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UpRnalki KOMMUNSTYRELSEN 

1 (30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

Plats och tid: Bergius, 13:00 — 15:50 

Beslutande: Marlene Burwick (S), ordförande 
Maria Gardfiell (MP), 1:e vice ordf §§ 
86 - 101 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf §§ 
76 - 87 
Erik Pelling (S),§§ 81 -87 
Gustaf Lantz (S), §§ 76 - 80, 88-101 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MY) 
Johan Lundqvist (MP) §§ 76 — 85 
Hanna Mörck (V) 
Carolina Bringbom (M) 
Markus Lagerqvist (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Anne Lennartsson (C), §§ 88 - 101 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S), §§ 81 — 87 
Eva Christiemin (S) 
Johan Lundqvist (Ml"), §§ 86 - 101 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C), §§ 76 -87 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Asa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 
Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Mats Norrbom, stadsdirektör. Erik Boman, 
presschef. Politiska sekreterare (M), (L), (C) och (KD). Politisk stabschef (S). Ingela 
Persson, kommunsekreterare. 

vn 
Ingela P rsson, sekreterare 

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

Organ: Kommunstyrelsen 
Datum: 2018-05-30 Sista dag att överklaga: 2018-06-27 
Anslag sätts upp: 2018-06-06 Anslaget tas ner: 2018-06-28 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 76 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 77 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av punkt 26: 
- Information om tillsättning av VD i Destination Uppsala AB. 

Punkt 25, Information om samverkansavtal, behandlas som punkt 1. 

Utdragsbestyrkande i 
3------- 

, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 78 

Riktlinjer för medborgarbudget 
KSN-2017-1599 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje för tillämpning av medborgarbudget i ärendets bilaga, samt 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en vägledning för tillämpning av 
medborgarbudget utifrån den föreslagna riktlinjen. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom, Markus Lagerquist (alla M) och Mohamad Hassan (L) 
reserverar sig till förmän för eget yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 78. 

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom, Markus Lagerquist (alla M) och Mohamad Hassan (L) yrkar 
avslag på arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplanen för 2018-2020 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunledningskontoret att 
ta fram en riktlinje för modell för medborgarbudget. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram med 
utgångspunkt i projektplanen för det pilotprojekt för medborgarbudget som kommunstyrelsen 
beslutade om i november 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (L) med fleras 
gemensamma avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller farbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19.11.9 KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 79 

Skrivelse till Region Uppsala om åtgärds- och utredningsbehov inom ramen 
för länstransportplanens verksamhetsplanering 2019-2022 
KSN-2018-0891 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge skrivelse om åtgärds- och utredningsbehov i transportsystemet till Region Uppsala med vid 
sammanträdet beslutade revideringar. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 79. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KID) yrkar: 

Att (I) kapacitetsförstärkning och trafiksäkerhetsåtgärder på länsväg 282 lyfts in under Utredningar 
och analyser i kommunens skrivelse. 

Att (2) trafiksäkerhetsåtgärder av riksväg 72 lyfts in under Utredningar och analyser i kommunens 
skrivelse. 

Att (3) en vägplan för cykelväg längs med länsväg 255 lyfts in under Cykelåtgärder i kommunens 
skrivelse. 

Att (4) en plan för anläggande av pendlarparkeringar runtom i kommunen lyfts in under Hållplatser — 
Förbättring av tillgänglighet samt standardhöjning alternativt Utredningar och analyser i kommunens 
skrivelse. 

Att (5) en åtgärdsvalsstudie gällande sträckan Flogsta-Kvarnbolund av riksväg 55 lyfts in under 
"Åtgärdsvalsstudier" i kommunens skrivelse. 

Johan Lundqvist yrkar, med instämmande av ordföranden Marlene Burwick (S), bifall till Fredrik 
Ahlstedts (M) med fleras tredje att-sats samt därutöver bifall till fjärde att-satsen med följande 
justering: 
Att en plan för anläggande av pendlarparkeringar runtom i kommunen lyfts in under Hållplatser — 
Förbättring av tillgänglighet samt standardhöjning alternativt Utredningar och analyser i regionens 
skrivelse. 

Därutöver yrkar ovanstående avslag på att-sats ett, två och fem. 

Utdragsbestyrkande 
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5(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

(§ 79, forts) 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till Johan Lundqvists (MP) förslag till justering av fjärde att-satsen. 

Sammanfattning 
Region Uppsalas tar årligen fram en fyraårig verksamhetsplan för genomförande av länsplanen för den 
regionala transportinfrastrukturen. Som en del i processen ges de berörda aktörerna möjlighet att 
komma in med förslag till åtgärder och utredningsbehov i transportsystemet. 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) första, andra och femte tilläggsatt-sats mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandena. 

Ordföranden ställer sedan Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tredje tilläggsatt-sats mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer sedan Fredrik Ahlstedts (M) med fleras justerade fjärde tilläggsatt-sats mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 80 

Ansökan om förlängning av amorteringsfrihet för Curlingcompaniet i 
Uppsala AB 
KSN-2017-2517 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillfälligt justera borgensvillkoren för Curlingcompaniet i Uppsala AB så att amorteringsfrihet 
under två år från den 30 juni 2018 medges, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att under den amorteringsfria perioden årligen återkomma 
till kommunstyrelsen med rapportering kring utvecklingen av Curlingcompaniet i Uppsala AB:s 
ekonomiska situation. 

Sammanfattning 
Under våren 2017 inkom Curlingcompaniet med ansökan om amorteringsfrihet på bolagets banklån då 
bolagets ekonomi var ansträngd. Uppsala kommun är borgenär för lånet som för närvarande uppgår till 
7 345 000 kr och i borgensvillkoren ingår att lånet ska amorteras. I september 2017 beslutade 
kommunfullmäktige att justera borgensvillkoren för att medge amorteringsfrihet under ett år och att 
bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om förlängning av amorteringsfriheten i ytterligare två år. 
Curlingcompaniet har redovisat bolagets resultatutveckling och ställning samt redogjort för en 
åtgärdsplan för att nå en stärkt ekonomi. Bolaget har i samband med det ansökt om att få 
borgensvillkoren ändrade så att amorteringsfriheten kvarstår i ytterligare två år. Amorteringsfriheten 
ska möjliggöra att bolagets åtgärdsplan ger effekt och bolagets ekonomi kan stärkas. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 81 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 mars 2018 
KSN-2018-0788 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns internbank 
och kommunkoncernen, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten 
bedrivs i enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 82 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 
2018, samt justering av räddningsnämndens finansiering 
KSN-2018-1460 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt 
verksamhetsuppföljning per 30 april 2018, samt 

att öka räddningsnämndens kommunbidrag med 3,1 miljoner kronor enligt föredragning i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan, 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 31 mars 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 1, 

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2018 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 2, 

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

att uppdra till omsorgsnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden 
samt plan- och byggnadsnämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2018 
som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Caroline Bringbom, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 82. 

Sammanfattning 
Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive 
kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med 
tillhörande 111 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 
2018 med plan för 2019-20. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från 
tidigare år. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

(§ 82, forts) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018. 
Arbetsutsköttet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 83 

Bredbandsprogram 2018-2025 
KSN-2018-0593 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Bredbandsprogram 2018-2025 enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan, 

att anta handlingsplan för bredbandsprogrammet enligt ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog den 20 november 2013 Uppsala kommuns bredbandsprogram 2013-
2020. I programmet var det övergripande målet att 90 procent av medborgarna skulle ha tillgång till 
bredband om minst 0,1 Gbit/s år 2020. Målet kommer att uppnås under 2018, nära två år i förtid. Ny 
lagstiftning har tillkommit på området och regeringen har fattat beslut om ett nytt bredbandsmål. 
Ett uppdaterat bredbandsprogram för perioden 2018-2025 med tillhörande handlingsplan föreslås 
därför ersätta det befintliga programmet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,Ifie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 84 

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern 
KSN-2018-1078 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Finanspolicy för Uppsala kommunkoncern enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt 
ovan, 

att fastställa Finansiella riktlinjer och ramar enligt ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kommunens finanspolicy ska enligt gällande ordning ses över minst en gång per mandatperiod. 
Utöver det generella kravet att göra en översyn kan revideringar ske om förhållanden ändras, 
' exempelvis synsätt kring placering av kapital och organisatoriska förändringar. Kopplat till policyn 
finns riktlinjer och ramar, som kommunstyrelsen beslutar om. Kommunstyrelsen beslutade 14 
december 2016 att inrätta en gemensam internbank för Uppsala kommun och Uppsalahem AB för att 
samordna hela koncernens kapitalanskaffning. Uppsalahem har hittills varit undantaget från att 
finansieras genom kommunen och har haft en egen finanspolicy. Till följd av inrättandet av en 
gemensam intembank har finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna setts över för att även omfatta 
Uppsalahem. Det har resulterat i förslag till en ny finanspolicy, bilaga 1, och nya finansiella riktlinjer, 
bilaga 2. Den nya koncemgemensamma policyn och de nya riktlinjerna ska ersätta kommunens 
nuvarande policy och riktlinjer, bilaga 3. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upRealki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 85 

Policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet 
KSN-2018-0707 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för trygghet och säkerhet i ärendets bilaga 1, samt 

att upphäva gällande säkerhetspolicy. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan 

att anta Handlingsplan för trygghet och säkerhet i ärendets bilaga 2, 

att Handlingsplan för trygghet och säkerhet ersätter Uppsala kommuns handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 2016-2018, 

att Handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphävs i och med den ordinarie 
verksamhetsuppföljningen per augusti 2018, samt 

att uppdra till förvaltningen att påskynda arbetet med att sätta upp trygghetskameror och 
återrapportera till KS 13 juni. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 85. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölmån för bifall till eget tilläggsyrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt därutöver på 
tillägget: 
Att arbetet med att sätta upp trygghetskameror kortsiktigt ska vara den mest prioriterade åtgärden. 

Simon Alm (SD) yrkar på tillägget: 
Att arbetet med att sätta upp trygghetskameror ska vara en av de mest prioriterade åtgärder. 

Att minskad asyl- och flyktinginvandring till kommunen ska vara den mest prioriterade åtgärden. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar avslag på Simon Alms (SD) tilläggsyrkande samt därutöver: 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

(§ 85, forts) 

Att uppdra till förvaltningen att påskynda arbetet med att sätta upp trygghetskameror och 
återrapportera till KS 13 juni. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2018-2020 beslutat att revidera nuvarande säkerhetspolicy 
(KF 2012) samt att komplettera policyn till att inkludera trygghetsfrågor. Kommunfullmäktige 
beslutade även att en handlingsplan för trygghet och säkerhet skulle tas fram. 
Förslaget till ny policy för trygghet och säkerhet har utarbetats för att skapa en enhetlig och 
sammanhängande styrning för både kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Förslaget beskriver 
vilka mål kommunen ska uppnå för att öka känslan av trygghet, öka den faktiska säkerheten och 
förebygga och minimera oönskade händelser. 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphör att gälla efter 2018 och åtgärderna bedöms vara 
genomförda under första halvan av 2018. Även om åtgärderna kommer att vara genomförda under året 
är bedömningen att arbetet behöver fortsätta och kopplas samman med trygghet och säkerhetsarbetet. 
Mot denna bakgrund föreslås att befintlig handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphävas och 
ersättas av policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet. 

Den föreslagna policyn tydliggör även det sätt som kommunen ordnat sitt förebyggande arbete mot 
andra olyckor än bränder i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och är 
tillsammans med Handlingsplan för trygghet och säkerhet ett kompletterande styrdokument till 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för tidsperioden 2016-2019 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som fullmäktige beslutade om i januari 2016. 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma tilläggsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande ställer sedan Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande ställer slutligen eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(*POR KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 86 

Uppsala kommuns visuella identitet 
KSN-2018-1514 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ny logotyp för Uppsala kommun samt principer för namnhierarki, varumärkesstatus och 
varumärkesrelationer i den visuella kommunikationen enligt ärendets bilaga 1, 

att återta stadsvapnet i sin ursprungliga form och blasonering från 1943 för att användas i 
ceremoniella sammanhang, samt 

att upphäva tidigare beslut om grafisk profil. 

Reservation 
Jonas Segersam (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger skriftlig reservation enligt 
bilaga A § 86. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 86. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
Att andra att-satsen istället lyder: återta stadsvapnet i sin ursprungliga blasonering från 1943 med en 
utformning i enlighet med den av statsheraldikern framtagna. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny kommunikationspolicy i december 2017 
fick kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens grafiska profil. I det ingick att ta fram en ny 
visuell identitet. I detta ärende föreslås därför en ny logotyp samt tillhörande principer för 
namnhierarki, varumärkesstatus och varumärkesrelationer i den visuella kommunikationen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(Mink KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 87 

Investering i solenergi 
KSN-2018-1447 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppföra en eller flera anläggningar för solenergi på kommunkoncernens mark 
motsvarande 2,5 till 3 megawatt (MW) som i första hand ska förse Uppsala kommun och dess 
kommunala bolag med elenergi, 

att förvärvet finansieras inom den för 2018 fastställda investeringsramen för vindkraftverk, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att ta beslut kring lokalisering av anläggningarna för solenergi, 

att bilda bolag inom kommunkoncernen för ägande av solenergianläggningen, samt 

att som konsekvens av detta beslut upphäva kommunfullmäktiges beslut, från den 25 maj 
2015, att upphandla två stycken vindkraftverk. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Carolina Bringborn (M) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig till förmån 
för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 87. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till föliiiån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga B § 87. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 87. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L), Carolina Bringborn (M) och Markus Lagerquist (M) yrkar avslag på första till 
och med fjärde att-satsen samt bifall till femte att-satsen. 

Stefan Hanna (C) yrkar avslag på första, andra och fjärde att-satsen, bifall till femte att-satsen, samt 
därutöver på följande ändringar och tillägg: 

Att ändra att-sats 3 till att bemyndiga kommunstyrelsen att maximera solpanelsarealen på kommunens 
befintliga och nya lokaler. 

Att istället Uppsala kommun från och med nästa elavtal endast ska köpa grön el, främst med fokus på 
solel. 

Att upphandla energipartner kopplad till kommunens platser för och med solpaneler. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPätif, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

(§ 87, forts.) 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Maria Gardfjell (M2) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag på Stefan Hannas 
(C) yrkanden. 

Sammanfattning 
Uppsalas satsningar på lokalt producerad förnybar energi uttrycks i de mål som beslutats 
genom antagande av kommunens Miljö-och Klimatprogram 2014. För solenergi är beslutat mål att till 
2020 inom kommunens ha en installerad effekt av 30 MW och att 2030 ha en installerad effekt av 100 
MW. I det perspektivet är det nödvändigt att väsentligt öka takten i uppförandet och lägga fokus på 
att åstadkomma effektmässigt större produktionsanläggningar än vad som hittills byggts. Idag finns 
ca 7,5 MW installerat och även om ökningen av antalet anläggningar är snabb återstår ca 22,5 MW för 
att nå målet. Därav behovet av anläggningar i MW-storlek. 

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

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot Stefan Hanna (C) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag till fjärde respektive femte att-sats mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upP19.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 88 

Regler för partistöd för mandatperioden 2019-2022 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta regler för partistöd, samt 

att fastställa grundstödet till 1,2 av riksdagsledamotsarvodet per parti och år och mandatstödet till 1,2 
av riksdagsledamotsarvodet per mandat och år. 

Särskilt yttrande 
Hanna Mörck (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 88. 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, eller ERS-gruppen, har i skrivelse i 
bilaga 1 lämnat förslag till regler för partistöd till partierna i kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2019-2022. 
Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande partistöd utan för på detta sätt 
fram ERS-gruppens förslag. ERS-gruppen utses av kommunstyrelsen och består av 8 ledamöter som 
företräder varsitt av partierna i styrelsen. ERS-gruppen har till uppgift att bereda förslag till 
ersättningar till partier och förtroendevalda i Uppsala kommun för beslut i fullmäktige. 
ERS-gruppens förslag innebär att grundstödet och mandatstödet kopplas till ett index i förhållande 
till riksdagsledamotsarvodet istället för som enligt gällande regler där nivån är satt i relation 
till prisbasbeloppet. 

ERS-gruppens förslag medför en höjning av partistödet och att en årlig justering sker i och med att 
stödets nivå sätts i relation till riksdagsledamotsarvodet. Konsekvenserna av de nya reglerna för 
partistöd ska beaktas i Mål och budget för 2019. 

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

Beslutsunderlag 
ERS-gruppens skrivelse den 3 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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(STAM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 89 

Utse dataskyddsombud 
KSN-2018-1593 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till dataskyddsombud. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 89. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen, eller General Data Protection Regulation (GDPR), ersätter 
personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon 
övergångsperiod. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya lagen, 
utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen 
omfattar även gemensamma nämnder. 
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller utsättas 
för påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. Ombudet ska 
rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå. 
Uppsala komman har föreslagit en intern organisation på kommunledningskontoret för kommunens 
informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att på olika sätt 
skydda kommunens information, inklusive kommunens personuppgifts- behandlingar. Organisationen 
kommer att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete med informations- och IT-säkerhet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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101?».1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 90 

Omfördelning av investeringsram för renoveringen av Gottsundabadet 
KSN-2018-1553 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att 15 miljoner kronor av Fyrishovs AB:s beslutade investeringsram för 2018 
omfördelas till Uppsala kommun Fastighets AB för renoveringen av Gottsundabadet, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den framtida kostnadsökningen som följer av 
renoveringen i Mål och budget för 2019-2021. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 90. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 
Att Uppsala kommun ser över möjligheten att renoveringen innebär att Gottsundabadet kan finnas 
kvar vid sitt nuvarande läge. 

Rickard Malmström (Ml") yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Gottsundabadet uppfördes 1976. Ett tekniskt underhåll av vattenrening gjordes 2001. Badet 
har nu nått både sin tekniska och funktionella livslängd. För att klara gällande lagstiftning kring 
vattenkvalitet, egenkontroll, tillgänglighet och arbetsmiljö behöver badet renoveras. 
Då renoveringsbehovet har visat sig vara mer omfattande än förväntat kommer investeringen medföra 
att Uppsala Kommun Fastighets AB:s (UKFAB) investeringsram för 2018 överskrids. Fyrishov AB 
(Fyrishov) har 15 miljoner kronor i året investeringsram som inte kommer behöva utnyttjas. 
Omfördelningen av investeringsramen från Fyrishov till UKFAB möjliggör att Gottsundabadet 
omgående kan renoveras och fortsätta vara en välbesökt badanläggning i Gottsunda. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 
Uppsala Stadshus AB har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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uni23,113 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 91 

Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna 
KSN-2017-3750 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 27 april 2018 överlämnat detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i 
Boländerna till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen är framtagen genom så kallat normalt 
planförfarande och ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige efter godkännande i plan- och byggnadsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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unlelluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 92 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att vidta Boulehallen i Gottsunda 
KSN-2017-4194 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 6 november 2017 att Uppsala kommun ska vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med motionen 
avseende antalet personer som får vistas i boulehallen samtidigt och tillgänglighetsanpassning av 
entrén. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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101119.11,1 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 93 

Motion av Simon Alm (SD) om att riva upp beslut om vindkraftköp 
KSN-2017-4198 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionens första yrkande, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att bifalla motionen. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) yrkar i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
december 2017 att 
- Uppsala kommun för egen del inte investerar i vindkraftverk 
- Uppsala kommunfullmäktiges beslut Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 från 25 maj 2015 
upphör att gälla. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 



23 (30) 

upP111.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 94 

Motion av Stefan Hanna (C) om bättre utbildning för Uppsalas barn och 
unga 
KSN-2017-3196 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 september 2017 att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inleda ett pilotprojekt inom 
e-lärande enligt School of Ones processer på någon av Uppsalas skolor. Om projektet blir lika 
framgångsrikt i Uppsala som det varit i New York bör det utvidgas till hela Uppsalas 
kommunala skolväsende. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upP19.11,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 95 

Motion av Anne Lennartsson (C) om att införa aktivt skolval i Uppsala 
KSN-2017-3194 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Caroline Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att 
bifalla motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Caroline Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige beslutar att aktivt skolval (även känt som obligatoriskt 
skolval) införs i Uppsala i samband med skolplacering av barn. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

25 (30) 

upPnitifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 96 

Motion av Stefan Hanna (C) om att införa mer fysisk aktivitet i Uppsalas 
skolor 
KSN-2017-2115 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Caroline Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att 
bifalla motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Caroline Bringbom (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ge Uppsalas grund- och gymnasieskolor möjlighet att införa 
fysisk aktivitet på schemat varje dag, exempelvis mer idrott och hälsa på schemat eller icke 
betygsgrundande "rörelsetimmar". 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 22 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upliMele KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 97 

Ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård inom Lagen om valfrihet 2018 
KSN-2018-1712 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ersättning och ersättningsmodell för hemtjänst och hemsjukvård enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger skriftlig reservation enligt 
bilaga A § 97. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Caroline Bringborn (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KB) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 97. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar på följande tillägg under rubriken "Beredning": 
Förslaget har utarbetats i dialog med utförare av hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för LOV. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt därutöver på tillägget: 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till äldrenämnden att utreda 
förutsättningarna att revidera ersättningen för LOV och fastställa en egen ersättningsnivå för 
demensvård. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har den 25 maj 2018 tillstyrkt förslag till ersättning för hemtjänsten och hemsjukvården 
inom Lagen om valfrihet (LOV) och överlämnat förslaget till kommunfullmäktige för beslut. De 
föreslagna ersättningarna bygger på de förutsättningar som kommunfullmäktige beslutade i november 
2017 i Mål- och budget 2018-2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut, med vid sammanträdet framlagda justering, mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018. 
Äldrenämndens beslut den 25 maj 2018. 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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27 (30) 

'ORO& KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 98 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2018 
KSN-2018-1204 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 6 mars —3 april 2018 till 
protokollet. 

Förteckning över anmälda ärenden perioden 6 mars 3 april 2018: 
1. Finansrapport per april 2018, Uppsala kommun- och koncern. 
2. Regiondirektörens beslut den 15 maj 2018 om organisering av uppdragen inom hållbar regional 
utveckling. 
3. Protokoll stiftelsen Jälla egendom 13 februari 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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upli29.113 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 99 

Avgifter för Uppsala kulturskola från höstterminen 2018 
KSN-2018-1801 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta kulturnämndens förslag till nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018 i 
enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslår nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018. 
Förslaget innebär att elever i musik kommer att få sänkt terminsavgift från 1200 kronor till 950 kronor 
vilket är samma avgift som elever i dans och teater. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018. 
Kulturnämndens beslut den 21 maj 2018. 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. 

Justerandes sign 

C-1-G .-- 
Utdragsbestyrkande 
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upP19.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§ 100 

Information om tillsättning av VD för Destination Uppsala AB 

Mohamad Hassan (L) har den 30 maj inlämnat lämnat följande frågor till kommunstyrelsen: 
Vilket strategiskt beslut möjliggör en sammanslagning av funktionerna näringslivsdirektör och VD i 
DUAB? 
Varför har ingen diskussion om denna viktiga förändring förts med vare sig kommunstyrelsen eller 
koncernstyrelsen? 
Hur säkerställs att dessa två för Uppsala viktiga verksamheter, näringslivpolitik och besöksnäringen, 
inte drabbas av att den ena verksamheten får mer fokus än den andra? 
Småföretagsperspektivet, liksom handlarnas perspektiv, är redan obefintligt i kommunen. Hur ska 
detta kunna förbättras när funktionen näringslivdirektör har annat att jobba med? 

Ordföranden informerar ledamöterna om tillsättningen av VD för Destination Uppsala AB. Frågorna 
får därmed anses vara besvarade. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPätalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

§101 

Information om samverkansavtal 

Anna Bittner, HR-direktör, informerar kommunstyrelsen med anledning av tecknande av nytt 
samverkansavtal. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



bilaga A § 78 

Ärende 3 

Riktlinjer för medborgarbudget 

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna 

Vi ställer oss självklart bakom ambitionen att Uppsala ska tillvarata invånarnas engagemang och idéer 

för hur det lokala samhället ska utvecklas. Detta skall dock komma underifrån från 

kommuninvånarna. Uppsala behöver satsningar på bland annat infrastruktur både avseende 

transport, idrott och fritid, vettiga villkor för företagande, bra skolor och omsorg. 

Uppsala har historiskt sett mottagit mycket politisk välvilja där olika projekt avlöst varandra. Vi vill 

istället ta tillvara på de erfarenheter som tidigare projekt kommit fram till men framförallt satsa på 

sådant som gör verklig skillnad och består. 

Förslaget kostar mycket pengar och är på många sätt ytterligare ett välvilligt centralt projekt. Dessa 

pengar kan användas till exempelvis satsningar på lekplatser eller ungdomsgårdar. Konkreta 

satsningar som gör skillnad över tid. 

Uppsalaborna förtjänar att bli lyssnade till och vara en del av den tillväxt som Uppsala nu upplever. 

Lokal representation är viktigt. Det kan bland annat säkras genom det arbete som respektive parti 

bedriver i sina vanliga processer. 

Istället för den administration som krävs från förvaltningen för att genomföra detta projekt vill vi se 

reella satsningar som faktiskt gör skillnad för uppsalaborna. Administration av projekt ska inte få äta 

upp de satsningar som behövs. 

Enligt SKL:s skrift om medborgardialog som en del i styrprocessen beskrivs flera olika delar kring hur 

en kommun kan förbättra dialogförfarandet. Det minst vanliga förfaringssättet är medborgardialog. 

Även om vi välkomnar förslag som leder till att vi reellt förbättrar förutsättningarna för uppsalaborna 

så ställer vi oss kritiska till detta ovanifrånperspektiv. I den skrift som SKL arbetat fram framgår det 

att processen för medborgarbudget utgår från medborgarinitiativ. Vi välkomnar sådana initiativ och 

ställer oss därför kritiska till detta förslag som inte kommer från medborgarna. 

Kommunen beslutade i november 2017 om ett pilotprojekt med medborgarbudget för en levande 

landsbygd. Innan beslut om eventuell utvidgning av medborgarbudget vill Moderaterna och 

Liberalerna att pilotprojektet ska slutföras och utvärderas. 

Med anledning av ovanstående yrkade Moderaterna och Liberalerna på: 

Att avslå samtliga att-satser 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

MODERATERNA Liberalerna 
UPPSALA 



bilaga A § 79 

Ärende 4 

Skrivelse till Region Uppsala om åtgärds- och utredningsbehov inom ramen för länstransportplanens 

verksamhetsplanering 2019-2022 

Reservation 

Alliansen 

Alliansen står bakom de brister och åtgärder som lyfts i förslaget till skrivelse till regionen, men ser därutöver 

ett behov av att lyfta ytterligare åtgärder och utredningar som bör genomföras till 2025. 

Till att börja med ser Alliansen ett behov av att stärka kapaciteteten och förbättra trafiksäkerheten på länsväg 

282 från Uppsala till Almunge. Det är en lång och emellanåt krokig väg som bitvis är i dåligt skick. Trafiken på 

sträckan kommer sannolikt att öka de kommande åren i och med utbyggnaden av Gunsta och att Almunge har 

förberetts med VA-kapacitet för en framtida utbyggnad. Behovet av att förbättra trafiksäkerheten längs 282 är 

välkänt och var något som Uppsala kommun redan förra året lyfte i sitt yttrande om länsplanen för regional 

transportinfrastruktur för Uppsala län 2018-2029. Trafiksäkerhetsåtgärder bör även prioriteras på väg 72 

mellan Uppsala och Vänge. 

Givet de planerade utbyggnaderna av Ulleråker, Bergsbrunna-Sävja och Knivsta ser Alliansen ett ökat behov av 

att i framtiden kunna ta cykeln mellan de berörda områdena eller från något av dem till exempelvis SLU eller 

Flottsund. Därför menar vi att regionen bör ta fram en vägplan för en cykelväg längs med länsväg 255. 

Ett viktigt fokus i planeringen av framtida transporter är att etablera gröna resekedjor. Därför vill Alliansen se 

fler pendlarparkeringar vid lämpliga kollektivtrafikknutpunkter på Uppsalas landsbygd, exempelvis i Vänge, 

Björklinge, Vattholma och Almunge. Det är bra att pendlarparkeringar lyfts i länsplanens prioriteringsprinciper, 

men utredning av lämpliga placeringar av pendlarparkeringar behöver tydligare lyftas fram. 

Avslutningsvis vill Alliansen också se en åtgärdsvalsstudie avseende sträckan Flogsta-Kvarnbolund av riksväg 55. 

I Uppsalas översiktsplan är ett förhållandevis vidsträckt område på båda sidor av vägen utmärkt som 

vägreservat för en framtida utbyggnad av vägen. En åtgärdsvalsstudie som tydliggör vad som kommer ske med 

vägen i framtiden skulle underlätta framtida planprocesser i och runt Stenhagen, Berthåga och Flogsta. 1 

studien borde även ingå en plan för att sätta upp viltstängsel längs sträckan med anledning av den hästnäring 

som bedrivs i området. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att kapacitetsförstärkning och trafiksäkerhetsåtgärder på länsväg 282 lyfts in under Utredningar och 

analyser i kommunens skrivelse. 

att trafiksäkerhetsåtgärder av riksväg 72 lyfts in under Utredningar och analyser i kommunens skrivelse. 

att en åtgärdsvalsstudie gällande sträckan Flogsta-Kvarnbolund av riksväg 55 lyfts in under 

Åtgärdsvalsstudier i kommunens skrivelse. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AmArN 
(72 • 
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liberalerna 



bilaga A § 82 

Ärende 7 

Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2018 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Alliansens målsättning har hela tiden varit att se till att Uppsala kommuns nettokostnader inte ökar 

mer än skatteintäkterna. När Alliansen var i majoritet under föregående mandatperiod så lyckades vi 

under de tre sista åren minska nettokostnadsökningen och 2014 lyckades vi nå vårt mål om att 

nettokostnaderna inte skulle öka mer än skatteintäkterna. Tyvärr kan vi idag se att den styrande 

rödgröna majoriteten inte lyckas hålla samma goda resultat som Alliansen. 

Uppsala kommun redovisar ett negativt resultat på -16 miljoner kronor för det första kvartalet 2018. 

Det samlade resultatet för januari-mars är 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period 

föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor. För helåret 2018 

prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 

miljoner kronor, dvs 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Därtill att nämnderna prognostiserar ett 

underskott på 47 miljoner kronor. 

Det är beklagligt att Uppsalas rödgröna ledning i ett läge där ekonomin pressas av flera olika faktorer 

valde att anta en budget vilken gör det omöjligt att nå de finansiella mål som sätts i samma budget. 

Den höga nettokostnadsökning som budgeterades för i höstas gjorde det omöjligt att nå målet att 

förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen, 

och den fortsatta upplåningen gör det omöjligt att nå målet att låneskulden per invånare inte ska 

växa mer än 5 procent per år. Det här vittnar om ett kortsiktigt fokus som syftar till att gynna den 

styrande majoriteten, snarare än en långsiktigt hållbar ekonomi för de 200 000 Uppsalabor som bor 

och verkar i kommunen. 

Alliansen vill uttrycka sin oro för den skenande nettokostnadsökning som för 2018 beräknas ligga på 

7,8 procent, samtidigt som skatteintäkterna ligger på 4,6 procent. Uppsala kommuns kostnader är 

idag högre än skatteintäkterna, vilket kan förklaras med den valfläskbudget som den rödgröna 

majoriteten lade fram och som kommunfullmäktige antog i november föregående år. 

Anmärkningsvärt är att ekonomiskt bistånd har nettokostnader som är högre är budgeterad ram. Vi i 

Alliansen är oroade att det blir på bekostnad av nödvändiga arbetsmarknadsåtgärder. Det är bara 

genom fler i arbete som vi kan få ned de kostnaderna. Det skulle gynna både individen och 

kommunen. 

Vi i Alliansen vill understryka vikten av att inte låta kommunens kostnader skena iväg när vi samtidigt 

befinner oss i en blomstrande högkonjunktur. Låter vi nettokostnaden stiga eller ligga kvar på samma 

nivåer som idag så kommer vi få en väldigt tuff utmaning att hantera när konjunkturen väl vänder. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

ALMAN211 
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bilaga A § 85 

Ärende 10 

Policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet 

Reservation 

Alliansen 

I februari 2016 lämnade Moderaterna in en motion, som fick stöd av övriga partier i Alliansen, där vi 

ville att en trygghetsplan för Uppsala kommun skulle tas fram. Från den styrande majoriteten med 

S+V+Mp fick vi svaret att arbete redan sker. Efter det har vi drivit på och släpat majoriteten efter oss i 

vår strävan att Uppsala åter ska bli en trygg kommun. När Alliansen för ett år sedan presenterade 

vårt gemensamma trygghetspaket var responsen från majoriteten återigen negativ. Det bemöttes i 

UNT av Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, med att "skapa otrygghet då det enligt 

henne kommer innebära att man måste dra ner på annat". Vi välkomnar därför denna 

helomvändning när det kommer till att ta fram en trygghetsplan för Uppsala men är samtidigt 

besvikna och oroade över att det har behövt dröja så länge. Otryggheten i Uppsala har fått breda ut 

sig och enligt BRÅs nationella trygghetsundersökning ligger Uppsala i topp när det kommer till ökning 

i andelen som känner sig otrygga. 

Uppsala kommun är i behov av flertalet olika trygghetsskapande åtgärder. För att Uppsala återigen 

ska bli en trygg kommun vill vi att arbetet med att sätta upp trygghetskameror kortsiktigt ska vara 

den mest prioriterade åtgärden. 

Alliansen yrkade på: 
Att arbetet med att sätta upp trygghetskameror ska vara den mest prioriterade åtgärden 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

ALLIAN2N 
Ylki 0, I Cb 

1‘)..)  Liberalerna 



bilaga B § 86 

Ärende 11 

Uppsala kommuns visuella identitet 

Särskilt yttrande 

Liberalerna och Centerpartiet 

Uppsala kommuns visuella identitet behöver uppdateras med jämna mellanrum för att vara modern 

och förmedla en korrekt och tidsenlig bild av kommunen. Vi välkomnar att Uppsala kommun får en 

ny och mer modern visuell identitet som är anpassad för den digitala tidsåldern. 

Kommunens visuella identitet i form av exempelvis namn, logotyper och typsnitt är något som väldigt 

många Uppsalabor möter i sin vardag. Följaktligen är den något som intresserar och engagerar 

många kommuninvånare, även om den visuella identiteten som sådan inte är något som direkt 

påverkar vilken service och välfärd de får. Av det skälet anser Liberalerna och Centerpartiet att en 

medborgardialog om den nya visuella identiteten borde ha genomförts så att Uppsalaborna hade fått 

möjlighet att inkomma med synpunkter och önskemål. 

Den nya tekniken skapar inte bara ett behov för Uppsala kommun att uppdatera visuella identiteter, 

utan också fantastiska nya möjligheter för kommunen att kommunicera med sina medborgare. En 

digital medborgardialog av något slag hade kunnat lämpa sig för att låta Uppsalaborna tycka till om 

Uppsalas nya visuella identitet. 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Liberalerna 
Centerpartiet 



bilaga A § 86 

Ärende 11 

Uppsala kommuns visuella identitet 

Reservation 

Kristdemokraterna 

' Förslaget innebär en uppdatering av Uppsala kommuns grafiska profil. Vi kristdemokrater välkomnar 

en uppdatering av den grafiska profilen, eftersom nuvarande logotyp är från 1986, då också det 

riktiga stadsvapnet avregistrerades hos PRV. Kommunen föreslås nu återta stadsvapnet i sin 

ursprungliga form och blasonering från 1943, att användas i ceremoniella sammanhang. 

Blasoneringen som fastställdes 1943, dvs, den beskrivning i text som inom heraldiken fastställer hur 

ett vapen ska se ut, var följande: "I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld 

med röd beväring, därest dylik skall användas". Heraldiken lyder vissa traditionella och internationellt 

accepterade regler beträffande heraldiska färger, former och kompositioner. Vi anser inte att vi ska 

använda den gamla utformningen av lejonet i själva stadsvapnet som 1943, även om vi återgår till 

den ursprungliga blasoneringen. Vi vill istället att Uppsala kommun använder sig av den utformning 

av vapnet som riksarkivet tagit fram, och som då behöver anpassas till den ursprungliga 

blasoneringen. Yttrande behöver då inhämtas från Heraldiska nämnden för fastställande av PRV. 

Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att andra att-satsen i ärendet istället 

skulle lyda: "återta stadsvapnet i sin ursprungliga blasonering från 1943 med en utformning i enlighet 

med den som tagits fram av statsheraldikern". 

Jonas Segersam (KD) 



bilaga A § 87 

Ärende 12 
Investering i solenergi 

Reservation 

Moderaterna och Liberalerna 

Moderaterna och Liberalerna är positiva till att S+V+Mp väljer att backa från beslutet om att 

upphandla två stycken vindkraftverk och välkomnar satsningar på solenergi i Uppsala kommun. Vår 

välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Vi vill att 

energipolitiken ska värna klimatet, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när 

vi behöver den. Alla delar av samhället är idag beroende av att vi kan leva upp till detta. Sverige är 

det land i EU som har högst andel förnybar energi och den andelen ska öka. Vi vill att Uppsala ska 

vara ett föredöme i Sverige när det kommer till andel förnybar energi. Solenergi är ständigt förnybar 

och ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi 

avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön negativt. Vi är därför positiva till 

solenergi. Däremot anser vi inte att kommunen ska bilda ett eget bolag och uppföra en egen 

anläggning med paneler. Vi vill istället att kommunen ska tillgängliggöra mark som marknadens 

aktörer ges möjlighet att uppföra solpaneler på. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

MODERATERNA  Liberalerna 
UPPSALA 

t- 7 



bilaga B § 87. 

Ärende 12 

Investering i solenergi 

Reservation 

Centerpartiet 

Centerpartiet är övertygade om att solen är framtidens stora energikälla, och ser därför positivt på 

ambitionen att använda mer solenergi i den kommunala verksamheten. En omställning till förnybar 

elproduktion är en nödvändighet för att vi ska klara av att minimera effekterna av 

klimatförändringarna. Det aktuella ärendet är emellertid mer symbolpolitik än klimatpolitik. 

Det är inte viktigt att Uppsala kommun äger egna solenergianläggningar, utan det viktiga är att 

Uppsala kommun främjar omställningen av energisektorn och bidrar till att minska utsläppen av 

växthusgaser. Det finns ett flertal kommersiella aktörer, däribland Upplands Energi och Vattenfall, 

som har betydligt bättre förutsättningar än Uppsala kommun att bygga och driva 

solenergianläggningar. Kommunens roll i att främja omställningen av energisektorn bör istället vara 

att se till att det finns en efterfrågan på solel och säkerställa att det finns lämpliga ytor för att anlägga 

solenergianläggningar. Kommunen har vare sig kompetens eller ekonomi för att ägna sig åt dyra 

symbolpolitiska investeringar på energiområdet. Uppsala kommun ska också undvika att skapa nya 

kommunala bolag. Den kommunala bolagsfaunan är redan i dagsläget omfattande, vilket minskar 

transparensen, den politiska handlingskraften och driver kostnader. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet på 

att att-sats 1, 2 och 4 avslås 

att att-sats 5 bifalls 

att ändra att-sats 3 till att bemyndiga kommunstyrelsen att maximera solpanelsarealen på 

kommunens befintliga och nya lokaler 

att istället Uppsala kommun från och med nästa elavtal endast ska köpa grön el, främst med fokus 

på solel. 

att upphandla energipartner kopplad till kommunens platser för och med solpaneler. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpa rtik 



bilaga C § 87 

Ärende 12 

Investering i solenergi 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Vi kristdemokrater har länge varnat för vilken förlustaffär det skulle bli att köpa dyra vindkraftverk. 

Särskilt när de går med underskott. Vi har alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för 

kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi i Uppsala Kommun 

medverkat till ett mycket ambitiöst klimat- och miljöprogram. 

I Kristdemokraterna har vi länge drivit på för att kommunen borde driva på i klimatarbetet genom att 

köpa el med ursprungscertifikat från förnybar energi, och genom att följa med i utvecklingen av sol-, 

vind- och vågkraft. Därför välkomnar vi förslaget att man nu ska upphäva det tidigare beslutet om att 

upphandla två stycken vindkraftverk, samtidigt som man väljer att satsa mer på solenergi. 

Vi kristdemokrater vill på nationell nivå sänka energiskatten för juridiska personer som producerar 
solel för eget bruk. Den 1 juli 2016 införde regeringen en ny energiskatt på solel för alla större 
byggnader. Detta innebär att juridiska personer med mer än 255 kilowatt solceller ska betala 
energiskatt på drygt 29 öre/kWh för den el de inte längre behöver köpa när de tillverkar sin egen el 
från solen. 
I och med att den nya skatten ska gälla per juridisk person och inte per anläggning blir 
konsekvensen att om exempelvis ICA vill satsa på solel kan varje handlare ha upp till 255 kWh 
utan att behöva betala energiskatt, medan Coopkoncernen, som har ett och samma 
organisationsnummer, bara kan ha 255 kWh totalt för hundratals butiker. Ett fastighetsbolag med 
flera mindre anläggningar på flera olika fastigheter hamnar lätt över gränsen och beskattas. 
Detsamma gäller för Uppsala kommun. Resultatet av denna skatt är alltså att större företag 
samt kommuner och landsting förlorar det viktigaste incitamentet för att investera i solel. Ett 
fossilfritt energislag med stor potential hindras därmed i sin linda. 

För att bevara incitamenten för fortsatt utbyggnad av solenergi i Sverige ser vi kristdemokrater bara 
en logisk utväg, nämligen att juridiska personer, som producerar solel för eget bruk, ska få reducerad 
energiskatt i nivå med vad som gäller för den elintensiva industrin, det vill säga 0,5 öre/kWh. 

Jonas Segersam (KD) 



bilaga A § 89 

Ärende 14 

Utse dataskyddsombud 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Att Uppsala kommun utser ett dataskyddsombud först den 13 juni, samtidigt som den allmänna 

dataskyddsförordningen trädde i kraft redan den 25 maj, innebär i praktiken att Uppsala under cirka 

tre veckors tid bryter mot EU-förordningen GDPR. Detta är anmärkningsvärt givet att GDPR under de 

senaste två åren varit en av de mest omtalade nya lagstiftningarna alla kategorier. I andra kommuner 

har ett tillfälligt dataskyddsombud utsetts och rekryteringen av en mer permanent lösning är 

påbörjad sedan länge. 

Den senfärdiga hanteringen av det här ärendet är ett symptom på den bristfälliga ärendehantering 

som blir konsekvensen av ett alldeles för stort kommunledningskontor. Centerpartiet förordar ett 

mer decentraliserat styre av Uppsala kommun, där kompetenser, befogenheter och ekonomiska 

resurser sprids till de olika förvaltningarna istället för att koncentreras till ett massivt 

kommunledningskontor. Det skapar utrymme för kommunledningen att övergripande styra och leda 

verksamheten, snarare än att som idag utreda och lägga sig i detaljer i nämnder och bolag medan 

stora frågor missas. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet  .kz, 



bilaga A § 90 

Ärende 15 

Omfördelning av investeringsram för renoveringen av Gottsundabadet 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna instämmer i beslutet om renovering av Gottsundabadet. Ett tekniskt underhåll av 

vattenrening i Gottsundabadet gjordes senast 2001. Badet har nu nått både sin tekniska och 

funktionella livslängd. Bedömning har gjorts att renovering behövs för att klara gällande lagstiftning 

kring vattenkvalitet, egenkontroll, tillgänglighet och arbetsmiljö. Renoveringen av Gottsundabadet 

beräknas kosta 15 miljoner kronor, vilket vi kristdemokrater inte har några invändningar mot. 

Däremot skulle vi, med anledning av renovering och kostnad, även se att Gottsundabadet efter 

renovering kan vara kvar vid nuvarande läge, och inte avvecklas om 15 år som det ser ut idag. 

Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att Uppsala kommun ser över 

möjligheten att renoveringen innebär att Gottsundabadet kan finnas kvar vid sitt nuvarande läge. 

Jonas Segersam (KD) 
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bilaga A § 97 

Ärende 22 

Ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård inom LOV 2018 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Utformningen av ersättningssystem och LOV är viktiga delar för att hålla en bra standard på 
hemtjänstens kvalitet. Syftet med LOV är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande 
samt att skapa incitament för ökad mångfald av utförare och ge utförarna utökad möjlighet till 
kvalitetsprofilering. Tyvärr har inte den styrande rödgröna majoriteten tagit tag i särskilda frågor 
gällande kvalitet för brukare av hemtjänst och hemsjukvård. Som exempel får en brukare möta 20 
olika personer under en 14-dagarsperiod vilket inte kan anses vara hållbart. Här måste kommunen 
aktivt arbeta för att brukare får hjälp av färre personal för ökad trygghet och kontinuitet. 

Vii Alliansen anser att det är viktigt att en arbetsgivare enskilt ska ha rätten att tillsätta en 
biträdande verksamhetschef som har högskolekompetens eller relevant arbetslivserfarenhet. Vi 
anser också att det räcker med att leverantörer av tjänster till kommunen på årsbasis ska kunna 
tillhandahålla en årsberättelse för verksamheter inom Uppsala kommun. Samtidigt anser vi att det är 
viktigt att vi kan säkerställa att de som berörs av förändringar får ge sin syn på vilka grunder en 
förändring föreslås och hur man sedan ser på den föreslagna förändringen. Detta är viktigt för att 
kunna ta del av de kvalitetsrisker som leverantörer kan tänka sig att eventuella förändringar kan leda 
till. 

Vad avser hemsjukvårdens föreslagna nya ersättningsmodell, baserad på schablontid per patient och 
månad, anser vi att förslaget bättre måste beredas genom att nämnden får ta del av skriftliga 
synpunkter från de leverantörer som idag utför tjänsterna, inklusive kommunen. Synpunkter som kan 
indikera viktiga konsekvenser för berörda brukare och uppmärksamma problem i 
utredningsunderlag. Som regel vill vi i Alliansen att detta ska göras överallt och att representanter i 
nämnder ska kunna ta del av de synpunkter som olika leverantörer kommer med, vilket är viktigt för 
oss beslutsfattare att kunna ta del av. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I(D) 
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bilaga A § 88 

Ärende 13 

Regler för partistöd för mandatperioden 2019-2022 

Vänsterpartiet har i ett tidigare ärende gällande ersättningar till förtroendevalda föreslagit att 

kommunalrådsarvodet ska utgå från prisbasbeloppet då det bättre följer den allmänna prisbilden i 

samhället. Då är det också lämpligt att grund- och mandatstöd utgår från basbeloppet. Dock 

eftersom kommunfullmäktige redan beslutat att låta riksdagsledamotarvodet vara grund för arvode 

mandatperioden 2019-2023 kan det vara bra att även partistöd gör det så att systemet hänger ihop. 

Hanna Victoria Mörck (V) 
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