
Eva Edwardsson, oi±irande §§ 131-
-171. 

ena Nordström Källström justerare 

Lars Niska, sekreterare 

J'ye 

Carl Lindberg, ordföra»...291e 148. 

Alexander von Uckermann, justerare 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, den 7 maj 2019. 

Underskrifter: 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 (48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

Uppsala Konsert & Kongress, sal B, 13:15 — 22:20, ajournering 17:55— 19:00. 

Eva Edwardsson (L), ordförande Ledamöter Redovisas i bilaga 1. 
Carl Lindberg (S), 1:e vice ordförande och ersättare: 
Magnus Åkeiinan (M), 2:e vice ordförande 
Lars Niska, kommunsekreterare 
John Hammar, nämndsekreterare 
Kai Sällström, kommunjurist 

Helena Nordström Källström Paragrafer: 131 - 171 
(MP) och Anders Sehlin (SD) 

Plats och tid: 

Presidium: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunfullmäktige 
2019-04-29 Sista dag att överklaga: 2019-05-28 
2019-05-07 Anslaget tas ner: 2019-05-29 

www.uppsala.se  

Lars Niska, sekreterare 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2019-04-29, bilaga 1 

Paragraf 

134-171 

147-171 

140-171 

147-171 

149-171 

131-147 

131-147 

Närvarande ledamöter: 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Peter Gustavsson (S) 
Asal Gohari (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Agneta Gille (S) 
Carl Lindberg (S) 
Björn Wall (S) 
Hilde Klasson (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Loa Mothata (S) 
Rafael Waters (S) 
Elnaz Alizadeh (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Agneta Erikson (S) 
Anders Grönvall (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Robin Kronvall (M) 
Carolina Zand&I (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Edip Akay (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (V) 
Lalla Andersson (V) 
Stefan Hanna (-) 
Mattias Johansson (C) 
Zahrah Lifvendahl (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mats Åhlund (C) 
Viviane Obaid (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Benny Lindholm (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Mats Dafnäs (L) 
Oscar Matti (L)  

Närvarande ledamöter: Paragraf 
Simon Alm (SD) 
David Perez (SD) 147-171 
Linnea Bjuhr (SD) 131-148 
Rebecka Tyrheim (SD) 133-147 
Anders Sehlin (SD) 
Roger Thelander (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Sarah Havneraas (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Evelina Solem (KD) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Helena Nordström Källström (MP) 
Charles Pylad (MP) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Stina Jansson (Fl) 147-171 
Lovisa Johansson (Fl) 

Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Erik Dagnesj ö (S) 131-133 
Maria Gauffin Röjestål (S) 131-146 
Monica Östman (S) 
Staffan Yngve (S) 131-138 
Bedo Kaplan (S) 131-144 
Fredrik Hultman (M) 
Inger Söderberg (M) 131-146 
Arne Sandemo (M) 131-148 
Bekir Jusufbasic (M) 148-171 
Marlene Larsson (V) 131-146 
Anette Fischer (V) 147-171 
Per-Olof Forsblom (V) 149-171 
Artemis Lumarker (V) 
Rigmor Stenmark (C) 
Karin Ericsson (C) 148-171 
Ingmar Jansson (C) 149-171 
Peter Nordgren (L) 
Knut Godskesen (SD) 
Alexander von Uckermann (SD) 
Simon Pettersson (SD) 131-132 
Kent Kumpula (SD) 149-171 
Mattias Holmström (KD) 
Christian Hermanson (KD) 
Josef Safady Åslund (Fl) 131-146 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Patrik Hedlund (S), Kia Solid (S), Joakim 
Palestro (S), Gunnar Hedberg (M), Andrea 
Kamekvist (V), 011e Romlin (C), Angelique 
Prinz Blix (L), Susanne Eriksson (L), Anders 
Wallin (L), Alexander Oscarsson (KD), Per Eric 
Rosén (MP) och Johan Edstav (MP). 

131-147 

131-146 

AJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 131 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Helena Nordström Källström (MP) och Anders Sehlin (SD) till justerare, 

att utse Rickard Malmström (MT) och Alexander von Uckermann (SD) till ersättare för justerarna, 
samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 7 maj 2019 klockan 16:30 på Stationsgatan 12. 

§ 132 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

b 



Justerandes sign 

UPF2034 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 133 

Fråga om samarbete med Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-0351 

Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som besvarar 
densamma. 

Utdragsbestyrkande 

Bäe Åv.0 



upPnliifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 134 

Fråga om ny skola i centrum från Fredrik Ahlstedt (M) 
KSN-2019-0351 

Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som 
besvarar densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

-- Ax) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 135 

Fråga om trygghetskameror från Fredrik Ahlstedt (M) 
KSN-2019-0351 

Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som 
besvarar densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign/2 



Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 136 

Fråga om banderollplatser från Markus Lagerquist (M) 
KSN-2019-0351 

Markus Lagerquist (M) har ställt en fråga till kommunalrådet Caroline Hoffstedt (S) som besvarar 
densamma. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 

ÅJO 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 137 

Interpellation om dynamiska farthinder av Knut Godskesen (SD) 
KSN-2019-0723 

Knut Godskesen (SD) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Knut Godskesen (SD) och Rickard Malmström (MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

erejat 



upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 138 

Interpellation om förskolan i Gåvsta från Roine Thunberg (M) 
KSN-2019-1181 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uplinte KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 139 

Interpellation om behovet av trygghetsbostäder i Uppsala från Rigmor 
Stenmark (C) 
KSN-2019-1182 

Rigmor Stenmark (C) har ställt en interpellation till äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) 
som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Rigmor Stenmark (C), Caroline Hoffstedt (S), Cecilia Forss (M), Jonas Segersam 
(KD) och Tobias Smedberg (V). 

Utdragsbestyrkande Justerande ign Justerande 

AA) 



Justerandes sign 
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UPEN4113 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 140 

Interpellation om industriellt byggande för pressade hyror från Magne 
Björklund (V) 
KSN-2019-1183 

Magne Björklund (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Magne Björklund (V), Erik Pelling (S), Lars Friberg (MP), Mattias Holmström 
(KD) och Josef Safady Aslund (Fl). 

Utdragsbestyrkande A 



Justerandes sign 
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UpliMealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 141 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälan av 
1. Brukarombudets årsrapport 2018. 
2. Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala Län den 18 mars 2019. 
3. Lekmannarevisionens granskningsrapporter för år 2018. 
4. Kommunrevisionens granskningsrapporter för år 2018. 
5. Rapport och kunskapsunderlag om kompetensförsörjningen och styrningen av högre lärosäten i 
Stockholm-Mälarregionen. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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uplitele KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 142 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 

Frågor 
Fråga om ordningsvakter till Sävja från David Perez (SD), KSN-2019-0351. 

Fråga om attraktiv citymiljö från Stefan Hanna (-), KSN-2019-0351. 

Utdragsbestyrkande 

Åk) 
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upPleit, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 143 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 
2019. 

Interpellationer 
Interpellation om analys av nedskärningar ur barn- och ungdomsperspektiv från Per-Olof Forsblom 
(V), KSN-2019-1608. 

Interpellation om Uppsala kommuns kostnadskontroll av modersmålsundervisning från Simon Alm 
(SD), KSN-2019-1609. 

Interpellation om arbetskläder till förskolepersonal från Lisen Burmeister (SD), KSN-2019-1610. 

Interpellation om enskilda vägar från Jonas Petersson (C), KSN-2019-1611. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 

A) 



Justerandes sign 
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uplilleä KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 144 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion om automatisering av närvarokontroll i klassrummen från Simon Alm (SD), KSN-2019-1598. 

Motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD), KSN-2019-1599. 

Motion om att inrätta fler MC-parkeringar i Uppsala kommun från Rebecka Tyrheim (SD), KSN-
2019-1600. 

Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i kommunen från David Perez (SD), KSN-2019-1601. 

Motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD), KSN-
2019-1602. 

Motion om att förbjuda specialmat baserad på religiösa skäl från Alexander von Uckermann (SD), 
KSN-2019-1603. 

Motion om invånarstyrd interpellationsdebatt från Stefan Hanna (-), KSN-2019-1604. 

Motion om stadsdels- och bygderåd från Stefan Hanna (-), KSN-2019-1605. 

Motion om att upprätta nyckeltal för antal anställda per chef från Tobias Smedberg (V), KSN-2019-
1606. 

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam 
(KD), KSN-2019-1607. 

Utdragsbestyrkande 

mu 
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upP,111.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 145 

Avsägelser och entlediganden 
KSN-2019-0453 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga James Jonsson (V) från uppdraget som ersättare i räddningsnämnden, 

att entlediga Roine Thunberg (M) från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden, samt 

att entlediga Elisabeth Ståhle (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Justerandes sign 

ÅJO 
Utdragsbestyrkande 
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lupP,19», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 146 

Fyllnadsval 
KSN-2019-0453 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse James Jonsson (V) till ledamot i räddningsnämnden, 

att utse Johan Jacobsson (V) till ersättare i räddningsnämnden, 

att utse Jim Andersson (SD) till ersättare i utbildningsnämnden, 

att utse Tomas Sundström (SD) till ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden, 

att utse Tommy Petersson (KD) till suppleant i Uppsala Bostadsförmedlings AB:s styrelse, 

att hemställa till Länsstyrelsen att utse en ny ersättare (MP) i kommunfullmäktige, samt 

att bordlägga valen av två nämndemän till Uppsala tingsrätt (MP), en ersättare (S) i kommunstyrelsen, 
en ersättare (M) i omsorgsnämnden, en ledamot (MP) i Uppsala kommun Skolfastigheter ABs styrelse 
och en ledamot (MP) i kommunfullmäktiges valberedning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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upP,Mlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 147 

Årsbokslut och årsredovisning 2018 
KSN-2019-0164 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning för 2018, samt 

att till investeringsbudgeten för 2019 lägga de pågående investeringarna 2018 enligt handlingens 
bilaga 1. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga 
A § 147. 

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga B § 147. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga C § 147. 

Sammanfattning 
Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2018. Målen för resultat, soliditet och 
låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. 
Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta 
innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än 
kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar 
än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget. 

Anföranden avsnitt A - Gruppledardebatt 
Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Jonas Petersson (C), Mohamad Hassan 
(L), Simon Alm (SD), Jonas Segersam (KD), Rickard Malmström (MP) och Lovisa Johansson (Fl). 

Anföranden avsnitt B - Ärenden inom följande nämnder: gatu- och samhällsmiljönämnden, 
plan- och byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrotts — och fritidsnämnden 
samt kulturnämnden, inklusive berörda bolag 
Linda Eskilsson (MP), Markus Lagerquist (M), Karolin Lundström (V), Mats Åhlund (C), Amanda 
Kanage (L), Simon Alm (SD), Sarah Havneraas (KD), Peter Gustavsson (S), Magne Björklund (V), 
Stefan Hanna (-), Rickard Malmström (MP), Alexander von Uckermann (SD), Lars Friberg (MP), 
Jonas Petersson (C), Josef Safady /blund (Fl) och Erik Pelling (S). 

Anföranden avsnitt C - Ärenden inom följande nämnder: utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden, inklusive berörda bolag 
Caroline Hoffstedt (S), Christopher Lagerqvist (M), Hanna Victoria Mörck (V), 011e Romlin (C), 
Helena Hedman Skoglund (L), Linnea Bjuhr (SD), Jonas Segersam (KD), Charles Pylad (MP), Ulrik 
Wämsberg (S), Stefan Hanna (-), Robin Kronvall (M) och Therese Rhann (V). 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPni.fi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

Anföranden avsnitt D - Ärenden inom följande nämnder: socialnämnden, äldrenämnden samt 
omsorgsnämnden, inklusive berörda bolag 
Eva Christiemin (S), Alexandra Steinholtz (M), Lalla Andersson (V), Rigmor Stenmark (C), Anders A 
Aronsson (L), Simon Alm (SD), Eva Moberg (KD), Åsa Strahlemo (MP), Josef Safady Åslund (H), 
Helena Hedman Skoglund (L), Monica Östman (S), Stefan Hanna (-), Edip Akay (V), Alexandra 
Steinholtz (M) och Alexander von Uckermann (SD). 

Anföranden avsnitt E - Ärenden inom följande nämnder: räddningsnämnden, 
namngivningsnämnden, överförmyndarnämnden samt medarbetare och ledare 
Rickard Malmström (MP), Markus Lagerquist (M), Tobias Smedberg (V), Jonas Petersson (C), Simon 
Alm (SD), Christian Hermansson (KD), Hanna Victoria Mörck (V), Stefan Hanna (-), Rickard 
Malmström (MP), Benny Lindholm (L), Markus Lagerquist (M) och Lovisa Johansson (Fl). 

Yrkanden 
Eva Edwardsson (L), Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (V), Jonas Petersson (C), Jonas Segersam 
(KD), Rickard Malmström (MP), Linda Eskilsson (MP), Markus Lagerquist (M), Karolin Lundström 
(V), Mats Åhlund (C), Peter Gustavsson (S), Magne Björklund (V), Stefan Hanna (-), Lars Friberg 
(MP), Caroline Hoffstedt (M), Hanna Victoria Mörck (V), Helena Hedman Skoglund (L), Linnea 
Bjuhr (SD), Charles Pylad (MP), Ulrik Wärnsberg (S), Anders A Aronsson (L), Åsa Strahlemo (MP) 
och Monica Östman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 46. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 

gal) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 148 

Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2018 
och fråga om ansvarsfrihet 
KSN-2019-1380 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen (med mandatperiod till och med 2018-10-31 och med mandatperiod från 
och med 2018-11-01) samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet, 

att bevilja arbetsmarknadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja gatu- och samhällsmiljönämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 
års verksamhet, 

att bevilja idrotts- och fritidsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja kulturnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet, 

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 
års verksamhet, 

att bevilja namngivningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja omsorgsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja plan- och byggnadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja räddningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja socialnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet, 

att bevilja utbildningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet, 

att bevilja valnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet, 

att bevilja äldrenämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet, 
samt 

Utdragsbestyrkande 

AAK) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

att bevilja överföllnyndarnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöter och ersättare som under 2018 tjänstgjort i kommunstyrelsen eller någon annan nämnd 
deltar inte i fråga om ansvarsfrihet eller anmärkning gällande deras egna förtroendeuppdrag. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet med motivering i bilaga A § 148. 

Närvarande ledamöter (H) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Vi anser, i enlighet med revisionen, att en anmärkning bör riktas mot dåvarande kommunstyrelse. 
Revisionen är grundläggande hinder mot korruption och förhindra att de med makt ska kunna hålla 
varandra om ryggen. Revisorerna är ett demokratiskt kontrollinstrument och de folkvalda revisorerna 
en förlängning av samhällsinvånarna. Vi ska lyssna på våra revisorers välinformerade avvägning att 
markera mot oangelägenheterna i koppling till exploateringsverksamheten som fått pågå alldeles för 
länge. 

David Perez (SD) och Anders Sehlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Sehlins 
(SD) yrkande. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens granskning har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Kommunrevisionen är delad i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen. De förtroendevalda 
revisorerna, med undantag för en förtroendevald revisor, tillstyrker ansvarsfrihet, men med en 
anmärkning mot kommunstyrelsen med mandatperiod t.o.m. 2018- 10-31. Anmärkningen motiveras 
av bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av exploateringsverksamheten. 

Den skiljaktige revisorn avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
menar att det genom nämnda brister föreligger en risk för att kommunen lidit ekonomisk skada och 
anseendeskada. 

Kommunrevisionen är enig i att tillstyrka att övriga nämnder och enskilda ledamöter i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendets behandling inleds med anförande från kommunrevisionens ordförande Karolina Ladors (L), 
kommunrevisor Jan-Olov Sjölund (M) och auktoriserad revisor Bo Ädel. Jan-Olov Sjölunds (M) 
anförande finns i bilaga B § 148. 

Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar 
att kommunfullmäktige ska rikta den anmärkning (avseende kommunstyrelsen till och med 2018-10- 
31) som revisorerna har lagt fram, med den motivering som revisorerna har presenterat, det vill säga 
bristande styrning, ledning och uppföljning och kontroll. 

Cecilia Forss (M), Magnus Åkerman (M) och Carl Lindberg (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges 
presidiums förslag. 

Anders Sehlin (SD) yrkar 
Bifall till ansvarsfrihet enligt revisionsrapporte men med ett separat yrkande på en anmärkning mot 
kommunstyrelsens (till och med 2018-10-31). Anmärkningen motiveras av bristande styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll av exploateringsverksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först kommunfullmäktiges presidiums förslag mot Benny Lindholm (L) och Anders 
Sehlins (SD) yrkanden om anmärkning mot kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag röstar JA, bifall till Benny Lindholms (L) och 
Anders Sehlins (SD) yrkanden om anmärkning mot kommunstyrelsen röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 37 JA-röster mot 35 NEJ-röster att bifalla kommunfullmäktiges 
presidiums förslag. En ledamot avstår från att delta i voteringen och åtta ledamöter deltar inte i 
voteringen på grund av jäv eller frånvaro. 

Ja-röst avger: 
Peter Gustavsson (S), Asal Gohari (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta 
Gille (S), Carl Lindberg (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Rafael Waters 
(S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), 
Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Madeleine Andersson (M), 
Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Tobias Smedberg (V), Karolin Lundström (V), 
Edip Akay (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Erik Dagnesjö (S), Maria Gauffin Röjestål 
(S), Monica Östman (S), Staffan Yngve (S), Bedo Kaplan (S), Kia Solid (S), Fredrik Hultman (M), 
Arne Sandmo (M), Bekir Jusufbasic (M), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V) och Andrea 
Karnekvist (V). 

Nej- röst avger: 
Mattas Johansson (C), Zahrah Lifvendahl (C), Jonas Petersson (C), Mats Åhlund (C), Helena Hedman 
Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), 
Oscar Matti (L), David Perez (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Sarah Havneraas 
(KD), Eva Moberg (1(13), Evelina Solem (I(D), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad 
(MP), Åsa Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Rigmor Stenmark (C), Karin 
Ericsson (C), Ingmar Jansson (C), Angelique Prinz Blix (L), Anders Wallin (L), Knut Godskesen 
(SD), Alexander von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD), Mattias 
Holmström (I(D), Christian Hermanson (I(D), Alexander Oscarsson (I(D), Per Eric Rosål (MP) och 
Johan Edstav (MP). 

Utdragsbestyrkande Juster ndes sign 
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Avstår: 
Magne Björklund (V). 

Deltar ej i votering på grund av jäv eller frånvaro: 
Eva Christiemin (S), Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Mats 
Gyllander (M), Carolina Bringbom (M), Stefan Hanna (-) och Lars Friberg (Mi). 

Ordföranden ställer därefter kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut i övrigt mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionen har till Uppsalas kommunfullmäktige överlämnat: 
Revisionsberättelse för år 2018 med anmärkning 
Revisionsberättelse för år 2018 med avstyrkt ansvarsfrihet 
Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018 
Granskningsrapporter 2018 (lekmannarevision i de kommunala bolagen) 
Granskningsrapport bokslut och årsredovisning 2018 (KPMG) 
Granskning av exploateringsredovisningen (KPMG) 
Kommunstyrelsens förklaring den 23 april 2019, §77 

Just es sign Utdragsbestyrkande 
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§ 149 

Val till Uppsala Djurförsöksetiska nämnd 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter nominera 
Staffan Yngve (S) - (Eva Molne (S)) 
Jan-Erik Dahlerus (C) (Louise Moberg (KD)) 
Britt-Marie Gustavsson (M) (Anders Björkstrand (M)) 
Josefin Liljekvist (L) (Erik Norberg (L)) 

att till suppleanter nominera 
Louice Moberg (KD) (Samuel Dalevi (KD)) 
Eva Molne (S) (Emil Karlsson (Fl)) 
Karl Gustav Jacobsson (V) (Maria Larsson(V)) 
Paul Jacobsson (M1P) (Anders Björkstrand (M)) 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna beklagar valberedningens förslag till beslut. Vissa ledamöter har klargjort att 
valet varit komplicerat. Dock finner vi det inte rättvist ur demokratisk synpunkt att valberedningen 
tagit hänsyn till och föreslagit en ersättare till djurförsöksetiska nämnden från Uppsala kommuns 
minsta parti. Sett till representation bland invånarna i kommunen samt meritlista är 
Sverigedemokraternas kandidat mer än kvalificerad för uppgiften och är en av få som har mycket god 
kompetens inom ämnesområdet, både akademiska och yrkesmässiga. SD:s kandidat Lisen Burmeister 
har arbetat med djuruppfödning, som djursjukvårdare och försöksdjursassistent. Hon har dessutom 
gått en masterutbildning inom ämnet från Sveriges lantbruksuniversitet samt en utbildning inom 
djurvälfärd & djurskydd. Vi vidhåller att Lisen Burmeister bör föreslås till ledamot eller ersättare i 
djurförsöksetiska nämnden. 

Sammanfattning 
Nya ledamöter och suppleanter i de djurförsöksetiska nämnderna ska utses för perioden 1 juli 2019 till 
den 30 juni 2023. Jordbruksverket önskar därför få förslag på personer från Uppsala kommun som kan 
utföra uppdraget i de djurförsöksetiska nämnderna. Jordbruksverket kommer utse fyra ordinarie 
ledamöter och fyra suppleanter men önskar två namnförslag per plats. Därför föreslås 
kommunfullmäktige nominera åtta ledamöter och åtta suppleanter till jordbruksverket. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer valberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberednings förslag den 25 april 2019 § 49. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 150 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2019-0523 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anger att kommunstyrelsen före den 1 april varje år ska 
lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till fullmäktige till och 
med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 
behandlade av kommunfullmäktige per den 26 mars 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 mars 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 47. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 151 

Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande 
KSN-2019-0957 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande som föreslås i bilaga 1, under 
förutsättning av kommunstyrelsens godkännande vid varje enskild försäljning till extern aktör och med 
undantag av de fastigheter som tillsammans utgör Gottsunda centrum vilka förutsätter slutligt 
godkännande av Uppsalas kommunfullmäktige, sedan idekoncepttävling genomförts, 

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att, i samråd med bolagen i enlighet med föredragningen, leda 
och samordna genomförandet av försäljningar till externa aktörer och konceminterna 
fastighetsöverlåtelser av bestånden i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala 
Kommuns Fastighetsaktiebolag, 

att samtliga förslag till försäljningar och interna överlåtelser ska underställas Uppsala Stadshus AB för 
beslut, 

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 
genomföra en idekoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum enligt principerna i ärendet, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter 
genomfört tävlingsförfarande rörande försäljning av Gottsunda Centrum. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkanden 
med motivering i bilaga A § 151. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) yrkande. 

Närvarande ledamöter (H) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lovisa Johanssons (Fl) yrkande. 

Särskilda yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga B § 151. 

Sammanfattning 
Uppsala är en attraktiv stad att bo och arbeta i och kommunen ska fortsätta att utvecklas och förnyas 
med bostäder, kontor, hotell, arenor, institutionsbyggnader, handel, skolor och kommunal service. 
Företag ska kunna etableras och frodas. Vi arbetar framgångsrikt med att säkra att den långsiktiga 
utveckling som sker är hållbar både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv men även ur ett 
ekonomiskt perspektiv. I Mål och budget 2019-21 uttrycks det att kommunen, för att bidra till att lösa 
delar av de kommande finansieringsbehoven för vår tillväxt, ska identifiera tillgångar för möjlig 

Utdragsbestyrkande Justerandes . 
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avyttring. I detta ärende presenteras ett förslag att sälja merparten av fastigheterna i Uppsala 
Kommuns Fastighetsaktiebolag och i Aktiebolaget Uppsala kommuns Industrihus samt att ge 
Uppsalahem ökade möjligheter att sälja mindre delar av sitt bestånd till aktörer som har en ambition 
för långsiktigt ägande av hyresrätter. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S), Jonas Petersson (C), Fredrik Ahlstedt (M), Rickard Malmström (MP), Jonas 
Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tobias Smedberg (V) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V) och Lalla Andersson 
(V): 
(I) att de delar som berör en försäljning av UKFAB:s fastigheter i Gottsunda centrum återremitteras 
för att en genomtänkt medborgardialog om ägarskapet av Gottsunda centrum ska genomföras innan 
beslut om försäljning fattas. 
(2) att UKFAB:s cirka 300 hyreslägenheter i Gottsunda centrum ska vara kvar i kommunkoncernens 
regi och att ärendet justeras i linje med detta. 
(3) att Gottsunda centrum inte utsätts för försäljning eller idétävling och att ärendet justeras i linje 
med detta. 
(4) att Region Uppsala ges möjlighet att köpa fastigheten med vårdcentral i Storvreta till ett 
marknadsmässigt pris, innan fastigheten erbjuds andra externa aktörer. 
(5) att biblioteket inte ska ingå i försäljningen av Storvreta centrum. 
(6) att de delar i ärendet som refererar till att Uppsalahem ska avyttra bestånd utöver 
studentlägenheter tas bort genom att följande del i ärendeföredragningen stryks: "För att möjliggöra 
för Uppsalahem att kunna öka takten på nybyggnationerna, framförallt under perioder där 
byggpriserna är lägre, föreslås att Uppsalahem kontinuerligt ser över sitt fastighetsbestånd och 
öppnar upp för en mindre andel avyttringar av beståndet. Syftet med försäljningarna ska vara att hela 
vinsten ska återinvesteras i nya bostäder. Eventuella försäljningar ska göras till kända och seriösa 
aktörer som har ambitionen av ett långsiktigt ägande och att utveckla hyresfastigheter i Uppsala." 
(7) att de två beredningsgrupperna som ska tillsättas rymmer samtliga partier som vunnit 
representation i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Tobias Smedbergs (V) fjärde (4) ändringsyrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med en ändring av förslaget andra att-sats 
till: 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att, i samråd med kommunstyrelsen och bolagen i enlighet med 
föredragningen, leda och samordna genomförandet av försäljningar till externa aktörer och 
koncerninterna fastighetsöverlåtelser av bestånden i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och 
Uppsala Kommuns Fastighetsbolag. 

Lovisa Johansson (H) yrkar avslag till ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) återremissyrkande (1) mot ärendets avgörande idag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Votering begärs och genomförs. 

Avslag till Tobias Smedbergs (V) andra (2) ändringsyrkande röstar JA, bifall till detsamma röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 65 ja-röster mot 11 nej avslå Tobias Smedbergs (V) andra (2) 
ändringsyrkande. Fem ledamöter avstår. 

Ja- röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Peter Gustavsson (S), 
Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta 
Gille (S), Carl Lindberg (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata 
(S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders 
Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus 
Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson 
(M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Carolina Zan&n 
(M), Zahrah Lifvendahl (C), Jonas Petersson (C), Karin Ericsson (C), Mats Åhlund (C), Mohamad 
Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Kent Kumpula 
(SD), Knut Godskesen (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah 
Havneraas (KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg 
(MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (1VIP), Åsa Strahlemo (MP), Monica Östman 
(S), Fredrik Hultman (M), Bekir Jusufbasic (M), Rigmor Stenmark (C), Alexander von Uckermann 
(SD), Mattias Holmström (KD) och Christian Hermansson (KD). 

Nej-röst avger: 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Edip Akay (V), Per-Olof 
Forsblom (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Anette Fischer (V), 
Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl). 

Frånvarande 
Stefan Hanna (-), Mattias Johansson (C), Vivi ane Obaid (C), Amanda Kanange (L) och Eva Moberg 
(KD). 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tredje (3) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) fjärde (4) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) femte (5) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) sjätte (6) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) sjunde (7) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förlag till första att-sats mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. , 

A4,,, 
Utdragsbestyrkande 
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Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förlag till andra att-sats Simon Alms (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förlag till tredje att-sats mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förlag till fjärde att-sats mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förlag till femte att-sats mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 mars 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 51. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 152 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser m.m. 
KSN-2019-1254 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 153 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KB) om 
vårdserviceteam 
KSN-2016-2644 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Aä 
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§ 154 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i 
Uppsala kommun 
KSN-2017-1768 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 155 

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever 
KSN-2017-1769 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 156 

Motion av Martin Wisell (KB) om att informera om flerfamiljssystem och 
familjedaghem 
KSN-2017-2456 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



34 (48) 

upPlealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 157 

Motion av Jonas Segersam (Kl)) om uthyrning av lantbruksbostäder 
KSN-2017-3189 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



35 (48) 

upP,19.13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 158 

Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 
KSN-2017-3480 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



36 (48) 

Uppsala
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 159 

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen 
KSN-2018-1171 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

s(4I  



37 (48) 

upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 160 

Motion av Stefan Hanna (-) om att öka förståelsen för kulturella skillnader 
i Uppsala 
KSN-2018-1172 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 

   

    

    

    

    

    



38 (48) 

unititifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 161 

Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet 
KSN-2018-1887 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 



39 (48) 

upPnlia KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 162 

Interpellation om att resursbrist hotar byggande av fler LSS-bostäder från 
Lalla Andersson (V) 
KSN-2019-1184 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 



40 (48) 

LOW» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 163 

Interpellation om brevet om boendesituation för ensamkommande i 
Uppsala från Stina Jansson (H) 
KSN-2019-1185 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 



Justerandes sign 

41(48) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 164 

Interpellation om arbete mot våld och förtryck i namn av heder från Lovisa 
Johansson (Fl) 
KSN-2019-1186 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign _ 

42 (48) 

upP19,13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 165 

Interpellation om att agera mot dålig luftkvalité på Kungsgatan från Tobias 
Smedberg (V) 
KSN-2019-1187 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

43 (48) 

upP,Mlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 166 

Interpellation om landsbygdsutveckling från Jonas Segersam (1(D) 
KSN-2019-1188 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



44 (48) 

Uplinte KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 167 

Interpellation om lärares administration från Christopher Lagerqvist (M) 
KSN-2019-1189 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s:gn 

AvO 



Justerandes sign 

45 (48) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 168 

Interpellation om affischering inför matcher och event från Jonas Petersson 
(C) 
KSN-2019-1190 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



46 (48) 

UNO», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 169 

Interpellation om utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde från 
Mattias Johansson (C) 
KSN-2019-1191 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign 

A, 
Utdragsbestyrkande 

 



Justerandes sign 

47 (48) 

LAPPRI& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 170 

Fråga om ordningsvakter till Sävja från David Perez (SD) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

ÅK 



48 (48) 

uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-04-29 

§ 171 

Fråga om attraktiv citymiljö från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

-/-- ,' 



KF 2019-04-29 § 147 bilaga A 

Ärende 12 

Årsbokslut och årsredovisning 2018 

Särskilt yttrande 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Uppsala kommun redovisar ett resultat om 563 miljoner kronor för 2018, eller 420 miljoner kronor 

justerat för jämförelsestörande poster. Detta motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Därmed har ett av kommunens två resultatmål, att resultatet ska 

motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, uppnåtts. 

Kommunen är emellertid långt ifrån att nå sitt andra resultatmål, att skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning ska öka i snabbare takt än nettokostnaderna. Justerat för 

jämförelsestörande poster ökade Uppsalas skatteintäkter och utjämning med 5,1 procent 2018, 

medan nettokostnaderna ökade med 7,4 procent. Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna ser med oro på denna utveckling. 

Under mandatperioden 2010-2014 vidtog det dåvarande Alliansstyret en rad åtgärder för att få 

kontroll över kommunens kostnader. Dessa åtgärder var framgångsrika och trots den lågkonjunktur 

som då rådde lyckades kommunen under Alliansens ledarskap begränsa nettokostnadsökningen till 

låga 2,5 procent 2014. Mandatperioden 2014-2018 har det rödgröna styret åter förlorat kontrollen 

över kostnaderna, det arbete Alliansen gjorde 2010-2014 har gjorts ogjort och den högkonjunktur 

som borde ha rustat Uppsala för nästa lågkonjunktur har slösats bort. 

Kommande år står Uppsala inför en demografisk utmaning. Människor lever allt längre och kommer 

sannolikt att behöva stöd, vård och omsorg i växande omfattning. Därför anser Moderaterna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna att det är särskilt oroande att äldrenämnden och 

omsorgsnämnden uppvisar underskott, samt att en majoritet av uppdragen under inriktningsmål 7. 

Uppsalas invånare ska leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov inte går 

enligt plan. 

Ytterligare en stor utmaning Uppsala står inför kommande år är den bristande integrationen. 

Tusentals Uppsalabor står varaktigt utanför arbetsmarknaden och hänvisas till bidrag för sitt 

uppehälle. Det är en personlig tragedi för var och en av de drabbade och beräknas kommande år öka 

kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd med hundratals miljoner kronor. Trots det har 

situationen inte prioriterats av det rödgröna styret, som istället för att försöka vända utvecklingen 

sparat på arbetsmarknadsåtgärder och lanserat ineffektiva statliga låtsasjobb. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för en annan väg för Uppsala. Om vi styrt 

hade vi tagit ansvar för kommunens ekonomi och hållit hårt i kostnaderna så att kommunen kunnat 

investera för framtiden utan den kraftiga skulduppbyggnad vi sett de senaste åren. Vi hade drivit 

arbetslinjen och verkat för att fler skulle komma i egen försörjning, och vi hade prioriterat välfärdens 

kärna för att ge alla barn en god utbildning, alla i behov av stöd en bra omsorg och alla äldre en 

värdig ålderdom. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 

     

    

 

NÄRODLAD 
POLITIK 

  

K 

Centerpartiet 

 

D 



KF 2019-04-29 § 147 bilaga B 

Ärende 13 

Kommunens ekonomi fortsätter att försvagas. Ökningstakten av nettokostnader är för stora i absoluta 
tal, och betydligt större än intäkternas utveckling. Ekonomin försvagas därmed med cirka 200 miljoner 
kronor varje år som en sådan trend fortgår. Det är ohållbart att fortsätta med en linje som leder till 
ständiga skattehöjningar. 

Skulderna ökar kraftigt även dessa i Uppsala kommun. 1,4 miljarder kronor i ökad skuld, vilket är en 
ökning om 7,1 procent. Det leder till likviditetsproblem om det fortsätter eller behov av höjda 
resultatbehov. Sammantaget med nettokostnadsutvecklingen försätter det Uppsala i en svår sits. 

Efterfrågan på bostadsrätter har kraftigt minskat under 2017 och 2018. Det leder till att kommunen 
behöver sänka takten något, och definitivt inte öka byggtakten. Ambitionerna från övriga partier att 
bygga 30 000 bostäder i Södra Uppsala är inte genomförbart utan allvarliga konsekvenser. Utan 
efterfrågan av bostadsrätter återstår hyresaktörerna. Det finns redan ett relativt gott utbud av dyra 
hyresrätter, och sannolikt kommer det att bli mycket svårt att bygga tiotusentals hyresrätter i Södra 
Uppsala till rimliga hyreskostnader, där rimligt är en avvägning mot vad marknaden efterfrågar. 

Sjukfrånvaron hos medarbetare är fortsatt allvarligt. 6,3 % sjukfrånvaro fördelat på 4,2 % bland män 
och 7,1 % bland kvinnor behöver tas på allvar. Sjukfrånvaron behöver gå ner i absoluta tal, och 
skillnaden mellan män och kvinnor behöver ses över för att framförallt minska sjukfrånvaron hos 
kvinnor. Sjukfrånvaro leder till försämrad privatekonomi, minskad chans till löneutveckling och lägre 
pension. Frågan behöver tas på allvar för att skapa bra förutsättningar för våra medarbetare. 

Styret gjorde ett stort nummer av att Uppsala kommun blivit utsedd till världens bästa klimatstad. 
Trots utnämningen lyser resultaten med sin frånvaro. I handlingen redovisas att utsläppen från Uppsala 
kommun har varit oförändrat under föregående mandatperiods flera års tid. 

Inflyttningen till kommunen har varit stor under 2018. 5250 nya Uppsalabor är en stor ökning. Av 
dessa har 2320 varit invandrare, vilket har varit felprioriterat av styret. Det har lett till förvärrade 
konsekvenser vad gäller trygghet, utanförskap och ekonomin. Bland utrikes födda 
familj esammansättningar med barn har andelen ekonomiskt svaga hushåll ökat, mätt som inkomst 
under 60 % av medianinkomst. Med fyra procentenheter har denna relativa fattigdom ökat till 43 %. 
Det skapar större slitningar i samhället, och en invandringspaus hade kunnat underlätta för en positiv 
utveckling. 

Antalet orosanmälningar hos socialtjänsten har ökat markant under flera års tid och uppgår nu till nära 
4500 fall per år. Det är en allvarlig trend när antalet endast handlar om Uppsalabor. Utanförskap och 
segregationsfrämj ande politik behöver ersättas av invandringspaus med en sammanhållningspolitik. 

Sverigedemokraternas budget hade en rad satsningar, och rimliga besparingar som hade kunnat 
förbättra verksamheten väsentligt. 

Simon Alm 
Ordförande och gruppledare SD Uppsala 



KF 2019-04-29 § 147 bilaga C 

Ärende 12 

Särskilt yttrande: 

Det är positivt att kommunen klarar resultatnivåer över 2%. Utifrån ett ekonomiskt hållbarhets 
perspektiv är det dock nödvändigt med resultatnivåer över 3% i en kommun som växer 
befolkningsmässigt så mycket som Uppsala kommun. 

Det är fortsatt mycket allvarligt att kommunens räntebärande skuldsättning är mycket hög och 
att skuldsättningen per invånare ökar. Enligt de planer som under kommunens strategiska 
planeringsdagar presenterats kommer skuldutvecklingen att kraftigt öka framöver. Även om vi 
vid en försäljning antar att vi får rimliga ersättning för 1-Hus och UKFABs fastigheter är det långt 
ifrån tillräckligt för att minska kommunens stora ränterisker. Ränterisker som direkt kommer 
att drabba Uppsalas skattekollektiv eller de kommunala bolagens avgiftskollektiv. Oavsett vilket 
kollektiv som belastas är det enskilda Uppsalabor som ska betala. 

De låga räntor vi haft under lång tid saknar historiska exempel. Under brinnande högkonjunktur 
har Sveriges Riksbank tillämpat minusränta. Riksbanken verkar fortsatt med minusränta. 
Minusräntan har under en längre tid eldat på kommunala investeringsprojekt, bostadsbyggande 
och aktiemarknaden. Skuldsättningen bland många kommuner och enskilda individer i 
storstäder är på besvärande höga nivåer. Migrations- och integrationspolitiken har parallellt 
under en länge tid inte varit socialt- eller ekonomiskt hållbar. Även om den svenska ekonomin 
inte tål en styrränta på till exempel 2% är ändå riskerna höga för att räntehöjningar nu rycker 
närmare. Förväntningar om framtiden spelar stor roll inom finansmarknaden. Vår omvärld på 
valutamarknaderna tycks allt mer pessimistiska om den svenska ekonomiska utvecklingen. En 
allt svagare svensk krona kan inte tolkas på något annat sätt. BNP per person utvecklas mycket 
dåligt i Sverige och produktivitetsutvecklingen i Sveriges ekonomi är svag. En fortsatt kraftig 
försvagning av kronan kommer, trots stora negativa konsekvenser på vår ekonomi, leda till 
räntehöjningar. Räntehöjningar som per procent kraftigt slår mot högbelånade kommuner. Om 
Uppsala kommuns skuldsättning hade matchats mot en stor arbetskraftsinvandring, som 
matchar arbetsmarknadens stora arbetskraftsbehov, hade jag inte varit orolig. Uppsala 
kommuns befolkningsutveckling speglar inte en bra matchning mellan arbetskraftsinvandrade 
och arbetsmarknadens behov av kompetens. Uppsala har ett stort behov av att bättre attrahera 
kvalificerad arbetskraft att bosätta sig i vår kommun då det bland annat skapar mycket positiva 
dynamiska effekter. 

Som jag nämner är resultaten på för låg nivå i en kraftigt växande kommun. Jag är mycket 
missnöjd över kommunens oförmåga att reformera våra stora kärnverksamheter. Inom skolan, 
omsorgen och vården krävs betydligt mer nytänkande för att klara nödvändiga kvalitetsnivåer, 
produktivitetsökningar och kompetensförsörjning. Jag hävdar att vi saknar ett omfattande och 
nödvändigt förändringsarbete där digitaliseringen representerar den nödvändiga 
basinfrastruktur som mycket bättre måste stödja förmågan att leverera våra lagstadgade 
tjänster med kvalitet. Reformarbetet kräver starkt politiskt engagemang för att bli 
framgångsrikt. Det engagemanget lyser med sin frånvaro. Att bygga fler dyra bostäder som inte 
matchar de flesta invånares betalningsförmåga, och att bygga ofinansierad dyr 
kommunikationsinfrastruktur, är inte det prioriterade förändringsarbete Uppsala kommun 
behöver. 

Årsredovisningen visar också på en mycket oacceptabel hushållning av kommunens ekonomi 
genom att nettokostnadsutvecklingen är på över 7%. Det är en mycket oansvarig och ohållbar 
kostnadsökning. Uppsala kommun är idag en mycket räntekänslig kommun som också är 
resultatdopade med administrativt krävande tillfälliga statsbidrag. 



Jag tycker också att Uppsala kommun med fördel kan fokusera sin verksamhetsstyrning på ett 
sätt som gör att årsredovisningen med fördel, i sin helhet, ger en god och korrekt bild av 
kommunens verksamhet på maximalt 100 sidor. Dagens försök till verksamhetsstyrning plågar 
idag chefer och medarbetare med allt för många pålagor som driver försämrar arbetsmiljön och 
skapar oacceptabla kostnader. Ett bra sätt att kraftigt minska denna ineffektiva styrning är att 
kraftigt reducera antalet administrativa tjänster inom kommunledningskontoret. 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Partipolitiskt obunden 



KF 2019-04-29 § 148 bilaga A 

Ärende 13 
Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2018 och fråga om ansvarsfrihet 

Reservation 
Centerpartiet 

Uppsala kommunfullmäktige hade i och med detta beslut att ta ställning till två olika 
revisionsberättelser, vilket är unikt. I båda revisionsberättelserna riktas skarp kritik mot den 
kommunstyrelse som tjänstgjorde fram t o m 2018-10-31. I den ena revisionsberättelsen, 
undertecknad av tio av kommunrevisionens elva revisorer, förordas en anmärkning mot den tidigare 
kommunstyrelsen. I den andra revisionsberättelsen, undertecknad av en av kommunrevisionens elva 
revisorer, avstyrks ansvarsfrihet för den tidigare kommunstyrelsen. 

De brister i kommunens redovisning som kommunrevisionen lyfter och har uppkommit och funnits 
under lång tid. Centerpartiet anser därför att det vore omotiverat att, som en av revisorerna 
förordar, inte bevilja ansvarsfrihet för den kommunstyrelse som tjänstgjorde under merparten av 
förra året. Däremot så menar Centerpartiet att kommunfullmäktige borde ha följt majoriteten av 
revisorernas förslag och riktat en anmärkning mot kommunstyrelsen. 

Den kommunstyrelsen som tjänstgjorde fram t o m 2018-10-31 är i allt väsentligt densamma som 
erhöll skarp kritik av kommunrevisionen för brister i redovisningen i revisionsberättelserna för 2015, 
2016 och 2017. Detta vittnar om att de utpekade bristerna inte togs på tillräckligt stort allvar. I 
årsredovisningen för 2017 och i korrespondens med kommunrevisionen har kommunstyrelsen därtill 
lovat att samtliga redovisningsbrister skulle åtgärdas före 2018 års utgång, något som inte skett. 

Kommunrevisionen fyller en viktig demokratisk roll i att granska och kontrollera kommunen och dess 
förtroendevalda. Att inte följa majoriteten av revisionens rekommendation när de på goda grunder 
pekar ut väsentliga brister anser Centerpartiet vore att underkänna revisionen, vilket vore både 
olyckligt och felaktigt. 

Centerpartiet vill vara tydliga med att vårt förordande av en anmärkning gentemot en 
kommunstyrelse bör tolkas som kritik av kommunstyrelsens arbete och prioriteringar, och inte som 
ett uttryck av misstroende gentemot de enskilda personer som ingått i kommunstyrelsen. Dessa har 
såvitt vi kan bedöma fullgjort sina uppdrag med de bästa av intentioner, men goda intentioner är inte 
något substitut för metodiskt arbete och korrekta prioriteringar. 

Jonas Petersson (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet »jk 
Å ju 
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Anförande vid KF den 29 april 2019 av Jan-Olov Sjölund, Kommunrevisor 

• Ordförande 
• KF ledamöter 
• Kommuninnevånare 

Jag vill inleda med att gratulera de tjänstemän som på ett förtjänstfullt sätt intensivt arbetat 
det sista kvartalet 2018 med genomlysning och rättningar av de brister i exploaterings-
redovisningen  som av revisionen påtalats under ett antal år. 

Jag konstaterar att: 

• Jag som revisor dock inte granskar tjänstemännen utan det ansvariga politiska 
organet är kommunstyrelsen. 

• För de projekt som återstod att genomlysa vid ingången av 2018 har historiska skäl 
inte funnits som orsak till att arbetet dragit ut på tiden även under det året. 

• Jag som revisor har inte funnit någon dokumentation över att kommunstyrelsen 
aktivt arbetat för att genomlysningar och rättningar skulle fortsätta och avslutas 
under 2018. Enligt mitt förmenande har kommunstyrelsen varken prioriterat eller 
styrt arbetet. 

• Kommunallagen ger ingen anvisning om när och på vilka grunder anmärkning  
kan framställas eller när revisorerna inte ska tillstyrka ansvarsfrihet. 

• Revisorerna måste göra en egen bedömning. 

• Framställd anmärkning och uttalande om avstyrkt ansvarsfrihet ska vila på fakta  
relaterat till revisionsuppdraget och grunda sig på resultatet av granskningen. 

Den grund som jag som revisor refererar till i mitt uttalande är: 

"Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll" 

Här följer ett axplock av de fakta jag grundar mig på och har tagit del av: 

Det finns en historik:  

1 både 2015, -16 och -17 års revisionsberättelser tar vi som revisorer upp 
exploateringsredovisningen där vi pekar på risker och stora fel 

1 en granskningsrapport av pwc i november 2015 skriver man bl.a: 

• Det saknas fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar 

• Projekten präglas av ett stort personberoende 

• Dokumentationen av projekten är undermålig. 

• Brister har noterats i styrning och uppföljning av projekten 



Ur några intervjuer i UNT i maj 2017 kan man läsa följande 

Dels intervju med en tjänsteman inom Markexploatering — jag citerar 
"Jag tror det beror på okunskap och svag styrning. Projekten har varit dåligt definierade med 
otydliga avtal. Flera har varit väldigt stora och yviga, som utbyggnaden av stadsdelen 
Stenhagen, och pågått under så lång tid som 12-15 år. Till slut har man inte riktigt vetat var 
projekten börjat och slutat, man har tappat greppet". 

Dels med olika politiker 
En politiker uttryckte bl.a på frågan: 

"När fick du reda på att det fungerade så här?" 
"Då, 2015. Jag kände inte till det innan. Men vi tar itu med det nu" 

En annan politiker säger bl.a: 
"problemet med oavslutade exploateringsprojekt har varit känt länge, men inte att 
omfattningen varit så stor" 

Vad har jag då i huvudsak observerat under 2018/19  

lgranskning av delårsrapport per 2018-08-31 av KPMG står det bl.a: 
Vi har genom stickprovsurval granskat några transaktioner i de pågående projekten 
Östra Salabacke och Ulleråker. Dessa stickprov har visat felaktigheter. Vi har förståelse för 
att utredningen av poster långt tillbaka i tiden varit svår och tidskrävande men vi kan inte 
acceptera att nu pågående projekt fortfarande inte redovisas korrekt. Det är inte 
acceptabelt att felaktigheter fortfarande kvarstår i exploateringsredovisningen, även i stora 
pågående och relativt nya projekt. Kommunen bryter mot den kommunala 
redovisningslagen. Vidare kommer de rättelser som sker i det fortsatta utredningsarbetet att 
påverka soliditeten. Det finansiella målet rörande soliditet är svårt att styra mot när den 
korrekta soliditeten idag inte är känd. 

1 möte med exploateringsledningen i nov 2018 — citat ur mina minnesanteckningar 
- Flera decennier med stora, otydligt definierade och tidsmässigt utdragna 
exploateringsprojekt. 
- Organisationen förstod "hur göra" men förstod inte "varför göra" 
- Politiken inte varit tillräckligt informerad! 

1 Möte med KS presidium mars 2019 — citat ur mina minnesanteckningar från några av de 
frågor vi skickat in i förväg inför mötet 

Fråga:. 1 inget av KS:s protokoll från 2018 finns det spårbarhet av diskussion om hur 
exploateringsredovisningen är organiserad och om styrningen från KS:s sida är tillräcklig. Hur 
har KS under 2018 upprätthållit en tillräcklig styrning och ledning av exploaterings-
verksamheten och vilken typ av konkreta internkontrollåtgärder har genomförts? 
Svar: Diskussioner har förekommit men ingen strukturerad respektive spårbar 
rapportering. Dock dragit lärdom för framtiden 

U 



Fråga:. I maj 2018 hölls ett möte mellan ledning inom ekonomi och SBF och en checklista 
upprättades. Först efter att KPMG granskat delårsrapporten i september-oktober kom 
arbetet så igång i november. Beskriv hur och vad KS blivit informerade i perioden maj-
september av tjänstemännen och beskriv vilka åtgärder som KS vidtagit för att arbetet skulle 
komma igång? 
Svar: Ej informerade överhuvud taget. Förvaltningen var under den perioden upptagen 
med att förändra och förstärka organisationen 

Fråga:. Beskriv hur KS varit med att påverka utformningen och beslutet om det 
stödsystem som ska implementeras under 2019? 
Svar: KS har ej deltagit, bedömts att detta är en verkställighetsfråga för förvaltningen, ej 
upphandlat ännu. Bedöms implementerat till årsskiftet 2019/2020 

Fråga:. Kommentarer till KPMG:s utkast till granskningsrapport "Granskning av 
exploateringsredovisningen"? 
Svar: Jag har antecknat att KSO delar det som framkommit i rapporten 

Ur denna granskningsrapport av KPMG april 2019 
kan bl.a utläsas: 

• Den avgående kommunstyrelsen har därmed inte agerat tillräckligt under 2018 för 
att genomlysa och rätta redovisningen i projekten. Det arbetet har varit en 
förutsättning inte bara för en korrekt redovisning utan även av en ändamålsenlig och 
effektiv framtida styrning, ledning, kontroll och uppföljning av exploaterings-
verksamheten och enskilda projekt. 

• Kommunstyrelsen har inte heller agerat tillräckligt för att se till att exploateringen 
har det systemstöd som krävs för styrning, ledning, kontroll och uppföljning. 

Efter att ha granskat de underlag som jag redogjort för ovan har jag kommit fram till följande 
slutsatser i mitt uppdrag som kommunrevisor i Uppsala Kommun: 

• Kommunstyrelsen har uppenbart brustit i sin uppgift att styra, leda, följa 
upp och kontrollera mark- och exploateringsverksamheten  

• Kommunstyrelsen saknar tillfredsställande system för styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll av densamma 

• Kommunstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma 
tillrätta med bristerna i mark- och exploateringsverksamheten. 

• Kommunstyrelsen har brustit i att redovisa situationen i densamma till fullmäktige 
• Kommunstyrelsen har varit passiv med avseende på intern kontroll med avseende på 

mark- och exploateringsverksamheten  

Att jag, till skillnad från mina revisorskollegor, inte landar i anmärkning för den gamla 
kommunstyrelsen som helhet beror främst på att jag inte ser det rättningsarbete som 
bedrivits sedan senhösten 2018 skett på något sätt genom kommunstyrelsens initiativ. Då 
min uppgift som revisor inte är att bedöma tjänstemännen får därför det rättningsarbete 
som gjorts under senhösten 2018 inget genomslag i min revisorsbedömning. 



Mitt huvudsakliga skäl för att inte ge den nya kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 
exploateringsverksamheten är främst motiverat av att de inte redan tidigt i november 2018 
direkt efter sitt tillträde tog det beslut om nya handlingsplaner för exploaterings-
verksamheten, ett beslut som nu istället fick vänta ända fram till den 10 april 2019. 

Avslutningsvis: 

Finner jag det lite märkligt att det uttrycktes missnöje med kommunrevisionen när 
revisionen i höstas arbetade som mest intensivt med att försöka få tjänstemännen och 
politikerna förstå att det brådskade med att starta genomlysningen och rättningen. 

Jag finner det också märkligt att det vid ungefär samma tidpunkt började ställas frågor kring 
vårt biträdes fakturors korrekthet. Jag vill bara tillägga att vårt biträde KPMG håller högsta 
professionella klass. 

Jag som enskild revisor gör bara det jobb som jag fått i uppdrag att utföra så att i förläng-
ningen Uppsala kommuns innevånare ska kunna känna sig trygga. 

Tack 



KF 2019-04-29 § 151 bilaga A 

Reservationer till KF 190429 

Reservation KS 190429 15 Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande. 
Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkanden. 

Vänsterpartiet hade helst sett att inga kommunala tillgångar behövde avyttras, men med otillräckliga 

statliga investeringsstöd och statsbidrag samt med Uppsala kommuns låneskuldsutveckling i åtanke 

tvingas vi avyttra vissa delar av fastighetsbeståndet. Men vi är emot försäljningen av Gottsunda 

centrum. Vi ser det som en kapitalförstöring att sälja centrumet med tanke på de stora investeringar 
kommunen har gjort i fastigheten och hur värdet av fastigheten och hyresintäkterna kommer att öka 

i takt med centrumområdets utveckling i linje med planprogrammet för Gottsunda. Dessutom anser 

vi att en privat aktör saknar rätt förutsättningar och incitament för att förverkliga planprogrammet 

för Gottsunda och bygga ett stadsdelscentrum som präglas av social sammanhållning. En 

utförsäljning av hela centrumet sätter utvecklingen av stadsdelen i händerna på en privat 
galleriaägare och då väger detta bolags vinster tyngre än samhällsvinsterna för de som bor och 

verkar i Gottsunda. Vi motsätter oss försäljningen av de cirka 300 hyreslägenheter i UKFAB:s ägo och 

vi motsätter oss alla generella uppdrag till Uppsalahem om att avyttra allmännyttan. Det finns otal 

exempel där hyresrätter som säljs till privata aktörer ombildas till bostadsrätter eller lyxrenoveras 
och därefter får så kraftiga hyreshöjningar att de som bor där inte längre har råd att bo kvar. Om en 

utförsäljning av dessa tillgångar sker kan vi inte garantera att upplåtelseformen även i fortsättningen 

är hyresrätt och vi kan inte garantera att hyrorna hålls nere. 

Vi reserverar oss även mot att socialdemokraterna ska göra upp med högeroppositionen i de grupper 

som ska bereda och samordna försäljningarna medan vänsteroppositionen hålls utanför på ett 

odemokratiskt sätt. 

Tobias Smedberg (v) 



KF 2019-04-29 § 151 bilaga B 

Ärende 15 

Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet har under ett par års tid varnat för Uppsala kommuns kraftiga skulduppbyggnad och 

förordat en mer hållbar ekonomisk hushållning. En låneskuld som ökar i avsevärt mycket snabbare 

takt än skatteintäkterna är inte långsiktigt hållbart. Konsekvenserna av det rödgröna lånekalaset 

under föregående mandatperiod ser vi nu då kommunen tvingas avyttra tillgångar för att inte 

antingen få sänkt kreditvärdighet eller tvingas sluta investera. 

I det läge vi nu befinner oss i, med en av kommunsveriges största låneskulder, anser Centerpartiet att 

det är rätt att avyttra vissa tillgångar för att stärka kommunens balansräkning. I annat fall riskerar 

kommunen en sänkt kreditvärdighet med högre ränteutgifter och minskade resurser till välfärden 

som följd. Vi vill emellertid påpeka att med en mer ansvarsfull ekonomisk politik under föregående 

mandatperiod hade denna avyttring inte varit nödvändig. 

Centerpartiet vill poängtera vikten av att de pengar kommunen får in genom avyttringen av UKFAB, 

IHUS och berörda fastigheter används klokt, samt att kommunen inte slår av på tempot i sitt 

effektiviserings- och förändringsarbete. År 2000 avyttrade Uppsala kommun Uppsala Energi AB 

eftersom kommunen då som nu var kraftigt skuldsatt. Efter försäljningen var kommunen skuldfri och 

hade en nettokassa. På bara 19 år har kommunen gått från att sitta på en nettokassa till att ha 

skulder uppgående till cirka 16 miljarder kronor — låneskulden har med andra ord ökat med knappt 1 

miljard per år, en alarmerande takt. 

Fortsättningsvis kan Uppsala kommun inte låna upp pengar i en ohållbar takt för att när låneskulden 

når övermäktiga nivåer söka med ljus och lykta efter tillgångar att sälja av. Kommunen måste istället 

växa och investera i en hållbar takt med en hög självfinansieringsgrad, idka en disciplinerad 

kostnadskontroll, samt prioritera ett kontinuerligt effektiviserings- och förändringsarbete så att 

kommunen alltid får valuta för sina skattepengar. De senaste åren har präglats av motsatsen — 

Uppsala kommun har vuxit och investerat i större utsträckning än vad som mäktats med, tillåtet 

kostnaderna att skena och nedprioriterat förbättringsarbete. 

Jonas Petersson (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 6614' 
)() 
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