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Närvarande
Beslutande
Erik Petting (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande §§ 200-214
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Caroline Hoffstedt (S)
Therez Almerfors (M)
Asal Gohari (5), tjänstgörande ersättare
Christopher Lagerqvist (M)
Eva Christiernin (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Stefan Hanna (-)
Simon Alm (SD)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Segersam (KD)
Hanna Victoria Mörck (V)
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande ersättare §§ 215-232
Ej tjänstgörande ersättare
David Perez (SD) §§ 200-211
Helena Hedman Skoglund (L)
Helena Nordström Källström (MP)
Jonas Petersson (C)
Karolin Lundström (V)
Madeleine Andersson (M)
Maria Patel (5)
Mats Gyllander (M)
Övriga närvarande
Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson
Bjervner, avdelningschef. Sara Bjurström, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist.
Stefan Berg, kommunikatör. John Hammar, nämndsekreterare. Lars Niska,
kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Sofia Fanberg Högström
(S), Ida Harju Håkansson (5), Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony
(V), Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L), Joakim Holmertz (C) och Pia Agestedt
(MP), politiska sekreterare.
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§200

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att fastställa föredragningslistan.
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§201
Svar på fråga om föreningsbidrag till
funktionsrättsföreningarna i Uppsala
kommun
KSN-2019-1842
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att avge svar till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun
enligt ärendets bilaga 1.

Reservation
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande med motiveringen:
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande.
Kommunstyrelsen bör ställa sig bakom funktionsrättsorganisationemas önskemål om
att flytta hanteringen av föreningsbidragen till funktionsrätts föreningarna till
kommunstyrelsen och revidera handlingen i linje med det.
Yrkanden
Eva Christiernin (S) yrkar att svaret kompletteras med:
/ och med HSO är parti LÖK-samarbetet, har ni även möjlighet att själva lyfta detta och
andra perspektiv i det pågående arbetet.
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar:
att kommunstyrelsen ställer sig bakom funktionsrättsorganisationemas önskemål om
att flytta hanteringen av föreningsbidragen till funktionsrättsföreningama till
kommunstyrelsen och att handlingen revideras i linje med det.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Eva Christiernins (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Ordförande ställer därefter Tobias Smedberg (V) med fleras ändringsyrkande mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag med Eva Christiernins (S) tillägg
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun har den 23 maj 2019
inkommit med en skrivelse med synpunkter på Uppsala kommuns hantering av
föreningsbidrag till funktionsrättsföreningarna.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag 8 oktober 2019 § 292
Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019
Svar på fråga om föreningsbidrag till funktionsrättsföreningarna i Uppsala
kommun daterad 30 september 2019
Skrivelse från Handikappföreningarna i Uppsala kommun daterade 21 maj
2019
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§202
Projektdirektiv för kvarteret Hugin
KSN-2019-2612
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att godkänna projektdirektiv för kvarteret Hugin.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD), Simon Alm
(SD) och Stefan Hanna (-), att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Fredrik Ah lstedt (M) med fleras yrkande om återremiss mot
ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för att i
enlighet med kommunens samhällsbyggnadsprocess planera och därefter genomföra
en utveckling kvarteret Hugin.
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Fastighetsägaren och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett
detaljplaneprogram som godkändes av PBN hösten år 2017. PBN gav då också i
uppdrag åt förvaltningen att påbörjad detaljplaneläggningen av kvarteret.
Projektet syftar till att i enlighet med innerstadsstrategin och detaljplaneprogrammet
länka samman bostäderna i Kungsängen med innerstaden.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 15 oktober 2019 § 307
Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019
Projektdirektiv för kvarteret Hugin
Anläggningskalkyl
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§203

Förvärv av mark
KSN-2015-2009
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 1 §
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna förvärv av fastigheterna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Uppsala
kommun för en köpeskilling om xxxxxxxxxxxxxxxxxx förutsatt att xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx godkänner avyttring av fastigheterna,
2. att bemyndiga stadsdirektör att fullföija och verkställa beslutet genom
undertecknande av köpeavtal i enlighet med föredragningen i ärendet, samt
3. att det ska anmälas till kommunfullmäktige när affären är avslutad.

Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S), FredrikAhlstedt (M), Jonas Segersam (KD), Tobias Smedberg (V)
och SimonAlm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
FredrikAhlstedt (M) yrkar:
att det ska anmälas till kommunfullmäktige när affären är avslutad.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med FredrikAhlstedts (M) tilläggsyrkande
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx har frågat om kommunen önskar använda sig av förköpsrätt
för fastigheterna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kommunen svarade att intresse fanns av
att inleda förhandlingom en överlåtelse av fastigheterna. Förhandlingar har sedan
förts mellan Statens fastighetsverk och Stadsbyggnadsförvaltningen som landat i en
föreslagen köpeskilling om xxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hemställa om att få av yttra fastigheterna
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där beslut väntas under våren 2020. Ett förvärv bedöms på lång sikt vara både
strategiskt och ekonomiskt fördelaktigt.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 15 oktober 2019 § 312
Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019
Bilaga A, karta över berört område
Protokollsutdrag från mark-och exploateringsutskottet 30 september 2019 §
83
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§204
Risk- och sårbarhetsanalys 2019
KSN-2018-0487
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Uppsala kommun.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets föreslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
En risk-och sårbarhetsanalys är ett hjälpmedel för att reducera risker och minska
sårbarheter. För kommunen handlar det om att analysera vilka extraordinära
händelser som kan inträffa i fredstid, identifiera samhällsviktiga verksamheter och
beroenden, analysera risker och sårbarheter samt identifiera åtgärdsbehov. Enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska varje kommun rapportera in
resultatet av analysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första
kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 295
Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019.
Risk-och sårbarhetsanalys daterad 3 september 2019.
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§205
Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun
KSN-2019-02819
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att komplettera riktlinjen med att verksamheter i kommunkoncernen får
flagga med verksamhetens egen flagga när man finner så lämpligt,
2. att under rubriken Kommun flagga lägga till:

"Kommunens flagga visar stadsvapnet."
3. att anta riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun, samt
4. att delegera till stadsdirektör att fatta beslut om flaggning på andra dagar än
de som anges i riktlinjerna.

Reservationer
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Uppsala kommun ska sträva efter enighet och stolthet över vårt gemensamma

närsamhälle. Därför är det oklokt att börja med minoritetsflaggningar i ett samhälle som
består av allt fler minoriteter parallellt med ett stort behov av att skapa en samlad
gemenskap. Den samlade gemenskapen kan med fördel byggas runt Uppsala kommuns
och Sveriges flagga.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar:
(/) att under stycketAllmänna flaggdagar:

Meningen "Flaggning ska även ske på följande dagar" ändras till "Flaggning kan även
ske på följande dagar" och "Den 27januari; Förintelsens minnesdag" läggs till,
(2) att stryka följande text under avsnittet Flaggor:
FN-flaggan ska användas vid flaggning på FN-dagen den 24 oktober.
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EU-flaggan ska användas vid flaggning på Europadagen den 9 maj.
Regnbågsflaggan ska användas vid flaggning på internationella hbtq-dagen den 17 maj.
Respektive nationell minoritets flagga ska användas vid flaggning på samernas,
sverigefinnarnas, tomedalingamas och romemas dagar.
(3) att under Kommun flagga följande tillägg görs:
"Kommunens flagga visar stadsvapnet".
Simon Alm (SD) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) andra (2) och tredje (3) att-sats.
Simon Alm (SD) yrkar att i första hand (1) stryka flaggningskrav på Europadagen, dagen
för Europaparlamentsvalet och HBTQ-dagen, och i andra hand (2) ska denna listan
kompletteras med internationella kvinnodagen, internationella mansdagen och fars- och
mors dag.
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till delar av Jonas Segersams (KD) yrkande:
I första Att-satsen om "flaggning kan även ske på följande dagar"
I andra Att-satsen om att inte flagga med minoritetsflaggor
Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkanden.
Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Simon Alms (SD) ändringsyrkanden.
Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkanden.
Mohamad Hassan (L) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V):
att komplettera riktlinjen med att verksamheter i kommunkoncernen får flagga med
verksamhetens egen flagga när man finner så lämpligt
Beslutsgång
Ordförande ställer först Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkandes första (1) att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkandes andra (2) att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkandes tredje (3) att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) första (1) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag med bifallna ändringsyrkanden
mot avslag och finner att kommunstyrelsens bifaller detsamma.
Sammanfattning
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella tillfällen.
Flaggningen har ett symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande
och till att visa det kommunala engagemanget.
Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka flaggregler som
gäller internt för Uppsala kommun.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 293
Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019
Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun
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§206
Program för mobilitet och trafik
KSN-2019-2011
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att inhämta synpunkter på
programmet vid en remisskonferens under våren 2020, och att återkomma till
kommunstyrelsen för vidare behandling/beslut tillsammans med
handlingsplan för trafik och mobilitet, samt
2. att uppdra till gatu-och samhällsnniljönämnden att ta fram en handlingsplan
för trafik och mobilitet i enlighet med föredragningen i ärendet samt bilaga 1
och återkomma till kommunstyrelsen för antagande.

Yrkande
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

?et vid
ir vidare
behandling/beslut tillsammans med handlingsplan för trafik och mobilitet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Program för mobilitet och
trafik. Syftet med programmet är att säkerställa ett systematiskt arbete med
mobilitets-och trafikfrågor, med ett långsiktigt tillståndsmål, visa på arbetssätt för det
långsiktiga arbetet samt ge inriktning och handlingsplaner för genomförandet av
programmet.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 15 oktober 2019 § 308
Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2019
Bilaga 1 Förslag till Program för mobilitet och trafik
Bilaga 2 Nulägesbild, målsammanställning och identifierade åtgärdsbehov
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§207
Yttrande över remiss av utredningen
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en
myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)
KSN-2019-2319
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att avge yttrande till kulturdepartementet enligt ärendets bilaga 1.

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kulturdepartementet har remitterat utredningen Långsiktighet och stadga i arbetet
framåt - en myndighet för romska frågor till Uppsala kommun för yttrande senast den 1
november. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur ett nationellt center för
romska frågor kan inrättas.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 283
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019
Bilaga 1. Förslag till yttrande daterat 16 september 2019
Sammanfattning av utredningen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en
myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)
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§208
Yttrande över remiss av förslag på områden av
riksintresse för totalförsvaret
KSN-2019-2541
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:
Precis som anförs i yttrandet finns idag ca 1000 riksintressen i Sverige som påverkar
kommunens möjligheter att styra stads- och landsbygdsutvecklingen. I Uppsala finns
flera riksintressen och även andra utpekade skyddade områden.
Av 3 kap 9 § 1 st miljöbalken framgår att områden som har betydelse för totalförsvaret så
långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna, enligt samma paragraf andra stycket.
Det innebär i praktiken att kommunen, om SVA utses till riksintresse för totalförsvaret, får
stora svårigheter att genomföra sin del i det avtal som upprättats med regeringen om 33
000 nya bostäder inom ramen för Uppsalapaketet. Uppsalapaketet och utvecklingen av
Södra Staden är avgörande för att Uppsala ska kunna möta den ökande efterfrågan av
bostäder och service i takt med att befolkningsmängden ökar mycket fort.
Förutom att det vore problematiskt för kommunen ser vii underlaget inte heller hur
kriterierna för riksintresse i detta fall är upp fyllda. Vi delar den uppfattning som delges i
föreslagets yttrande kring att MSB inte i tillräcklig utsträckning redovisar på vilket sätt
SVA uppfyller kriterierna för riksintresse. Det framgår inte tillräckligt tydligt varför
verksamheten är beroende av befintlig anläggning, det vill säga hur kriterium 4 i MSB:s
remiss uppfylls. Mot bakgrund av det som anförs i remissen ser vi inte tillräckliga skäl för
att utse SVA till ett riksintresse.
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Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
att ändra yttrandet i bilaga Iså att detta avstyrker att SVA utses till riksintresse.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ah lstedt (M) med fleras
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat förslag för yttrande.
Remisstiden går ut 30 oktober 2019.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 284
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019
Bilaga 1. Förslag till yttrande 19 september 2019
Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2019-09690),
2019-08-23
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§209
Skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet,
socialdepartementet, Sveriges kommuner och
landsting samt Socialstyrelsen
KSN-2019-02920
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att skrivelsens tredje kapitel ges följande rubrik och lydelse:
Individanpassat försörjningsstöd
Ett individan passat försörjningsstöd kan vara ett sätt att stärka individens
självständighet och minska risken att särskilt kvinnor hamnar i sin partners
ekonomiska makt, och bör därför kunna prövas för att sedan utvärderas.
Ekonomisk självständighet är ett av sex jämställdhetspolitiska mål och borde
således gälla även försörjningsstöd.
2. att skicka upprättat förslag på skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet,
socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting samt Socialstyrelsen.

Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från
Mohamad Hassan (L):
att Skrivelsens tredje kapitel ges följande rubrik och lydelse:
Ett individanpassat försörjningsstöd kan vara ett sätt att stärka individens
självständighet och minska risken att särskilt kvinnor hamnar! sin partners ekonomiska
makt, och bör därför kunna prövas för att sedan utvärderas.
Ekonomisk självständighet är ett av sexjämställdhetspolitiska mål och borde således
gälla även försörjningsstöd.
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Jonas Segersam (KD) yrkar:
att bara ordförande ska underteckna skrivelsen.
Stefan Hanna (-) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand:
Att skrivelser som föreslår att metoden jobbstimulans ska avvecklas ändras så att
kommunens inriktning istället blir att föreslå bättre metoder för att tillhandahålla
mätbara arbetsinsatser för människor som lever i långvarigt försörjningsstöd.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) återremissyrkande mot ärendets avgörande
idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Tobias Smed berg (V) med
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Tobias Smedberg (V)
med fleras ändringsyrkande.
Ordförande ställer slutligen Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avstår detsamma.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsförvaltningen har på arbetsmarknadsnämndens uppdrag upprättat en
skrivelse till berörda statliga instanser med förslag på förändringar där kostnader som
tillhör det statliga ansvaret belastar kommunen och förlänger individers behov av
ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 27 september 2019 § 96
att föreslå kommunstyrelsen skicka in skrivelse å kommunens vägnar.
lförslaget till skrivelse föreslås förändringar inom områdena: Initialt ekonomiskt
bistånd ("glappet") i väntan på etableringsersättning, Etableringsersättning,
Jobbstimulans och lndividanpassat försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
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Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2019
Förslag till skrivelse daterad 2 oktober 2019
Arbetsmarknadsnämndens beslut 27 september 2019 § 96
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§210
Ansökan om att bli försökskommun
KSN-2019-03035
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta beslut i ärendet.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Förslag som i huvudsak berör annan nämnd än kommunstyrelsen ska som huvudregel
alltid behandla ett ärende innan KS.
Eftersom ansökan inte innebär några ekonomiska åtaganden för kommunen anserjag
att det är ok att tydligt markera vårt missnöje över statens hantering av
Arbetsförmedlingens förändringsarbete. Eftersom det inte finns något statligt underlag
för ansökan om att bli försökskommun får ansökan betraktas som ett lobbyinlägg och en
intresseanmälan.
Konsekvenserna av riksdagens oansvariga nedmontering avArbetsförmedlingen
drabbar främst arbetsmarknadens svagaste människor men innebär också än högre
behov av lokalt försörjningsstöd. Om staten skapar förutsättningar för ett försöksprojekt i
linje med ansökan måste Uppsala kommun ingå ett civilrättsligt avtal mellan parterna.
Sveriges kommuner drabbas allt mer av ofinansierade kostnader skapade av Sveriges
riksdag. Denna både socialt- och ekonomiskt ohållbara situation måste få ett slut.
Sveriges riksdag visar idag en mycket bristande förmåga att värna landets positiva
utveckling.
Yrkande
Erik Petting (S) yrkar:
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta beslut i ärendet.

Justerandes signatur

Utd ragsbestyrka nd e

Uppsala
kommun

Sida 22 (70)

Kommunstyrelsen
Protokoll

Datum:
2019-10-16

Beslutsgång
Ordförande ställer Erik Pettings (S) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsala kommun ansöker om att utses till en försökskommun med utvidgat
arbetsmarknadspolitiskt uppdrag. Arbetsförmedlingens omdaning har en direkt
påverkan på behovet av kommunens välfärdstjänster och för att klara välfärdens
utmaningar behöver kommunen upprätthålla en aktiv arbetsmarknadspolitik för att
fler uppsalabor ska komma i arbete och stärka de som har en utsatt ställning på
arbetsmarknaden med kompetenshöjande utbildningsinsatser inom den kommunala
vuxenutbildningen. Uppsala har förutsättningar att gå in som försökskommun om
ansvar och resurser beviljas.
Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 15 oktober § 306
Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2019
Ansökan daterad 10 oktober 2019
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§211
Deltagande vid Eurocities årsmöte 2019
KSN-2019-2597
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
representerar Uppsala kommun vid Eurocities årsmöte i Prag, Tjeckien den 2022 november 2019, samt,
2. att uppdra till stadsdirektören att utse tjänstepersoner som deltar vid
årsmötet.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona,
Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet är att tillvarata större
städers intressen genom att bedriva bevakning och påverkansarbete mot EUinstitutioner och att utbyta erfarenheter och kunskap städerna emellan. Uppsala
kommun blev medlem i Eurocities 2015. Varje år arrangerar Eurocities ett årsmöte i en
av organisationens medlemsstäder. 2019 arrangeras mötet i Prag, Tjeckien.
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Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 285
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019
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§212
Uppföljning per augusti och helårsprognos
2019
KSN-2019-2754
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna delårsbokslutet och fastställa verksamhetsuppföljning samt
resultat- och balansräkning per den 31 augusti 2019, samt
2. att det tillfälliga statsbidraget för ensamkommande barn över 18 år tilldelas
socialnämnden enligt förslag i prognos till 6 451 257 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

3. att godkänna delårsbokslut och årsprognos per den 31 augusti 2019 för
kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1 kapitel 1,
4. att godkänna verksamhetsuppföljning per 31 augusti 2019 för
kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1 kapitel 2-3,
5. att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2019 enligt ärendets
bilaga 1 kapitel 4,
6. att anmäla helårsprognos för 2019 till kommunfullmäktige, samt
7. att uppdra till berörda nämnder att vidta nödvändiga åtgärder för att minska
det prognostiserade underskottet

8. att meddela kommunfullmäktige att UKK:s prognostiserade underskott för
2019 per oktober är -3,2 miljoner kronor.

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

Särskilda yttranden
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt
yttrande:
Vi ser det som mycket problematiskt att flera nämnder redovisar stora prognostiserade
underskott för 2019. Redan under bokslutsdebatten tidigare i år lyfte vi den skenande
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nettokostnadsutvecklingen och det är vår bestämda åsikt att Uppsala kommuns välfärd
inte ska kosta mer än andra jämförbara kommuners.
Efter att ha fått en redovisning från berörda nämnder på kommunstyrelsen vet vi att
mycket görs för att komma tillrätta med underskotten. Det är dock alldeles uppenbart att
det behövs ett tydligare och mer ansvarstagande styre i kommunen, som i större
utsträckning prioriterar och följer upp i verksamheten.
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vänsterpartiet lämnade ett annat budgetförslag som hade lämnat utrymme färde
sociala nämnderna vilket hade gett ett annat utfall än det underskott som nu syns i
augustiuppföljningen för dessa nämnder. Det främsta problemet är inte, vilket övriga
partier verkar mena, att de sociala verksamheterna brister i effektivitet, problemet är att
de har försetts med för snåla budgetar av övriga partier i fullmäktige.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till andra att-sats.
Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) yrkar:
att meddela kommunfullmäktige att UKK:s prognostiserade underskott för 2019 per
oktober är-3,2 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) avslagsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Simon Alms (SD) avslagsyrkande.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag med Fredrik Ahlstedt (M) med
fleras tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för
kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av de nio
inriktningsmål med tillhörande 81uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige
har beslut om i Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. Uppföljningen redogör
även för kvarvarande uppdrag från tidigare år och tillkommande uppdrag januari-april
2019.
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§213
Ändring av bolagsordningar för bolagen i
stadshuskoncernen
KSN-2019-02845
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ändringar av bolagsordningarna för bolagen i
Stadshuskoncernen enligt bilaga 2-27, samt
2. att uppdra till samtliga bolag att snarast genomföra en extra bolagsstämma
där kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya
bolagsordningarna hos Bolagsverket.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Styrelsen för koncernmoderbolaget Uppsala Stadshus AB (USAB) har i beslut den 8
oktober 2019 föreslagit kommunfullmäktige förändringar i koncernens
bolagsordningar.
De bolagsordningar som finns registrerade hos Bolagsverket för bolagen i
Stadshuskoncernen hänvisar till den tidigare gällande kommunallagen (1991:900).
Samtliga kommunala bolag behöver därför ändra hänvisningen i sin bolagsordning till
den numera gällande kommunallagen (2017:725).
För ett av bolagen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, görs samtidigt en rättelse av en
tidigare felskrivning i bolagsordningen. beviljas.
Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 297
Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019
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Bilaga 2, Förslag till bolagsordning för Uppsala Stadshus AB
Bilaga 3, Förslag till bolagsordning för Uppsalahem AB, bilaga 3
Bilaga 4, Förslag till bolagsordning för AB Uppsala Kommuns Industrihus
Bilaga 5, Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Fastighets AB
Bilaga 6, Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Bilaga 7, Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun
Förvaltningsfastigheter AB
Bilaga 8, Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Sport-och
Rekreationsfastigheter AB
Bilaga 9, Förslag till bolagsordning för Uppsala Parkerings AB
Bilaga 10, Förslag till bolagsordning för Fyrishov AB
Bilaga 11, Förslag till bolagsordning för Uppsala stadsteater AB
Bilaga 12, Förslag till bolagsordning för Uppsala Konsert och Kongress AB
Bilaga 13, Förslag till bolagsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB
Bilaga 14, Förslag till bolagsordning för Destination Uppsala AB
Bilaga 15, Förslag till bolagsordning för Uppsala bostadsförmedling AB
Bilaga 16, Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Elmer AB
Bilaga 17, Förslag till bolagsordning för Kretia 2 Fastighets AB
Bilaga 18, Förslag till bolagsordning för Kretia i Kvarngärdet AB
Bilaga 19, Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Eksätragården AB
Bilaga 20, Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Västland AB
Bilaga 21, Förslag till bolagsordning för DLIJ Förvaltning AB
Bilaga 22, Förslag till bolagsordning för AB Boländerna 32:2
Bilaga 23, Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Cykeln AB
Bilaga 24, Förslag till bolagsordning för Industrihus i EKE AB
Bilaga 25, Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Industrihus
Förvaltnings AB
Bilaga 26, Förslag till bolagsordning för Gottsunda Marknad AB
Bilaga 27, Förslag till bolagsordning för Storvreta Centrum AB
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§214
Mål och budget 2020-2022
KSN-2018-3573
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med föredragningen,
2. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2020 till 21:14
kronor per skattekrona.
3. att fastställa resultaträkning för 2020 samt för resterande planperiod enligt
handlingens bilaga 1,
4. att anta inriktningsmål och uppdrag enligt handlingens kapitel Mål och
uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser,
5. att anta ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus
AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt handlingens kapitel
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och
dotterbolagen i Stadshuskoncernen,
6. att fastställa internräntan för 2020 till 1,5 procent,
7. att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2020
samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 3,
8. att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna
räddningsnämnd respektive överförmyndarnämnd enligt handlingens bilaga
4 och bilaga 5,
9. att anta investeringsbudget för 2020 samt för resterande planperiod enligt
handlingens bilaga 10,
10. att anta indikatorer och nyckeltal för kommunens verksamhetsområden enligt
handlingens bilaga 12,
11. att fastställa uppföljningsplan enligt handlingens bilaga 13,
12. att under kommunstyrelsen för år 2020 budgetera 6 925 tkr till
kommunrevisionen,
13. att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt
bilaga 2,
14. att fastställa idrotts- och fritidsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
15. att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
16. att fastställa kulturnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
17. att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga
2,
18. att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
19. att fastställa räddningsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
20. att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
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21. att fastställa utbildningsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2,
22. att fastställa äldrenämndens och omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt
bilaga 2,
23. att fastställa Bostadsförmedlingens taxor och avgifter enligt bilaga 2 samt att
dessa börjar gälla 15 december 2019, samt
24. att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s taxor och avgifter enligt bilaga 2
samt att dessa börjar gälla 1 april 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt bilaga 2,
2. att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget
för 2020-2022, med utgångspunkt i de inriktningsmål, uppdrag och indikatorer
samt nyckeltal som finns angivna i Mål och budget 2020, med plan för 20212022, och senast den 31 december 2019 återrapportera verksamhetsplanen till
kommunstyrelsen, samt
3. att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om
verksamhetsplan för 2020-2022, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2020.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna yrkanden.
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande med motiveringen:
Vänsterpartiet har lämnat ett budgetförslag som lämnar utrymme till de sociala
nämnderna, som idag går på knäna, genom att dra ner på politikerarvoden, fasa ut
kostnadsdrivande privata företag från välfärden, och genom att på ett ansvarsfullt sätt
dra ner på överskottsmålet. Det är en budget som syftar till att försäkra en rimlig balans
mellan överskott och välfärd.
I den budget som Vänsterpartiet lagt fram ryms ett andrum för välfärden och en politik
för att få fram fler bostäder vanligt folk har råd att bo i.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
Huvudförslaget till Mål & budget redogör i allt för liten utsträckning för vilka åtgärder
som krävs för att långsiktigt säkerställa kvalitet inom välfärdens kärnuppdrag. Jag anser
också att avsaknaden av sådana tydliga åtgärdsplaner utsätter Uppsalabo rna för
påtagliga risker för skattehöjningar samtidigt som omfattande möjligheter finns för att
tydligare prioritera kärnverksamheterna samt för att effektivisera samtliga kommunala
verksamheter. En mer decentraliserad organisation där kommunens olika professioner
får betydligt mer eget ansvar inom givna ramar kan kraftigt förbättra både kommunens
förmåga att leverera kvalitet inom givna ekonomiska ramar.
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Särskilda yttranden
Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yrkande:
Att alla partier som representeras i KF ska ha möjligheten att ställa fram en budget är
viktigt för demokratin. Därför bör det noteras i kommunstyrelsens protokoll att
Feministisk initiativ har lämnat ett förslag till mål och budget 2020 och Fl bör självklart
ges möjlighet att få sitt budgetförslag behandlat av kommunfullmäktige.
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna utarbetat
förslag till uppdrag, ägardirektiv och ekonomiska ramar för Uppsala kommun 2020, med
plan för 2021-2022. Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i kommunstyrelsen hade vi yrkat
bifall till Centerpartiets, Moderaternas och Kristdemokraternas yrkanden.
Yrkanden
Erik Petting (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Erik Petting (S) yrkar:
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2020 till 21:14 kronor per
skattekrona.
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar:
att Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 antas som
kommunstyrelsens förslag till mål och budget, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att till decemberfullmäktige få återkomma med nya förslag till
indikatorer samtjusterade avgifter, och att ärendet revideras i linje med detta.
Simon Alm (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 2020
med plan för 2021-2022.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersann (KD) yrkar:
1. att bifalla attsats 5, 7, 9-23 samt de attsatser som kommunstyrelsen för egen del
föreslås besluta.
2. att avslå attsats 1-4, 6 samt 8.
3. att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2020 t111 20:84
kronor per skattekrona,
4. att fastställa finansiella mål för planperioden enligt följande: ekonomiskt
resultat om minst 2,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning,
soliditet om minst 20 procent och en låneskuld per invånare som ökar max fem
procent årligen.
5. att fastställa resultaträkning för 2020 samt för resterande planperiod enligt
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas bilaga 1,
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6. att anta inriktningsmål och uppdrag enligt Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraternas ändrings- och tilläggsyrkanden i kapitel Mål och uppdrag för
nämnder och bolagsstyrelser,
7. att anta ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus
AB och dotterbolagen i stadshuskoncemen enligt Moderaterna, Centerpartiet
och Kristdemokraternas kapitel Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer
för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncemen,
8. att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2020 samt
för resterande planperiod enligt Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraternas bilaga 3, samt
att anta investeringsbudget för 2020 samt för resterande planperiod enligt
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas bilaga 10.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
9. att i kapitel 1 stryka uppdrag 1-6 i den styrande minoritetens förslag till mål och
budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 1 lägga till nedan som
uppdrag:
10. Ta fram en ny form för utmanarrätten samt förbättra avtalsuppföljningen.
11. Inrätta en investeringsfond för att möjliggöra förbättringsåtgärder i nämnderna.
12. Genomför effektiviseringar inom kommunadministrationen med 50 miljoner
kronor.
13. Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under
planperioden.
14. Särredovisa projektkostnader hänförliga till Uppsalapaketet eftersom det ännu
inte är beslutat om av kommunfullmäktige.
15. Gå ur nätverket Fairtrade City.
16. Lägg ned en av de tre kommunreceptionerna på Stationsgatan 12.
17. Halvera andelen mottagna fakturor som inte hanteras elektroniskt för att
effektivisera administrationen kring betalning och redovisning.
18. Återinför entréavgifter förvuxna på museerna.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
19. att i kapitel 2 stryka uppdrag 1,4-6 samt 8-13.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 2 lägga till nedan som
uppdrag:
20. Öka närvaron av ordningsvakter i hela Uppsala, med särskilt fokus på särskilt
brottsutsatta eller otrygga platser, samt uppvakta regeringen om behovet av
utökade LOV 3-områden.
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21. Rusta socialtjänsten genom exempelvis 24 timmarsgaranti för samtal med
vårdnadshavare när unga begår brott, sociala insatsgrupper för dem under 15 år
och bättre stöd till familjehem med komplicerade placeringar.
22. Integrera tiygghetsperspektivet i stadsplaneringen och se över Uppsalas gatuoch parkbelysning samt möjligheter att röja skrymmande buskage.
23. Sätt upp trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga och/eller är
särskilt brottsutsatta.
24. Avsätt tre miljoner kronor till unga tjejers trygghet i centrum.
25. Genomför en informationskampanj mot antisemitism riktad främst mot barn och
unga.
26. Inrätta en särskild handlingsplan mot våldsbejakande extremism innehållande
bland annat åtgärder för att säkerställa att kommunal finansiering inte går till
organisationer som är våldsbejakande eller odemokratiska.
27. Tillsammans med privat och ideell sektor samordna och stödja initiativ som
syftar till att arbeta för värderingar om demokrati och jämlikhet på olika nivåer i
samhället.
28. Säkerställ ytor för spontanidrott i alla stadsdelar för alla generationer.
29. Säkerställ grönytor och rekreationsområden i alla stadsdelar när Uppsala växer.
30. Fortsätt den gröna omställningen av kommunens verksamhet och verka som
föredöme för näringsliv och civilsamhälle.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
31. att i kapitel 3 stryka uppdrag 1-6 samt 10-11 i den styrande minoritetens förslag
till mål och budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 3 lägga till nedan som
uppdrag:
32. Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan
med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel i Lindbacken och genom att
planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. Kartlägg även konfliktpunkter
mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik.
33. Korta handläggningstiden för detaljplaner och uppdra till
stadsbyggnadsförvaltningen att använda byggherreplaner.
34. Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av
varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och
pendlarparke ringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vän ge.
35. Verka för att bygga nya tågstationer i Vänge och Järlåsa.
36. Stödja och underlätta processer för fiberutbyggnad så att full
bredbandstäckning på landsbygden slutförs.
37. Planlägg för att bygga 3 000 bostäder per år och utveckla Uppsala med olika
typer av bostäder inklusive småhus.
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38. Utred hur parkeringsavgifterna i centrumnära stadsdelar bättre kan bejaka
handelns, de boendes och landsbygdens behov.
39. Utred hur busskuddar, klackhållplatser och andra särskilt farliga eller
framkomlighetsdämpande trafiklösningar kan tas bort eller ersättas med
lämpligare lösningar.
40. Godkänn och färdigställ planprogrammet för Marielund.
41. Säkra fortsatt stöd till vägföreningarna.
42. Stärk Jällas samarbete med SLU för att bidra till utvecklingen av ny och
klimatsmartjordbruksteknik.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
43. att! kapitel 4 stryka uppdrag 1-5 samt 7-11 i den styrande minoritetens förslag till
mål och budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 4 lägga till nedan som
uppdrag:
44. Utveckla Uppsala ungdomsjour bland annat genom utökat arbete med barn i
lägre åldrar.
45. Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett
kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt
inrätta ett "HVF-team" med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper
som kommer i kontakt med detta i sitt arbete
46. Upphandla skyddat boende i kommunen genom att upprätta ramavtal.
47. Utveckla familjecentralerna och föräldrastödsprogrammen.
48. Säkerställ ordning och reda i utsatta områden så som Gränby, Gottsunda och
Stenhagen.
49. Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.
50. Utveckla stödet för de föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja
inkludering av exempelvis nyanlända eller personer med funktionsvariation.
51. Intensifiera satsningen på välfärdsjobb i Uppsala kommun vilket på ett
framgångsrikt sätt hjälpt dem som stått långt från arbetsmarknaden till egen
försörjning.
52. Ge familjehemsplacerade barn förutsättningar att lyckas i skolan genom att
säkra rätten till skolskjuts och återinföra SKOLFAM.
53. Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot människohandel och
prostitution.
54. Ta fram en strategi för att öka andelen närodlad och närproducerad mat som
serveras ide kommunala verksamheterna.
55. Inför Meröppet på fler av kommunens bibliotek.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur

4 f,

VA---

Uppsala
kommun
Kommunstyrelsen
Protokoll

Sida 36 (70)

Datum:
2019-10-16

56. att i kapitel 5 stryka uppdrag 2-6 samt 81 den styrande minoritetens förslag till
mål och budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 5 lägga till nedan som
uppdrag:
57. Möjliggör för fler att äga sin egen bostad.
58. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i
form av praktik eller utbildning för att vid behov erhålla försörjningsstöd.
59. Alla som söker försörjningsstöd, och bedöms ha ett behov som är mer än
tillfälligt, ska träffa en handläggare inom fem dagar, samt därutöver få ett
hembesök i syfte att reducera bidragsfusk och i ett tidigare skede upptäcka
missförhållanden.
60. Investera i besöksnäringen och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med
näringslivet, universiteten och civilsamhälle.
61. Utred ett system där externa aktörer sköter matchning mellan arbete och
arbetssökande och där arbetsgivare har möjlighet att auktoriseras för
arbetsmarknadsinsatser, inspirerat av modellerna i Sundbyberg, Nacka, Solna
och Trelleborg.
62. Möjliggör för privata aktörer att bygga fler LSS-, äldre-, trygghets- och
seniorboenden, bland annat genom att sälja mark.
63. Uppsala ska ansöka om att Gottsundaområdet blir pilotprojekt för Tryggare
Sveriges utveckling av BoTryggt 2030.
64. Öka kvaliteten på SFI och etablera SF/-kurser inriktade mot arbete i specifika
branscher.
65. SF/-undervisningen ska upphandlas och kunna kombineras med praktik, arbete
och familj, samt erbjudas även under föräldraledighet, för en merjämställd
integration.
66. Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking
senast år 2022.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
67. att i kapitel 6 stryka uppdrag 1, 3, 5-6 samt 8-13 i den styrande minoritetens
förslag till mål och budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 6 lägga till nedan som
uppdrag:
68. Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten.
69. Utveckla samarbetet kring "Första linjen" med Region Uppsala, dit barn och
vårdnadshavare kan vända sig för att få såväl stöd som akut hjälp.
70. Säkerställ att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp
eller andra individanpassade resurser.
71. Öka andelen fristående förskolor och grundskolor i Uppsala vid nyetablering.

Justerandes signatur

kr

, .,

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun
Kommunstyrelsen
Protokoll

Sida 37 (70)

Datum:
2019-10-16

72. Inför ett program för lärares och skolledares kompetens- och karriärutveckling.
73. Inför en central analysfunktion som underlättar lärarnas och rektorernas
analysarbete, och genomför central rättning av nationella prov.
74. Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot
eller våld.
75. Som ett komplement till ordinarie förskolor utveckla verksamheten med
förskolebussar och förbättra målpunkter och angöringspunkter.
76. Inför nolltolerans mot olovlig frånvaro och narkotika i skolan.
77. Erbjud familjer i Uppsala stad omvänd skolskjuts vid val av skola utanför
centralorten.
78. Se över skolskjuts och elevresor tillsammans med Region Uppsala där målet är
att i största möjliga mån samordna kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik.
79. Upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, vårdnadshavare, lärare och rektor där
respektive part förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera
och att uppsatta mål nås.
80. Inför tydligare rutiner gällande åtgärder kring elever som kränker andra.
81. Samarbeta med det lokala näringslivet för att få fler gymnasiala
lärlingsutbildningar och säkra kunskaper i entreprenörs kap hos elever i grundoch gymnasieskolan.
82. Stärk lärare och övrig skolpersonal i att avvisa bråkiga elever från klassrummet.
83. Kommunen ska erbjuda familjedaghemsgaranti så att alla som söker
pedagogisk omsorg kan få det.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
84. att i kapitel 7 stryka uppdrag 2-4, 6, 8 samt 9 i den styrande minoritetens förslag
till mål och budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersann (KD) yrkar att till kapitel 7 lägga till nedan som
uppdrag:
85. Inför en hemtjänstgaranti samt se över områdesindelningen för att säkerställa
att ingen äldre med hemtjänst behöver träffa fler än 15 olika
hemtjänstmedarbetare under en 14-dagarsperiod.
86. Utred hur efterfrågan av plats på trygghetsboenden i kommunen kan mötas.
87. Äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd ska ges möjlighet att bo
gemensamt på serviceboende, exempelvis döva/dövblinda och de med finska
som modersmål.
88. Anslut kommunens vårdboenden till en arbetsmarknadsinsats som syftar till att
främja möten mellan generationer
89. Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete
med friskvårdsinfrastruktur, isynnerhet på landsbygden.
90. Utveckla och följ upp värdighetsgarantin inom Uppsalas äldre boenden och
hemtjänst.
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91. Garantera likvärdig kvalitet i hemtjänsten i hela kommunen, genom att
upphandla hemtjänst så att tillgänglighet finns både på landsbygden och i
centralorterna.
92. Stärk äldres hälsa genom regelbundna besök av legitimerade sjuksköterskor på
trygghetsboenden.
93. Trygghetslarm ska erbjudas utan biståndsbedömning.
94. Inrätta vårdserviceteam som avlastar vårdpersonalen med exempelvis
administrativa tjänster, transporter och städning.
95. Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med
upphandling enligt LOV, LOU och partnerskap inom den ideella sektorn.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
96. att i kapitel 8 stryka uppdrag 1-3, 6 samt 8 i den styrande minoritetens förslag till
mål och budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 8 lägga till nedan som
uppdrag:
97. Utveckla och samordna kommunens klagomålshantering, bland annat med att
förbättra e-tjänster och digitala lösningar med medborgaren i fokus, i syfte att
systematisera förbättringsarbete och stärka förmågan till
verksamhetsutveckling.
98. Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram
tillsammans med näringslivet.
99. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till
besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan.
100.Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila
samhället.
101.Säkerställ att berörda idrottsföreningar och -lag i större utsträckning inkluderas i
driften av nya arenor.
102.Arbeta med en digital företagsportal där företagare kan utföra ärenden såsom
söka bygglov, följa upp livsmedelskontroller och ansöka om serveringstillstånd.
103.Genomför en konsekvensanalys och omförhandla det nya avtalet mellan idrottsoch fritidsnämnden och Fyrishov.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
104. att i kapitel 9 stryka uppdrag 1-9 i den styrande minoritetens förslag till mål och
budget.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att till kapitel 9 lägga till nedan som
uppdrag:
105.1 högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning
och validering för att kunna få anställning.
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106.Inför obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov
av det inom vård och omsorg.
108.Åtgärda strukturella skillnader på grund av kön gällande exempelvis
lönesättning och möjlighet att klättra på karriärstegen.
109. Öka den tillits baserade styrningen och operativa kompetensförsörjningen för
kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.
110.Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika
bakgrunder, såsom kön och etnicitet.
111.Utred möjligheten för närkontor i kommunens mindre orter.
112.Minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare genom evidensbaserade
förändringar av arbetsmiljö, friskvårdsmöjligheter, arbetsredskap och
organisation.
113.Ändra "heltid som norm" till "heltid som möjlighet".

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det föreligger tre förslag till mål och budget för 2020-2022,
113 ändrings- och tilläggsyrkande samt två förslag till skattesats för år 2020.
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot budgetförslag från (V) och mot
budgetförslag från (SD) och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras samtliga ändrings- och
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma.
Ordförande ställer slutligen Erik Pettings (M) förslag till skattesats mot Fredrik Ah lstedt
(M) med fleras förslag till skattesats och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik
Pettings (S) förslag till skattesats.

Sammanfattning
I den gemensamma beredningen av Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har
samtliga nämnder och bolagsstyrelser kvalitetssäkrat innehållet i handlingen inom
ramen för av kommunstyrelsen beslutat planeringsdirektiv för 2019 års mål-och
budgetprocess.

Beslutsunderlag
•
•
•
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 15 oktober 2019 § 309
Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2019
Förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, daterad 15 oktober
2019
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Bilaga 2 Taxor och avgifter 2020
Yrkanden mål och budget 2020-2022 från (M), (C) och (KD)
Mål och budget 2020-2022 från (V)
Mål och budget 2020-2022 från (SD)
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§215
Bildande av aktiebolag för fastighetsägande
samt uppdrag om överlåtelse av de
fastighetsägande bolagen
KSN-2019-0957
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ändringar av bolagsordningen för Uppsala Stadshus AB, enligt
bilaga 1,
2. att uppdra till Uppsala Stadshus AB att snarast genomföra en extra
bolagsstämma där kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera
den nya bolagsordningen hos Bolagsverket,
3. att godkänna mall för bolagsordningar, enligt ärendets bilaga 2, för de bolag
som Uppsala Stadshus AB förvärvar för fastighetsägande,
4. att kommunstyrelsens presidium ska utgöra styrelse för de bolag som Uppsala
Stadshus AB förvärvar för fastighetsägande, där kommunstyrelsens
ordförande utgör ordförande för bolagen,
5. att till ägarombud för de bolag som Uppsala Stadshus AB förvärvar för
fastighetsägande utse kommunstyrelsens ordförande, samt
6. att uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns
Fastighetsaktiebolag och dessas eventuella dotterbolag att genomföra
överlåtelser av fastigheter och bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om fastighetsförsäljning, till de för ändamålet bildade bolagen och till
det av Uppsala Stadshus AB beslutade för koncernen mest ekonomiskt
fördelaktiga värdet.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Sammanfattning
Detta ärende ger Uppsala stadshus AB möjligheten att skapa nya aktiebolag i syfte att
kunna genomföra fastighetsförsäljningar i form av bolagsöverlåtelsefrö ratt fullfölja
kommunfullmäktiges i Uppsala beslut den 29 april 2019, § 151, om förändringar i
Uppsala kommuns fastighetsägande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 15 oktober 2019 § 310
Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2019
Bilaga 1, Förslag till ändrad bolagsordning för Uppsala Stadshus AB
Bilaga 2, förslag på bolagsordning i av USAB bildade bolag i syfte att underlätta
fastighetstransaktionen
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§216
Godkännande av försäljning av fastigheter
KSN-2019-0957
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att godkänna att försäljningsprocessen, avseende fastigheterna i bilaga 1,
inleds.

Reservation
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande med motiveringen:
Vänsterpartiet har yrkat på att biblioteksfastigheten och vårdcentralen bör utgå ur
ärendet om försäljning av fastigheter i Storvreta centrum.
Vänsterpartiet anser att Region Uppsala borde ha fått förtur på försäljningen av
Storvreta vårdcentralen. Vänsterpartiet anser också att biblioteksfastigheten ska vara
kvar i kommunens ägo för att säkerställa att en så viktig fastighet utformad förjust
biblioteksverksamhet förblir i allmänhetens ägo.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är mycket viktigt att USAB löpande får information om objekten som är till försäljning
och vilka bud som läggs. Inga avslutande beslut om försäljning ska godkännas innan ett
slu förhandlat förslag fått godkännande av USAB. USABs styrelse ska säkerställa bästa
möjliga affär för Uppsala kommuns medlemmar. I samband med att ett slutförslag
presenteras för USABs styrelse ska bud per fastighetsobjekt tydligt ställas mot
professionell värdering av samma objekt. Varje enskilt ärende ska också tydligt redovisa
kommunkoncernens bokförda värde på objektet. Det ska också tydligt redovisas om
andra värden ingår i försäljningen och hur de i så fall värderas. Värden som till exempel
byggrätter. För att vara tydliga med att ett förhandlat slutavtal inte gäller förrän USABs
styrelse godkänt förslaget ska processens olika steg biläggas ärendet.
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Yrkande
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar:
att Storvreta 44:28 Biblioteket samt Storvreta 44:29 Vårdcentralen utgår ur ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Tobias Smedberg (V) med fleras ändringsyrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 151, att genomföra en förändring
av Uppsala kommuns fastighetsägande. Detta ärende syftar till att godkänna att
försäljningsprocessen avseende de fastigheter som ska erbjudas marknaden, inleds.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
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§217
Revidering av Uppsala kommuns
Revisionsreglemente
KSN-2019-2562
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva nuvarande revisionsreglementet beslutat i kommunfullmäktige
26 februari 2007 § 52, samt
2. att anta revisionsreglemente för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Nya riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting har aktualiserat frågan om
Uppsala kommuns revisionsreglemente. I diskussioner mellan kommunfullmäktigesoch revisionens presidium har det framkommit att det nuvarande reglementet behöver
ses över och revideras.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
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§218
Program och handlingsplan för Uppsala
kommuns barn- och ungdomspolitik
KSN-2018-2210
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta Program för Uppsala kommuns barn-och ungdomspolitik 2019-2031.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut enligt ovan
2. att under Mål 1 i handlingsplanen lägga till åtgärden "Förbättra och utöka
kommunens arbete med att hjälpa de barn och unga som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck samt säkerställ att barn och unga i
kommunen vet om sina rättigheter och vilken hjälp som finns att få."
3. att under Mål 3 i handlingsplanen lägga till åtgärden "Genomför ett
kompetenslyft om hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och unga i
kommunens verksamheter."
4. att anta Handlingsplan för Uppsala kommuns barn-och ungdomspolitik 20192023.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Helena
Hedman Skoglund (L) och Hanna Victoria Mörck (V) och Stefan Hanna (-):
(1)att under Mål 1 i handlingsplanen lägga till åtgärden "Förbättra och utöka
kommunens arbete med att hjälpa de barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld
och förtryck samt säkerställ att barn och unga i kommunen vet om sina rättigheter och
vilken hjälp som finns att få."
(2)att under Mål 3 i handlingsplanen lägga till åtgärden "Genomför ett kompetenslyft om
hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och unga i kommunens verksamheter."
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Simon Alm (SD) yrkar ändring till:
att varje barn ska få stöd att uppnå sin fulla potential.
Erik Pelling (S) yrkar avslag till Simon Alms (SD) ändringsyrkande
Beslutsgång
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsam rna.
Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag med Fredrik Ahlstedt (M) med
fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
1 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att ta
fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i Uppsala kommun med
utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen.
Förslaget till program för Uppsala kommuns barn-och ungdomspolitik anger mål för
kommunkoncernens arbete för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor, för att
främja barn och ungas delaktighet samt för hur kommunen säkerställer ett
barn rättsperspektiv i beslut och centrala processer.
Förslaget till handlingsplan för Uppsala kommuns barn-och ungdomspolitik beskriver
vilka åtgärder kommunkoncernen avser vidta under perioden 2019-2023 för att uppnå
målen i programmet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 299
Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019
Bilaga 1, Program
Bilaga 2, Handlingsplan
Bilaga 3, Inkomna synpunkter
Bilaga 4, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 15 maj 2019 § 96

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
1,...

fik

Uppsala
kommun

Sida 48 (70)

Datum:
2019-10-16

Kommunstyrelsen
Protokoll

§219
Inrättande av landsbygdsberedning
KSN-2019-1531
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att inrätta en landsbygdsberedning för perioden 1 december 2019 -30
september 2022 och anta föreskrifter för beredningen, bilaga 1,
2. att landsbygdsberedningen ersätter den politiska representationen i
nuvarande styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget,
3. att uppdra till beredningen att återkomma till kommunstyrelsen senast i
september 2022 med en utvärdering av arbetet,
4. att ledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är
förtroendevalda eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns
helägda bolag, ska få en timersättning motsvarande den ersättning som
förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun
mandatperioden 2019-2022, samt
5. att förtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning
som förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av
Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun
mandatperioden 2019-2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
6. att ordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få
motsvarande ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för
kommungemensam service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 20192022.

Reservationer
Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Sedan tidigare drivs ett projekt om medborgarbudget på landsbygderna i Uppsala
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kommun. Det som var positivt med det projektet var att de som faktiskt bor på någon av
landsbygderna gavs möjlighet att tycka till om sin omgivning. När det ärende vi nu
behandlar kom upp på bordet lyfte vi frågan om hur detta harmoniserar med tidigare
projekt om medborgarbudget på landsbygden. Svaret vi fick indikerade att tidigare
arbete lagts på is och i praktiken glömts bort.
I den nu planerade landsbygdsberedningen föreslås enbart förtroendevalda delta. Vi
tycker att en ordning där de boende ges möjlighet att påverka landsbygdspolitiken är att
föredra. Det nu föreslagna projektet är inte bättre än det tidigare och fyller ingen ny
funktion. Dessutom finns i dagsläget ingen anställd inom kommunen som ansvarar för
landsbygdsfrågorna. Vi vill istället återuppta det tidigare projektet med medborgarbudget och utvärdera detta innan vi startar nya projekt.
Uppsala blir inte Sveriges bästa landsbygdskommun genom fler handlingsplaner som
riskerar att glömmas bort innan nästa val, utan genom faktiskt agerande och att göra
livet enklare för de boende på landsbygderna.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet anser att hela Uppsala ska utvecklas och menar därför att landsbygdsfrågorna ska tas på allvar. Uppsala kommun införde 2018 en modell för att arbeta med
så kallad medborgarbudget i kommunens landsbygder. Tanken med denna modell var
att styrgrupper med politisk representation skulle tillvarata och genomföra invånarnas
egna förslag. Redan under det första året gick emellertid kommunala förvaltningar in
och satte stopp för medborgarnas förslag, och arbetet avstannade under 2019 då inga
tjänstepersoner fått ansvar för att driva processen.
I förslaget till inrättande av landsbygdsberedning saknar Centerpartiet den tidigare
ambitionen att driva förändringsarbete på landsbygden underifrån och tillvarata det
lokala engagemanget på olika bygder. Vidare är vi skeptiska till landsbygdsberedningens möjligheter att driva landsbygdsutveckling i en organisation med tusentals
anställda men där inte en enda person avsatts att arbeta särskilt med landsbygdsutveckling. Centerpartiet räds att landsbygdsberedningen bara blir ännu ett i raden av
plakatpolitiska förslag för landsbygden.
Yrkanden
Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag.
Stefan Hanna (-) yrkar i första hand:
att ett formellt Landsbygdsråd inrättas som bemannas med lokalt valda representanter
från olika delar av Uppsala kommuns landsbygder.
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att ledamöter eller adjungerade i landsbygdsrådet, som inte är förtroendevalda eller
anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en
timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022, samt
att kommunalråden har obligatorisk närvaro när Landsbygdsrådet sammanträder.
att utredningen om värdet av att instifta geografiskt avgränsade landsbygdsråd och
stadsdelsråd som formella remissinstanser också inkluderar att komma med förslag på
hur våra landsbygdsbor kan välja representanter till ett formellt Landsbygdsråd.
Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand avslag till arbetsutskottets förslag.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut att Uppsala kommun ska bli Sveriges
bästa landsbygdskommun, har kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen analyserat olika alternativ för beredning av landsbygdsfrågor.
Kom munledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att det inrättas en
nämndberedning under kommunstyrelsen benämnd landsbygdsberedningen samt
förslår föreskrifter för denna.
Beslutsunderlag
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 282
Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2019
Bilaga 1, Förslag till föreskrifter daterat 19 september 2019
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§220
Förändring av avfallsföreskrift för att införa
papperspåsar i matavfallsinsamlingen
KSN-2019-2757
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att revidera 12 §i föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun i
enlighet med Uppsala vatten och Avfall AB:s förslag.

Reservation
Fredrik Ah Estedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:
Det ska vara lätt att göra rätt. Det gäller även när det kommer till att göra klimatsmarta
val. Vi ställer oss bakom förslaget om införande av papperspåsar i avfallshanteringen
men anser att även andra påsar än de som godkänns av Uppsala Vatten bör få
användas. Exempelvis bör ett hushåll inte behöva gå igenom en godkännandeprocess av
påsar som redan finns i hemmet, om dessa påsar är komposterbara påsar godkända för
matavfall.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar:
att godkännande för annat emballage för matavfall krävs efter 2020-12-31.
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
Att ändra i föreslagen förändrad avfallsföreskrift så att alla komposterbara
papperspåsar avsedda för matavfall kan användas som emballage.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsala vatten och Avfall AB:s styrelse har vid sammanträde den 29 augusti 2019, § 79,
föreslagit kommunfullmäktige att revidera 12 § i kommunens avfallsföreskrifter mot
bakgrund av styrelsens beslut från juni att införa papperspåsar i
matavfallsinsamlingen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
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§221
Svar på motion om att införa miljözon 3 i
Södra staden from år 2022 av Mia Nordström
(C)
KSN-2018-3412
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet anser att Uppsala kommun ska utvecklas med stor miljöhänsyn. En viktig
del i det är att motverka och förebygga luft- och vattenföroreningar. Initialt förordade
även den styrande minoriteten det offensiva förebyggande miljöarbete som förordas i
motionen, och Centerpartiet beklagar att minoriteten nu svängt. Minoriteten motiverar
sin omsvängning med att luftkvaliteten i det berörda området - som om 20 år kommer
vara ett av stadens mest tätbefolkade och trafikerade bostadsområden - ännu inte är
tillräckligt dåligt för att införa en miljözon. S, L och MP anser med andra ord att
luftkvaliteten måste bli dålig först, därefter kan kommunen agera för att den ska bli bra.
Vi tror att det är bättre, billigare och justare mot framtida invånare att inte låta
luftkvaliteten bli dålig till att börja med. Om Centerpartiet hade haft yrkanderätt i
kommunstyrelsen hade vi yrkat på bifall till motionen.
Yrkande
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 5
november 2018 att Uppsala kommun inför miljözon 3 i Ulleråker från och med år 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 301
Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019
Motion om att införa Miljözon 3 i Södra Staden from år 2022 från Mia
Nordström (C)
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2019 § 206
Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden2 maj 2019§ 49
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§222
Svar på motioner om sex timmars arbetsdag
på försök i förskolan, socialtjänsten och
äldreomsorgen från Tobias Smedberg (V)
KSN-2019-0535
KSN-2019-0536
KSN-2019-0537
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att avslå motionerna.

Reservation
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande med motiveringen:
Att införa sex timmars arbetsdag är ett sätt att förbättra arbetsmiljön i dessa
välfärdsyrken, att lösa kompetensförsörjningen genom att göra det mer attraktivt att
arbeta inom dessa yrken och att ge människorna som ansvarar för omsorgen av
samhällets svaga en chans till ett mer balanserat liv med tid att leva. Det skulle också
innebära en kostnadsbesparing på sikt i form av minskade kostnader förknippade med
bristande arbetsmiljö.

Yrkande
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionerna.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras
yrkande om bifall till motionerna.

Justerandes signatur

br,

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun
Kommunstyrelsen
Protokoll

Sida 56(70)

Datum:
2019-10-16

Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) har i tre motioner väckta 28 januari 2019 föreslagit att Uppsala
kommun genomför ett försök med sex timmars arbetsdag på minst en arbetsplats
inom förskola, socialtjänst respektive äldreomsorg och att försöket pågår i tre år för att
därefter analyseras och utvärderas.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 286
Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i
förskolan, KSN-2019-0535, 2019-01-23
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i
socialtjänsten, KSN-2019-0536, 2019-01-23
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i Äld, KSN2019-0537, 2019-01-23
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§223
Svar på motion om simundervisning för barn i
förskoleklass från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)
KSN-2019-0704
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ahlstedts (M) yrkande.
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Simon Alm (SD), Fredrik Ah lstedt (M) och Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionen.
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om
avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 februari
2019 att kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden och Fyrishov i uppdrag att
erbjuda samtliga barn i förskoleklass avgiftsfri simundervisning på undervisnings tid,
och att resurser för detta tillskjuts i Mål och budget.
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Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 1 oktober 2019 § 287

•

Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019

•

Motion om simundervisning för barn i förskoleklass från Tobias Smedberg (V)
och Hanna Victoria Mörck (V), 2019-02-14

•

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 19 juni 2019 § 129

Utdragsbestyrkande
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§224
Svar på motion av Jonas Petersson (C) om
förlängning av Flogstaleden till Stenhagen
KSN-2019-1206
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

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

Sammanfattning
Jonas Petersson (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 mars 2019 att kommunfullmäktige ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att förlänga Flogstaleden till Stenhagen i syfte att etablera en sammanhållen
cykelförbindelse mellan Stenhagen och centrum.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 302
Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019
Motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till Stenhagen
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 23 april 2019 § 116
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 8 maj 2019 § 102
Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 26 september 2019 §
85
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§225
Svar på motion om automatisering av
närvarokontroll i klassrummen från Simon
Alm (SD)
KSN-2019-1598
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Reservationer
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Mycket viktigt att försöka avlasta lärarna från administrativt tung verksamhet parallellt
med att också försöka stärka säkerheten på våra skolor. Motionen efterlyser en utredning
och borde ha besvarats istället för att avslås i sin helhet. En mer automatiserad
närvarokontroll som inte kan manipuleras, och data som bara godkända personer får ta
del av, kan också mycket snabbare än idag ge tydliga signaler om till exempel barn och
unga som försvinner kopplat till hedersförtryck eller andra allvarliga omständigheter.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats.
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först motionens första att-sats mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår densamma.
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Ordförande ställer därefter motionens andra att-sats mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår densamma.
Ordförande ställer slutligen motionens tredje att-sats mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår densamma.
Sammanfattning
Simon Alm (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019:
- att utbildningsförvaltningen söker dialog med Skellefteå kommuns motsvarande
förvaltning om deras erfarenheter av automatiserad närvarokontroll via
ansiktsigenkänning
- att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda konsekvenser av ett införande av
närvarokontroll via ansiktsigenkänning
- att utbildningsnämnden uppdras implementera automatiserad närvarokontroll efter
utbildningsförvaltningens utredning av närvarokontroll via ansiktsigenkänning.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur

a,

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 8 oktober 2019 § 303
Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2019
Motion om automatisering av närvarokontroll i klassrummen från Simon Alm
(SD)
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 25 september 2019 § 144
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§226
Svar på initiativärende om snabbare
besvarande av motioner
KSN-2019-2781
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att bordlägga ärendet.
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§227
Svar på initiativärende om att utreda
trångboddhet och osäkra boendeformer i
Uppsala kommun från Tobias Smedberg (V)
KSN-2019-2782
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Justerandes signatur
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§228
Svar på initiativärende om kommunalisering
av samhältsbetalda transporter från Tobias
Smedberg (V)
KSN-2019-2783
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att bordlägga ärendet.

Justerandes signatur
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§229
Svar på initiativärende om lösning för
Jällaboendet från Tobias Smedberg (V)
KSN-2019-2784
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avslå yrkandena.

Reservation
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det fanns en möjlighet att hjälpa denna grupp människor som bodde på Jälleboendet,
om den politiska viljan hade funnits. Istället för hjälp fick de höra att de skulle klara sig
själva och hitta egna boenden. Vi vet att resultatet avstängningen är att det inte har löst
sig för de flesta av ungdomarna som bodde på Jällaboendet.
Jällaboendet var en helt annan typ av boende, med personal på plats dygnet runt och
egna rum, som de boenden själva uppgav fungerade utmärkt och som var anpassade
efter behoven som fanns hos dessa elever. Boendet de hänvisades till i Almunge, utan
personal och med delade rum, är olämpligt för studerande elever. Kommunen hade
möjlighet att ändra inställningen och låta Jällaboendet stanna öppet, till exempel
genom att låta ungdomarna, som var beredda och villiga att betala en hyra för att få bo
kvar, göra det.
Vänsterpartiet menar att kommunen har genom en snål inställning, bidragit till
otrygghet genom att hänvisa dessa ungdomar till otrygga boendeformer, och i värsta fall
gatan. Istället för att se till allas bästa i kommunen genom att låta ungdomarna bo kvar
på Jällaboendet har man valt att stänga det. Detta blir ett sorgligt kapitel i Uppsala
kommuns historia.
Yrkande
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till initiativet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens
sammanträde den 18 september att:
- kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att omgående finna en lösning som
möjliggör fortsatt öppethållande av Jälla
- eventuell merkostnad för socialnämnden med anledning av fortsatt öppethållande
inte ska belasta socialnämnden.
Beslutsunderlag
•
•

Justerandes signatur
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Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019
Initiativ om lösning för Jällaboendet från Tobias Smedberg (V)
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§230
Delegationsbeslut för perioden 12 september
till 15 oktober 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 12 september till 15
oktober 2019 till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§231
Anmälningsärenden för perioden 12
september till 14 oktober 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 12 september till
14 oktober 2019 till protokollet.
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§232
Tillsättning av direktör vid
utbildningsförvaltningen
KSN-2019-03105
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillsvidareanställa Susana Olsson Casas som förvaltningschef med titeln
direktör vid utbildningsförvaltningen, med anställning enligt
överenskommelse, samt
2. att uppdra till stadsdirektören att teckna anstähingsavtal för
förvaltningsdirektör Susana Olsson Casas.

Särskilt yttrande
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vänsterpartiet anser att valet av en kompetent och erfaren direktör vid
utbildningsförvaltningen är utmärkt och bra för kommunen. Däremot kan vi aldrig
acceptera att kommunen ska betala direktörslöner på 135 000 i månaden. Därför vill vi
återremittera ärendet för att finna en överenskommelse om en lägre lön.
Yrkande
Tobias Smedberg (V) yrkar att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) yrkande om återremiss mot ärendets
avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Sammanfattning
H R-direktör Anna Bittner föredrar vid sammanträdet om rekryteringsprocessen och
förvaltningens förslag.
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