för målgrupperna barn i åldrar 13-16 år. Detta som 
ett komplement till den redan beslutade sommarskolan i fyra veckor för drygt 300 gymnasieelever 
inom SPRINT. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) avslags- 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 april 2016. 

Expedieras till 
Enheten för flyktingsamordning 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



16 (29) 

Uppagla 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 108 

Lokala ordningsföreskrifter Uppsala hamn 
KSN-2016-1107 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta lokala föreskrifter för Uppsala hamn. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 6 april 2016, GSN-2015-0895, att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige, att anta nya lokala föreskrifter för Uppsala hamn. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



17 (29) 

upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 109 

Yttrande över Kommunrevisionens rapport: Granskning av mark- och 
exploateringsverksamheten i Uppsala kommun 2015 
KSN-2016-0455 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 109. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har i skrivelse den 15 januari 2016 redogjort för ett antal rekommendationer med 
anledning av resultatet av en granskning av Uppsala kommuns mark- och exploateringsverksamhet. 
Kommunrevisionen bedömer att det fmns stora brister i hanteringen och begär yttrande från 
kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden. Granskningen 
har omfattat en genomlysning av nuläget och en bedömning av hur de åtgärder som vidtagits i 
projektstyrningen framöver resulterar i en god styrning och uppföljning av projekten. Granskningen 
har genomförts under perioden september-oktober 2015. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 12 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

18 (29) 

Uplinlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 110 

Yttrande över Kommunrevisionens rapport: Granskning av 
investeringsprocessen i Uppsala kommun 2015 
KSN-2016-0451 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 110. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har granskat investeringsprocessen i Uppsala kommun 2015. Syftet med 
granskningen är att utvärdera och bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt riktlinjer och rutiner 
för styrning/kontroll av större investeringsprojekt och riskområden. 

Yttrande avges gemensamt för kommunstyrelsen och gatu- och samhällsmiljönämnden. Yttrandet 
omfattar redogörelse för pågående utvecklingsarbete vad gäller styrning, uppföljning och rutiner inom 
investeringsverksamheten på koncern-, nämnd- och projektnivå. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

19 (29) 

upPniut, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 111 

Yttrande över remiss: Effektiv vård (SOU 2016:2) 
KSN-2016-0479 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 111. 

Ärendet 
Socialdepartementet har remitterat betänkandet "Effektiv vård" till bland andra Uppsala kommun. 
Utredningen har haft i uppdrag att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda 
professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Analysen skulle bland annat 
belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns Utgångspunkten i utredningen var 
att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården; 
vårdens effektivitet avgörs därmed i mötet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
fmner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Socialdepartementet 
Akt 

Utdragsbe,styrkande 



20 (29) 

upPleif KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 112 

Yttrande över Statskontorets rapport: Uppdaterad indelningsgrund i 
delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund 
KSN-2016-0627 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Statskontoret har överlämnat rapporten Uppdaterad indelningsrund i delmodellen för barn- och 
ungdomar med utländsk bakgrund för yttrande. I juni 2014 fick Statskontoret i uppdrag att undersöka 
om beräkningarna i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund i kostnads-
utjämningen ska baseras på distrikt istället för församling. 

Delmodellen barn och ungdomar med utländsk bakgrund tillkom år 2000 och är en del av 
kostnadsutjämningssystemet. Den syftar till att kompensera kommuner där det finns relativt många 
barn och ungdomar med utländsk bakgrund som kan förväntas ha ett större behov av stöd i förskolan 
och skolan. 

Statskontoret förslår att distriktsindelningen som införs i folkbokföringen 1 januari 2016 bör utgöra 
indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Förslaget införs 2017 
och innebär att den ekonomiska omfördelningen ökar eftersom en finfördelad indelningsgrund fångar 
upp andelen barn och ungdomar med en utländsk bakgrund med högre precision än en grövre 
indelningsgrund t ex kommun. 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Statskontoret 
Akt 

0
1) 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

iP 



21(29) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 113 

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om 
inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter 
KSN-2015-0678 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig 
till förmån för bifall till motionen. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till föLmån för bifall till eget avslagsyrkande och avger reservation 
enligt bilaga A § 113. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M) och 
Rikard Sparby (M); 
att bifalla motionen. 

Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD); 
att avslå motionen. 

Ärendet 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fi) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträdet den 27 mars 2015, yrkat att möjligheterna för att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter 
i Uppsala kommun utreds. 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (I(D) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



22 (29) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum• 2016-05-25 

§ 114 

Motion av Anna Manen och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara 
nyanländas kompetens 
KSN-2015-1915 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard 
Sparby (Iv!) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KB), Fredrik Ahlstedt (M), Therez 
Olsson (M), Rikard Sparby (M) och Stefan Hanna (C); 
att bifalla motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar; 
att avslå motionen. 

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

Ärendet 
Anna Manell och Benny Lindholm (Båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015, att 

-arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen arbeta 
fram ett sfi- och vuxenutbildningsprogram för nyanlända akademiker med lärarbakgrund, 
- arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen göra 
en inventering bland nyanlända för att ge underlag för dimensionering av olika sfi- och 
vuxenutbildningsprogram inom exempelvis olika modersmål, matematik, naturvetenskap, slöjd eller 
yrkesämnen, 
-att utbildningsnämn  den ges i ansvar att utarbeta en modell för sfi- och vuxenutbildning, eventuellt 
innefattande externa utbildningsanordnare, med inriktning på läraryrket samt praktik och mentorskap 
knutet till en lämplig skola innefattande individuella studieplaner. 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



23 (29) 

upP».11,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

(fortsättning § 114) 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 5 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M6' 
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upPlfie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 115 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 mars 2016 
KSN-2016-0467 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 115. 

Ärendet 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som Uppsala kommun har dels 
en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med fastställd 
policy och tillhörande riktlinjer. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 2 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdra 	styrkande 



25 (29) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 116 

Revisionsrapport i enlighet med 7 § (lag 2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser 
KSN-2016-1200 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisionsrapporterna enligt bilaga för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Ärendet 
Uppsala Stadshus AB har överlämnat rapporter enligt 7 § (lag 2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser till kommunfullmäktige för godkännande. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



26 (29) 

Upräfilut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 117 

Anmälningsärenden 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 6 maj till och med 18 maj 2016 

1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 12 april 2016 
2. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 5 maj 2016 
3. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 17 maj 2016 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

g( 



NIJusterandes sign 

27 (29) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 118 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Förteckning delegationsbeslut perioden 5 maj till och med 18 maj 2016 

1. Ordförandes beslut den 2 maj om fullmakt att representera Uppsala kommun vid årsmötet för 
Upplandsbygds — lokalt ledd utveckling den 12 maj 2016. 

2. Beslut fattat av enhetschef för samordning av flyktingfrågor den 6 april (§ 52), om att bevilja stöd 
till organisationerna Röda korsets ungdomsförbund samt Sensus Studieförbud. 

3. Beslut fattat av enhetschef för samordning av flyktingfrågor den 6 april (§ 52), om att bevilja medel 
till översättning av kommunens "Va-med" material. 

Utdragsbestyrkande 

P 



Justerandes sign 

28 (29) 

UPEOlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 119 

Val av representanter till jämställdhetsrådet 
KSN-2016-0917 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ledamöter i jämställdhetrådet utse Peter Gustavsson (S), Ylva Stadell (S), Rikard Malmström 
(MP), Sadaf Nasiripour (Pi), Fredrik Ahlstedt (M), Felicia Sundmark (KD), Anne Lennartsson (C), 
samt 

att till ordförande respektive vice ordförande utse Rona Szatmåri Waldau (V) och Sevana Bergström 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj att inrätta ett jämställdhetsråd och anta föreskrifter för detta. 

Rådets föreskrifter anger att rådet ska bestå av nio ledamöter, inklusive ordförande och vice 
ordförande, som utses av kommunstyrelsen. Ordföranden ska utses bland kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2016, § 86. 

Utdragsbestyrkande 

AA: 



Utd4bestyrkande 
c" i 

29 (29) 

Uplialue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-25 

§ 120 

Personalärende - Rekrytering av ekonomidirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ola Hägglund till ekonomidirektör i Uppsala kommun från och med 12 september 2016. 

Justerandes si 

13it 



Bilaga A § 101 

Ärende 3, Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun 

Reservation 
(1\4) 

En omorganisation löser inte bristen på politiskt ledarskap. Vi välkomnar utveckling och förbättring 
inom de kommunala verksamheterna, men saknar svar på vilka problem som löses genom förslaget till 
en ny nämndorganisation. Det finns alltid utrymme för förbättringar inom kommunen, men vi ska inte 
laga något som inte är trasigt. 

Det närmaste en problemfounulering som ges i handlingen är hänvisningar till erfarenheter ifrån 
utbildnings- och kulturområdet. Man bedömer där att samorganiseringen på förvaltningsnivå har haft 
positiva effekter genom bättre kostnadskontroll och en tydligare roll i förhållande till medborgaren. Vi 
frågar oss huruvida kostadskontrollen är ett problem i den nuvarande organisationen. Uppsala vård och 
omsorg är en av få egenregiverksamheter i Sverige som går med vinst, vilket bygger på en god och 
noggrann ekonomisk uppföljning. 

På samma sätt ställer vi oss frågande till huruvida rollen i förhållande till medborgaren förtydligas 
genom förslaget. Ur ett medborgarperspektiv är det snarare viktigt att systemledar- och 
produktionsansvaret skiljs åt för att tydliggöra möjligheten att välja utförare och för att upprätthålla 
lagen om valfrihet. Vidare hänvisas det till att man inom utbildnings- och kulturområdet nu är mycket 
nöjd med stödet från kommunledningskontorets stabsorganisation, vilket inta kan sägas utgöra ett 
problem som löses med en omorganisation, utan snarare med tydligare styrning. Förslaget löser på så 
sätt inget som inte redan kan fungera. 

Syftet med förslaget sägs vara att 1) öka den politiska genomslagskraften, 2) göra organisationen 
begriplig och logisk för medborgaren samt 3) effektivisera styrningen av verksamheten. Vi 
tror inte att dessa mål kommer att nås genom detta förslag. 

Genomslagskraften för politiska beslut ökar inte genom en omorganisation. Redan i dagens 
organisation styrs alla delar av politiken, men den politiska genomslagskraften blir aldrig 
större än de enskilda politikernas förmåga. Politikens uppgift är att styra och leda, endast 
bristande förmåga ger bristande politisk genomslagskraft, så frågan om hur förslaget ska leda 
till en förbättring kvarstår. 

En ny nämndorganisation förbättrar inte heller välfärden i förhållande till medborgaren. Det är inte 
organisationens logik som medborgare söker svar kring när de vänder sig till politiken eller 
förvaltning, utan en lösning på ett problem. Som medborgare har du inte behov av att söka upp 
politiken när allt fungerar, det är vid brister du kontaktar kommunens folkvalda. Det är målet som är 
politikens ansvar, inte vägen dit. 

Att en ny organisation skulle innebära effektivare styrning av verksamheten är osannolikt. Oavsett hur 
nämnderna är organiserade krävs det att arbetet utförs som givna uppdrag. Om dessa uppdrag är 
formulerade som mål eller som avtal är egentligen irrelevant, organisationens effektivitet och 
resurshantering är beroende av förmågan att styra. Tyvärr riskerar en samorganisation att skapa 
kortsiktighet i förhållande till uppdragen genom att ansvarsfördelningen blir otydlig. Nuvarande 
organisering innebär en distinkt ansvarsfördelning vilket ger långsiktighet och tydlighet. 



Särorganiseringen sägs kunna medföra en alltför starkt rollfokus. För att hantera eventuella fall av 
skilda intressen inom organisationen har kommunledningskontoret och ekonomidirektören därför 
arbetat fram en konfliktlösningsmodell. Vad vi vet har denna aldrig använts, något som antingen tyder 
på att konflikter inte uppstått eller på bristande ledning och styrning. Bristande ansvarstagande löses 
inte genom en omorganisation. 

Vi är mycket skeptiska och under processens gång har vi inte sett något som gjort oss övertygade om 
att detta är rätt väg att gå. Processen för framtagandet av en ny nämndorganisation har inte skett i 
enighet och för första gången sedan år 1982 har samverkan över blockgränsema gällande kommunens 
organisation inte respekterats. Stora organisationsförändringar bör vara välgrundade och långsiktiga, 
och ske i politiskt samförstånd med bred uppslutning. 

Om man inte klarar av att styra och leda, så omorganiserar man. Den enda slutsats som kan dras 
gällande omorganisationen är att den rödgröna majoriteten har tappat greppet om styrningen och 
härigenom abdikerar det politiska ansvaret. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 



Bilaga B § 101 

Ärende 3: Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun 

Reservation (KO) 

Stora organisationsförändringar ska vara välgrundade och långsiktiga, och ske i politiskt samförstånd 
med bred uppslutning. Processen kring detta ärende har ändock från början varit forcerad och dåligt 
förankrad. Att genomföra denna förändring när många partier i oppositionen är emot skapar en 
osäkerhet i hela organisationen och en onödig polarisering i frågor där man i stället tillsammans bör 
arbeta för hela kommunens bästa. 

Kristdemokraterna ser en stor risk i att denna omorganisation ger oklara roller i fördelningen mellan 
systemledarrollen och egenregirollen. Att sätta myndighetsutövning och utförare av myndighetsbeslut 
i samma organisation både minskar tydligheten för medborgarna, och minskar också förutsättningarna 
för ett gott samarbete och transparens gentemot privata utförare. Vi bedömer att detta kommer leda till 
en mindre effektiv egenregi och därmed högre kostnader för kommunen, samt till det på sikt även 
leder till en sämre förståelse och insyn i beställningen gentemot externa utförare. 

Styrelsen för vård och omsorg har en mycket bra ekonomiuppföljning och arbetar utifrån ledorden: 
konkurrenskraft, lönsamhet och attraktiv arbetsgivare. Erfarenheterna från produktionen där man i 
många fall på individnivå arbetar med en kostnadseffektiv ekonomisk uppföljning behöver komma 
beställamämndema till del, och medverka till en bättre ekonomisk styrning och beställning. Vi önskar 
att man i första hand hade satsat på att utveckla ekonomi och verksamhetsstyrningsmodellen och 
utvecklat dessa processer för att optimera utfallet, i stället för att genomföra en omorganisation som 
motverkar just det syftet. 

Kristdemokraterna reserverar sig i ärendet. Vi yrkade i kommunstyrelsen att ärendet skulle avslås, och 
när det föll på att skjuta upp beslutet om en eventuell uppdelning av verksamheten under Styrelsen för 
vård och omsorg på Socialnämnden, Äldrenämnden och Omsorgsnämn  den till nästa 
mandatperiodskifte, vilket också en enig Styrelse för Uppsala Vård och Omsorg föreslog i sitt 
remissvar. 

Jonas Segersam (KID) 
Kommunalråd 

g Vo( 



Bilaga C § 101 

Ärende 3 
Förslag till ny nämndorganisation för Uppsala kommun 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet hade hellre sett en process där man utifrån en rejäl utvärdering av den förra 
omorganisationen hade fullföljt behov av förändringar i servicefunktioner på den tekniska sidan. 
Därför avstyrker vi förslaget i sin helhet. Vi anser det angeläget att i nuläget i första hand fokusera på 
ekonomistyrningen. 

Centerpartiet anser att kommunen innan nya stora omorganisationer trovärdigt måste visa att de 
omfattande förändringar som lanserades så sent som 2015-01-01 påvisat planerade förbättringar och 
uppnått rimlig stabilitet. Bland annat anser vi inte att den stora centraliseringen av förvaltningarnas 
alla stabsfunktioner visat sig fungera på ett positivt sätt. Centerpartiet anser fortsatt att relevant 
stabspersonal ska tillhöra varje enskild förvaltning. KS och KLK tar idag på sig ansvar och uppgifter 
som med fördel bör decentraliseras till verksamhetsnämnderna 

Underlaget till de föreslagna omorganisationerna beskriver inte tillfredställande, eller trovärdigt, vilka 
brister dagens organisation representerar och varför just förslagen löser upplevda problem. Förslaget 
skapar sannolikt mer otydlighet och betydligt sämre förutsättningar att bättre utveckla både 
systemledarrollen och egenregirollen under en nämnd inom omsorgs och vårdområdet. Vi anser att 
kommunen ska fokusera på att förändringen av Teknik & Service genomförs framgångsrikt, att få till 
bättre organisation kopplat till stadsbyggnadsverksamheten och att decentralisera stabsfunktionerna 
innan nya stora omstruktureringsarbeten påbörjas. Kommunen behöver bli mer utåtriktad och fokusera 
på bättre servicekultur, inte på navelskådande internt positionerande. 

Beredning av ärendet 
Under beredningsprocessen har Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen tidigt lämnat inspel i 
processen. Dessa ser vi dock inte har blivit seriöst behandlade eller hörda i processen. 

Systemledarroll och egenregiroB 
Centerpartiet är i grunden positiv till att systemledar- och produktionsansvar är åtskilt i 
verksamheterna. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att rollerna skiljs åt för att tydliggöra 
möjligjheten att välja skola inom skollagen och för att lagen om valfrihet upprätthålls. Ur ett 
medarbetarperspektiv är det viktigt att roller skiljs åt för att säkerställa fokus på organisation, 
kompetensutveckling, arbetsgivarvarumärke och konkurrenskraft. 

Målbild och syfte med förslaget till ny nämndorganisation 
Det framgår att syftet med omorganisationen är att öka den politiska genomslagskraften, att 
organisationen ska vara begriplig och logisk för medborgaren samt att effektivisera styrningen av 
verksamheten. Centerpartiet anser att en ny omorganisation inte nämnvärt kommer gynna de syften 
man säger sig vilja uppnå. Vi anser att de allra flesta brister i organisationens förmåga att lösa sina 
uppgifter pekar mot bristande ledarskap och inget annat. Det inkluderar både det politiska och 
ledarskapet bland tjänstemän. Fokus för att uppnå förbättringar i organisationens förmåga att leverera 
maximalt värde för invånarna, och i linje med den politiska majoritetens vilja, bör vara på att kraftigt 
stärka kommunens ledarförmåga. För att klara det krävs också betydligt bättre ekonomisk styrning än 
idag. 

Genomförande 
Centerpartiet anser att tidplanen är orealistisk. Inte minst i ljuset av de brister som fortfarande råder 
kopplat till förändringarna som lanserades 2015-01-01. Vi ser behovet av att transparenta och 
konkurrensneutrala processer för löpande konkurrensutsättning av icke myndighetsutövning måste 



säkerställas. Dessutom ser Centerpartiet det som nödvändigt att samtliga högre chefstjänster blir 
utlysta och besätts efter ansökningar med den mest lämplige för uppdraget. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att uppskatta en förväntad effektivitetsvinst utifrån den tidigare omorganisationens uppskattningar 
anser Centerpartiet vara oseriöst. Vi har därför efterfrågat tydligare kalkyler än uppskattningar av 
tidigare uppskattningar. 

Avslutning 
Vad avser förändringar kopplade till Teknik & service anser Centerpartiet att det kan genomföras 
utifrån tidigare fattade beslut. Centerpartiet bidrar mycket gärna konstruktivt i arbetet att styrningen 
inom kommunen blir mer professionell, att tidigare beslutade organisationer implementeras bortsett 
centraliseringen av stabspersonal. Vi bidrar också gärna till att hitta bättre fungerande organisation 
kopplat till de verksamheter som nu hanteras inom stadsbyggnadsförvaltningen. 

Med anledning av ovanstående yrkade Centerpartiet; 

att avslå förslaget till ny nämndorganisation. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 103 

KS, 25 maj 2016, ärende 5 & 6, Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering och 
Förändringar av övre gräns för parkeringsavgift 

Reservation (L) 

För 13 år sedan bemyndigade KF (2003-05-26) dåvarande Gata- och trafiknämnden att besluta om 25 
kr per timme som högsta parkeringsavgift. Sen dess har trafiksituationen i Uppsala förändrats och nu 
genomförs en översyn av parkeringsavgifterna på begäran av Uppsala Parkerings AB. Liberalerna ser 
behov av och välkomnar översynen. 

Det förändrade resemönstret och den kraftiga etableringen av extern handel gör att parkeringsplatser i 
Uppsalas stadskärna måste tillgodose behoven hos så väl stadens besökare och turister som för 
bilburna kunder till våra handlare i stadskärnan. Liberalerna vill att Uppsalas stadskärna ska vara 
levande, tillgänglig och vimla av tillgänglig handel, arbetsplatser samt caféer och restauranger. 
Kommunstyrelsen har givit Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) i uppdrag att ta fram ett förslag 
om högsta parkeringsavgift i Uppsala som kommunfullmäktige ska fastställa. Förslaget till beslut är att 
höja högsta parkeringsavgiften från 25 kronor i timmen till 40 kronor i timmen. En sådan generell 
höjning kan göra det ännu svårare för centrum handel att locka bilburna kunder till sina affärer. 
Liberalerna vill ha en annan modell där differentieringen av avgiften kvarstår och sänks de två första 
timmarna för att öka genomströmningen. 

Liberalerna välkomnar också en översyn av avgifterna för boendeparkeringar. I handlingen framgår 
det att dagens boende betalar en betydligt lägre avgift än vad en motsvarande plats borde kosta, även 
om det inte finns någon garanti att få en plats. Liberalerna vill även se en höjning av dagens dygnpris 
för boenden. Avgiften som är 10 kronor per dygn är för låg och hindrar effektiv användning av 
centrumnära parkeringsplatser som skulle kunna användas för att locka bilburna kunder till 
centrumhandel. 

Liberalerna anser att dessa två ärenden i kommunstyrelsen, ärenden 5 och 6 borde hanteras som 
varandras komplement. Det är olika instanser som fattar olika beslut. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om högsta avgifter och GSN beslutar om detaljerna tillsammans med 
Uppsala Parkerings AB. Inför kommande beslut i de två instanserna vill Liberalerna tydliggöra sin 
ståndpunkt. Liberalerna avser återkomma med kompletteringsförslag på åtgärder med utgångspunkt 
som vi ser som en helhet, i syfte att effektivisera parkeringssituationen i Uppsalas stadskärna och 
därmed förbättrar användningen av parkeringsplatserna. 

Vi kommer att verka för: 
• Att parkeringsavgiften i centrala Uppsala ska vara differentierad och sänkas till 20 kronor/ii de 

första två timmarna. 
• Att parkeringsavgift även fortsättningsvis ska erläggas 08.00-18.00 helgfria vardagar. 
• Att parkeringsavgift inte heller i fortsättningen ska erläggas på söndagar och helgdagar. 
• Att dygnsavgiften för boendeparkering ska höjas till 20 kronor. 

Mot denna bakgrund yrkade Liberalerna: 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa högsta avgift för 
boendeparkering till 400 kronor per månad och att denna avgift indexregleras. 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa högsta möjliga 
parkeringsavgift till 35 kronor i timmen och att denna avgift indexregleras. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga A § 104 

KS, 25 maj 2016, ärende 5 & 6, Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering och 
Förändringar av övre gräns för parkeringsavgift 

Reservation (L) 

För 13 år sedan bemyndigade KF (2003-05-26) dåvarande Gatu- och trafiknämnden att besluta om 25 
kr per timme som högsta parkeringsavgift. Sen dess har trafiksituationen i Uppsala förändrats och nu 
genomförs en översyn av parkeringsavgifterna på begäran av Uppsala Parkerings AB. Liberalerna ser 
behov av och välkomnar översynen. 

Det förändrade resemönstret och den kraftiga etableringen av extern handel gör att parkeringsplatser i 
Uppsalas stadskärna måste tillgodose behoven hos så väl stadens besökare och turister som för 
bilburna kunder till våra handlare i stadskärnan. Liberalerna vill att Uppsalas stadskärna ska vara 
levande, tillgänglig och vimla av tillgänglig handel, arbetsplatser samt caféer och restauranger. 
Kommunstyrelsen har givit Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) i uppdrag att ta fram ett förslag 
om högsta parkeringsavgift i Uppsala som kommunfullmäktige ska fastställa. Förslaget till beslut är att 
höja högsta parkeringsavgiften från 25 kronor i timmen till 40 kronor i timmen. En sådan generell 
höjning kan göra det ännu svårare för centrum handel att locka bilburna kunder till sina affärer. 
Liberalerna vill ha en annan modell där differentieringen av avgiften kvarstår och sänks de två första 
timmarna för att öka genomströmningen 

Liberalerna välkomnar också en översyn av avgifterna för boendeparkeringar. I handlingen framgår 
det att dagens boende betalar en betydligt lägre avgift än vad en motsvarande plats borde kosta, även 
om det inte finns någon garanti att få en plats. Liberalerna vill även se en höjning av dagens dygnpris 
för boenden. Avgiften som är 10 kronor per dygn är för låg och hindrar effektiv användning av 
centrumnära parkeringsplatser som skulle kunna användas för att locka bilburna kunder till 
centrumhandel. 

Liberalerna anser att dessa två ärenden i kommunstyrelsen, ärenden 5 och 6 borde hanteras som 
varandras komplement. Det är olika instanser som fattar olika beslut. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om högsta avgifter och GSN beslutar om detaljerna tillsammans med 
Uppsala Parkerings AB. Inför kommande beslut i de två instanserna vill Liberalerna tydliggöra sin 
ståndpunkt. Liberalerna avser återkomma med kompletteringsförslag på åtgärder med utgångspunkt 
som vi ser som en helhet, i syfte att effektivisera parkeringssituationen i Uppsalas stadskärna och 
därmed förbättrar användningen av parkeringsplatserna. 

Vi kommer att verka för: 
• Att parkeringsavgiften i centrala Uppsala ska vara differentierad och sänkas till 20 kronor/h de 

första två timmarna. 
• Att parkeringsavgift även fortsättningsvis ska erläggas 08.00-18.00 helgfria vardagar. 
• Att parkeringsavgift inte heller i fortsättningen ska erläggas på söndagar och helgdagar. 
• Att dygnsavgiften för boendeparkering ska höjas till 20 kronor. 

Mot denna bakgrund yrkade Liberalerna: 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa högsta avgift för 
boendeparkering till 400 kronor per månad och att denna avgift indexregleras. 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa högsta möjliga 
parkeringsavgift till 35 kronor i timmen och att denna avgift indexregleras. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga A § 105 

Ärende 7, Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare 

Reservation 
(M) 

Härbärget i Uppsala fyller en mycket viktig funktion som insats för socialt utsatta. Kommunen har 
beviljat stöd för drift av härbärge för socialt utsatta EU-medborgare, vilket skett i projektform sedan 
februari 2014. Detta bör fortsätta, men vi anser inte att verksamheten ska hålla öppet och erbjuda en 
sovplats året runt. Detta riskerar snarare att permanenta det utanförskap som utsatta EU-medborgare 
idag lever i istället för att hjälpa dem att på sikt nå en egen försörjning. Därför anser vi att driften av 
härbärget ej ska ske året om. 

Vidare yrkade vi på att Uppsala kommun ska säkerställa att avhysningar på kommunal och privat 
mark genomförs omgående. I ärendet framgår tydligt att alla EU-medborgare är välkomna hit och alla 
måste följa svensk lag, vilket innebär, när det gäller boendefrågan, att det är förbjudet att bo i parker, i 
andra offentliga rum eller på privat mark Allmänna ordningsföreskrifter måste följas och vi anser att 
det måste vara tydligt att kommunen har ansvar för att så sker. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 

» 



Bilaga B § 105 

Ärende 7: Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare 

Reservation (KD) 

I Sverige får EU-medborgare stanna i maximalt tre månader genom att enbart visa upp sina 1D-kort, 
därefter krävs egen försörjning för att få uppehållsrätt. Kan man efter tidsfristens utgång inte uppvisa 
detta erhåller man ingen rätt att stanna. I dagsläget bor ändå ungefär 200 EU-migranter i Uppsala 
kommun varav 20 är barn mellan 1,5 - 18 år, kommunens enda lagstadgade skyldigheter gentemot 
dessa är att bistå med akut nödhjälp och att enligt socialtjänstlagen bevaka att inga barn far illa. 

Kristdemokraterna anser att gällande svenska lagar ska följas, och att det i huvudsak är hemländernas 
ansvar att hjälpa sina medborgare. Detta framhåller även den nationella utredaren, men det är ett 
långsiktigt arbete som inte löser den situation vi har här idag. Att tillstyrka majoritetens förslag om att 
utöka härbärget till en helårsverksamhet löser inte heller situationen, utan vore snarare att permanenta 
tiggarnas situation ytterligare. Istället föreslår vi att kommunen fortsätter driva härbärget och 
dagverksamheten såsom det görs idag, utan ytterligare ekonomiska anslag. 

Kristdemokraterna yrkade därför i kommunstyrelsen, med instämmande av liberalerna, 
att ersätta första attsatsen med att "Uppsala kommun istället ska fortsätta driva härbärget och 
dagverksamheten såsom idag utan ytterligare ekonomiska anslag 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 



Bilaga C § 105 

KS, 25 maj 2016, ärende 7, Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare 

Reservation (L) 

Dagens beslut är i princip en fortsättning på det arbete som Liberalerna och Alliansen påbörjade under 
sin tid vid makten. Det finns dock små förändringar som vii Liberalerna ställer oss avvaktande till. 
Liberalerna anser att härberget ska erbjudas vintermånaderna, oktober-april och inte året runt, vi vill 
därmed inte heller avsätta ytterligare två miljoner, utan behålla samma ekonomiska ersättningsnivå. Vi 
menar också att en uppställningsplats borde utredas och så småningom erbjudas. Liberalernas ide om 
en uppställningsplats är att den ska vara bemannad, avgiftbelagd (hanterbart för EU-migranter) och ha 
tillgång till toaletter, dusch och sopcontainrar. En sådan uppställningsplats skulle betyda en bättre 
tillvaro för EU-migranter än parkeringsplatser och övergivna områden. Det förebygger sjukdomar och 
andra sanitära problem. Det kan också betyda att ordningen om otillåten parkering på offentlig eller 
privat egendom lättare upprätthålls då ordningsmakten snabbare kan hänvisa till den av kommunen 
ordnade uppställningsplatsen. 

Därför yrkade Liberalerna i kommunstyrelsen på: 

Att fortsätta driva härbärget och dagverksamheten såsom idag utan ytterligare ekonomiska anslag 

Att uppdra till kommunledningskontoret att utreda möjlighet för Uppsala kommun att erbjuda en 
uppställningsplats i enlighet med intentionen ovan. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga D § 105 

Ärende 7 
Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare 

Reservation 
Centerpartiet 

Underlaget visar tydligt att besökande EU-medborgare inte har rätt till något särskilt stöd. Det är 
anmärkningsvärt att Uppsala fortsätter att ge mer stöd till gruppen trots att det är deras hemländers 
ansvar. Med tanke på bland andra Rumäniens agerande kopplat till flyktingmottagande borde det vara 
självklart att Uppsala tydligt kräver att de tar ansvar för egna invånare. Det är därför anmärkningsvärt 
bland annat att utbildningsnämnden ska värdera behov av skolplatser när de inte har rätt till skolgång 
under tillfållig vistelse. 

Centerpartiet menar att de EU-medborgare som kommer hit och tigger på allmän plats ska behandlas 
som alla andra EU-medborgare. Gällande lagstiftning ger EU-medborgare rätt att vistas i Sverige i tre 
månader för att söka jobb och på egen bekostnad. Majoritetens planer bidrar nu till att permanentera 
ett redan stort utanförskap. Kommunen förbättrar infrastrukturen för tiggeri utan att ha några lösningar 
på grundproblemen. I det fallet att det krävs mer akut stöd med bostäder och tak över huvudet ska det 
skötas av de redan etablerade härbergen och annan social verksamhet som finns inom kommunen. 
Behoven av mer akut stöd kan motivera fler härbergen. 

Centerpartiet stödjer den tredje och fjärde att-satsen. Dessa leder till konkreta förbättrande åtgärder i 
linje med regeringens samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare, Martin Valfridssons, 
utredning om att inte gynna särbehandling. 

Centerpartiet vill även lyfta ett av Eva Mobergs synpunkter, verksamhetsansvarig på Livets Ords 
natthärbärge i Ulleråker. - Vi får inte hjälpa så mycket att vi sänder fel signaler. Vi ska inte ta ifrån 
dessa personer deras eget personliga ansvar, utan försöka uppmuntra dem att hitta andra vägar än att 
tigga. 

Med hänvisning till detta yrkade Centerpartiet enskilt; 

att avslå att-sats 2 

att bifalla att-sats 3 och 4, samt moderaternas tilläggsyrkande om avhysning 

och tillsammans med moderaterna och Kristdemokraterna 

att avslå att-sats 1 

att Uppsala kommun säkerställer att avhysningar på kommunal och privat mark genomförs omgående. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 109 

Ärende 11 
Yttrande över Kommunrevisionens rapport 
Granskning av mark- och exploateringsverksamheten i Uppsala kommun 2015 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet vill framhäva tre faktorer att säkerställa i det fortsatta arbetet: 

Transparens 
Även om vissa av de ärenden som behandlas i Mark- och expolateringsverksamheten inte ska vara 
officiella går det fortfarande att arbeta med en större transparens i systemet. Genom att alltid låta både 
majoritet och opposition garanteras insyn i ärendeberedningar, samt i större projekt överväga second 
opinion på tjänstemannanivå, minskar risken för korruption inom verksamheten. Verksamheten hör till 
de delar av kommunen där risken för korruption är högst. 

Tydliga arbetsprocesser 
För att folkvalda, medborgare och relevanta tjänstemän ska kunna följa ett ärende och kunna följa upp 
ett ärendes olika beslut krävs en tydlig arbetsprocess, modernt ärendehanteringssystem. Efter 
revisionernas starka anmärkningar har uppskattade förbättringar vidtagits. Det är nu centralt att dessa 
förbättringar i styrdokument också blir praktisk verklighet. 

BTA 
Centerpartiet anser att det pris som kommunen sätter vid försäljning av en bruttototalarea, BTA, bör 
vara tydligare och mer "konkurrenskraftig". Vi bedömer att exploateringsvärderingen, av det Uppsala 
kommun ska få i exploateringsintäkter, historiskt kraftigt har undervärderats. Centerpartiet anser att 
priset per BTA ska ställas i relation till andra attraktiva exploateringsområden. Det finns ingen 
anledning att tro att mark inom Uppsala stad skulle vara mycket mindre attraktiv än i exempelvis 
Solna, Nacka och Täby. Kollektivtrafikförbindelsen är god och likväl köpkraften. Två världsledande 
universitet. Närmare än Stockholm ut i världen via Arlanda. Det bör bättre speglas i kommunens pris 
per BTA att vi är en attraktiv och tillväxtkraftig kommun. 

Uppsala bygger näst mest bostäder per capita i Sverige. Det ställer höga krav på kommunen, vars 
uppgift är att garantera investeringsmedel för den infrastruktur som krävs runt 
bostadsbyggandet. Inom den kommunala kompetensen åligger det oss även att säkerställa förskolor, 
äldreomsorg och infrastruktur av hög kvalitet. För att garantera en trygg finansiering av kommunens 
åtaganden förutsätts att mark inte säljs till priser under möjligt marknadsvärde. 

Revisorernas anmärkningar måste tas på största allvar och är besvärande. Vi välkomnar de 
förbättringsåtgärder som föreslås och rekommenderar att ovan nämnda faktorer i yttrandet tas stor 
hänsyn till i det fortsatta arbetet. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 110 

Ärende 12 
Yttrande över Kommunrevisionens rapport 
Granskning av investeringsprocessen i Uppsala kommun 2015 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Revisionen har givit skarp kritik i ärendet. Här vill Centerpartiet framför allt lyfta fram 
delegationsordningen i exempelvis GSN där stora delar av kommunens investeringar ligger. 

När nämnder tar klumpbeslut av investeringsposter årsvis anser Centerpartiet att de ändå ska prövas av 
nämnd inför aktualisering om de bedöms påverka säkerhet och näringsverksamhet på ett påtagligt sätt. 
Detta såg vi ett tydligt exempel på i den hastiga ombyggnaden av Östra Ågatan. 

Att ta investeringsbeslut i klump är praktiskt enkelt men det behövs en tydlig objektsgenomgång för 
att oppositionen ska kunna ta del av processen. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 111 

Ärende 13 

Yttrande över remiss 
Effektiv vård (SOU 2016:2) 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Delar av detta yttrande anser Centerpartiet även borde appliceras på kommunens kraftigt 
centraliserade organisation. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 113 

Ärende 15 
Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om inrättande av ett råd för 
mänskliga rättigheter 

Reservation 
Centerpartiet 

Samtliga forum, nämnder och styrelser ska självklart alltid beakta mänskliga rättigheter vid 
beslutsfattande och verksamhetsuppföljning. Kommunen behöver dra ner på administrativa kostnader, 
inte skapa högre sådana. Den rödgröna majoriteten bedriver en våldsam centralisering och 
kommunalisering. Den avveckling som nu sker av faktiskt relevanta råd motiverar inte till skapande av 
överflödiga nya. 

Med anledning av ovanstående yrkade Centerpartiet; 

att avslå motionen i sin helhet 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 115 

Ärende 17 
Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 mars 2016 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att kommunens ekonomi måste stärkas snabbare. Detta måste ske i den 
underliggande verksamheten och vi anser att kommunen inte kan förlita sig på särskilda statsbidrag i 
olika former för att uppnå en hållbar ekonomi. 

Stefan Hanna (C) 

9x-  49 
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