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Närvarande
Beslutande
Erik Petting (S), ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Mohannad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Asal Gohari (S), tjänstgörande ersättare
Therez Almerfors (M)
Erik Dagnesjö (S)
Christopher Lagerqvist (M)
Eva Christiernin (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Stefan Hanna (-)
Simon Alm (-)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Segersam (KD)
Hanna Victoria Mörck (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Mats Gyllander (M)
Helena Hedman Skoglund (L)
Linda Eskilsson (MP)
Madeleine Andersson (M)
Maria Patel (5)
Jonas Petersson (C)
Karolin Lundström (V)
David Perez (SD)
Eva Moberg (KD)
Övriga närvarande
Joachim Danielsson, stadsdirektör. I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola
Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson
Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars
Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Ida Harju
Håkansson (S), Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony (V), Natalie
Berggren (L), Matilda Kylefors (C), Pia Agestedt (MP), Stina Bergström (MP), politiska
sekreterare.
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§1
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att fastställa föredragningslistan med ändringen att Avtal om markförvärv och
stadsutveckling görs om till en informationspunkt.
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§2
Samråd fördjupad översiktsplan Sydöstra
stadsdelarna
KSN-2017-0007
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna förslag till sam rådshand ling Fördjupad översiktsplan för de
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, samt
2. att godkänna att samråd hålls mellan 2 mars -30 april 2020.
Reservationer
Fredrik Ah lstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ah lstedts (M) yrkande med motiveringen:
I den fördjupade översiktsplanen (FOP:en) för de Sydöstra stadsdelarna oroar vi oss över
bristen av framkomlighet, särskilt ringled och genomfartsleder. I Sunnersta, Södra
Gottsunda och Vårdsätra bor ungefär lika många människor som i Enköpings kommun,
varav de flesta även i framtiden kommer att ha en bil. Oavsett om de som första steg i
sina resor tar sig till tågstationen i Knivsta eller den kommande stationen i Bergsbrunna
behövs vägar och parkeringsplatser som klarar den kapaciteten och inte leder till ökade
köer och utsläpp.
I översiktsplanen ska villkoren för genomförandet av en större stadsutveckling i området
klargöras och då måste framkomligheten för alla boende tillgodoses. Detta menar vi inte
görs i det förslag där ringled saknas och där det inte heller specificeras om bron över
Fyrisån ska rymma bilar eller inte. Genomfartstrafiken från Sunnersta/Södra
Gottsunda/Vårdsätra till Bergsbrunna station och vidare anslutningen till E4 måste också
bättre tas i beaktan.
Vi har sedan början av projektet drivit att bron som ska byggas över ån ska rymma alla
trafikslag, även bilen. Bilen kommer att finnas även i framtiden om än så på el eller andra
fossilfria bränslen. Redan idag ser vi långa köer, framför allt i rusningstrafik, med både
bussar och bilar på exempelvis Dag Hammarskjölds väg. Att öka antalet boende utan att
säkra möjligheten till biltrafik över ån är inte realistiskt. Människor måste ha möjlighet att
ta sig till och från viktiga knytpunkter.
Vi vill att bilbron arbetas in i FÖP:en och samrådsunderlaget och yrkade därmed
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återremiss på det nuvarande förslaget till FÖP. Vi ser även gärna en förändring för att
åstadkomma en ringled för bilar.
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
Att bygga de sydöstra stadsdelarna ger Uppsala kommun chansen att bygga ett hållbart,
jämlikt samhälle från grunden. Ambitionsnivån i översiktsplanen måste höjas i linje med
)ärför menar vi att vi ska planera för att minst 50 procent av
bostadsbeståndet ska vara hyresrätter och att minst 5 procent av det totala beståndet
ska hålla en sådan prisnivå som gör de efterfrågnings bara för ekonomiskt svaga
grupper. Det är ett led i arbetet med att bygga framtidens samhälle.
Menar vi allvar med att vi vill ha ett Uppsala för alla bör vi ta chansen nu att bygga så att
fler har råd att bo ide nya stadsdelarna och i framtidens stad. Vi får inte låta framtidens
stad, som planeras med ekologisk hållbarhet i första rum, att bli en fristad bara för den
med mycket pengar.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
I enlighet med vårt nämndinitiativ angående att inleda planeringen för Nysala redan nu,
yrkade vi på att detta även ska föras in i den fördjupade översiktsplanen för Sydöstra
stadsdelarna.
Vi har under hela processen med översiktsplan och Uppsalapaketet tjatat om att man bör
spara åkermarken och istället bygga i skogsområdet mellan järnvägen och E4.
När nu också Knivsta kommuns politiska majoritet öppnat för en omförhandling av
avtalet med staten och Region Uppsala runt "Uppsalapaketet" vore en lösning för
Knivsta att Uppsala kommun skulle bygga en del av de utlovade bostäderna. På det
sättet skulle inte staten behöva sänka ambitionsnivån.
5000-7000 bostäder skulle lätt kunna rymmas inom området "Nysala" som utpekas i nytt
förslag för Fördjupad översiktsplan Sydöstra stadsdelarna. Vi tycker därför att Uppsala
kommun nu bör ta tillfället till en förnyad dialog med både Knivsta kommun, Staten och
Region Uppsala för att uppdatera ingångna avtal, eventuellt omförhandla. Detta bör
inarbetas i föreliggande plan FÖP som därför behöver återremitteras för omarbetning i
detta stycke.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
Exploateringsambitionerna ide Sydöstra stadsdelarna är för kraftiga. Det är inte
attraktivt med en så kraftig bebyggelse av bostäder och arbetsplatser som föreslås.
Planerna tar för mycket värdefull åkermark i anspråk. Jag anser också att det är mycket
osannolikt att det går att skapa god framkomlighet för fordon i det planerade området,
och för befintliga boenden i till exempel Sunnersta, om denna plan realiseras. Planen
bygger uppenbart på föreställningen att människor i planområdet, och angränsande
redan boende, ska kunna leva utan god framkomlighet för andra fordon än cyklar och
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kollektivtrafik resenärer. Kommunen har i sitt planeringsarbete ett stort ansvar att
säkerställa rimliga förutsättningar för våra invånare att få ihop sina livspussel.
Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet kommer att inkomma med ett samrådsyttrande där vi kommer ge
Centerpartiets syn på planerna i sydöstra staden.
Centerpartiet ser bland annat att den mycket kraftiga koncentrationen av bebyggelse till
en plats hämmar utvecklingen i resten av kommunen. Det är viktigt att tillväxtkraften
gynnar hela kommunen och inte koncentreras för mycket. Centerpartiet vill se att vi
bidrar till en merjämlik utveckling genom att säkra bostäder och arbetsplatser i viktiga
samhällen såsom Vän ge, Almunge, Björk/inge, Vattholma och Storvreta.
Centerpartiet kommer också att väga in andra projekt såsom Uppsalapaketet och
För kapacitetsstark kollektivtrafik i vårt samrådsyttrande. Frågor som rör närhet
latser, gröna ytor, bra bostäder för alla samt ett hållbart samhälle
är viktiga och kommer lyftas.
Yrkanden
Erik Petting (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
(1)att i första hand återremittera ärendet,
(2)att i andra hand låta ärendet behandlas av kommunfullmäktige, samt
(3)att i tredje hand avslå ärendet.
Tobias Smedberg (V) yrkar:
att planeringsinriktningen ändras så att minst 50 procent av bostadsbeståndet ska vara
hyresrätter och att minst 5 procent av det totala beståndet ska hålla en sådan prisnivå
att även betalningssvaga grupper kan efterfråga dem.
Jonas Segersam (KD) yrkar:
att även planera bebyggelse gentemot och i Nysala.
Stefan Hanna (-) yrkar att ärendet återremitteras.
Simon Alm (-) yrkar att ärendet återremitteras.
Simon Alm (-) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tredje (3) yrkande.
Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till FA med fleras yrkanden.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns flera återremissyrkanden. Dessa kommer att ställas i
klump mot ärendets avgörande idag. Om återremiss bifalls kommer sedan de olika
yrkandena att ställas mot varandra.
Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till ärendets avgörande idag röstar JA, bifall till återremiss röstar NEJ.
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att ärendet ska avgöras
idag.
Ja-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck
(V) och Erik Pelling (S).
Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-),
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD).
Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra (2) yrkande mot
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förlag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, avslag till detsamma röstar NEJ.
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att bifall arbetsutskottets
förslag.
Ja-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck
(V) och Erik Pelling (S).
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Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-),
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD).
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 11 maj 2016 stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) i uppdrag att
inleda arbetet med Fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra station och de sydöstra
stadsdelarna. Framtagande av fördjupningen av översiktplanenen syftar till att skapa
förutsättningar för en utveckling av området som uppfyller mål och inriktningar i
översiktsplanen och överenskommelsen (december 2017) med staten och Region
Uppsala.
Beslutsunderlag
•
•
•
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Bilaga 1, Samrådhandling Fördjupning av de sydöstra stadsdelarna inklusive
Bergsbrunna samt tillhörande bilagor.
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§3
Kulturpolitiskt program och handlingsplan
KSN-2019-0323
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att anta kulturpolitiskt program för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut enligt ovan
2. att anta handlingsplan till kulturpolitiskt program för perioden 2020-2023
enligt ärendets bilaga 3.
Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är en bra ambition med gemensam beredning, och att man ska slippa "spela
pingpong" med ärendena mellan nämnder. Vi anser dock att det är nödvändigt att
relevanta facknämnder bereds möjlighet att tydligt medverka i framtagandet av den här
typen av program. Politikerna som har fått förtroende att sitta i den typen av nämnder
har specialkunskaper och ofta partiernas ansvar att driva respektive politikområde
internt. Vi yrkade därför på att återremittera ärendet till Kulturnämnden.
I det här fallet behandlades det kulturpolitiska programmet av kulturnämnden under
förra mandatperioden, och vi har därefter fått ett nytt politiskt styre, som själva kallar sig
"mittenstyre" för att kontrastera mot förra periodens vänsterstyre. Alltså borde den nya
nämnden också få behandla programmet. Handlingsplanen är över huvud taget inte
hanterad i nämnden trots att det under Uppföljning sägs att "Kulturnämnden är
ansvarig för handlingsplanen och har det övergripande ansvaret för uppföljning och
utvärdering."
Om man ska ha gemensam beredning måste man åtminstone tillse att ansvarig
facknämnd och presidium är delaktiga i slutberedningen inför beslut i KS.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
Jag deltar inte i beslutet då jag anser att programmet bland annat saknar tydliga
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ambitioner att verka för en gemensam baskultur byggd utifrån de värdegrunder som
bland annat ges uttryck för inom den svenska skolan och inom EU. Arbetet med en
gemensam baskultur är av stor betydelse för att kraftigt förbättra Uppsalas viktiga
integrationsarbete.
Det är positivt att Uppsala kommun har ambitionen att underlätta för alla invånare att ta
del av kultur och uppmuntra till eget skapande. Samtidigt är det mycket viktigt att
kommunen har en tydlig ambition om att stärka en samlande baskultur byggd på en
tydlig värdegrund som bland annat finns uttryckt inom den svenska skolan och den
Europeiska unionens samarbete. Ett samhälle som Uppsala är fullt av olika kulturer och
på många sätt är det berikande så länge som vi tydligt står upp för tydliga
basvärderingar och ett respektfullt bemötande av olikheter på toppen av dessa
basvärderingar. Tydliga basvärderingar som upprätthålls bidrar till en fungerande
mångfald och ett demokratiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Det
är mycket positivt att kommunens för kulturell delaktighet tydligt lyfter fram att den ska
främja demokratisk utveckling och bidra till mer kreativt skapande.
Jag delar åsikten att konsten har ett stort egenvärde och att de som skapar inom det som
definieras som kultur ska kunna verka fritt, självständigt och obundet. Samtidigt anser
nmun ger tydliga ramar för att offentligt
,mensamma offentliga rum inte uttrycker
degrunder och"demokratiska principer.
äkerställa en kulturplanering som bottnar i en
Kulturplaneringen ska också tydligt främja
delse för hur vårt samhälle kan utvecklas
konkurrenskraftigt. Ett rikt lokalt kulturliv bidrar tveklöst till ett socialt och kulturellt
hållbart samhälle att leva, verka, utvecklas och vistas i.
Yrkanden
Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefan Hanna (-) yrkar:
att det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen kompletteras med en tydlig
ambition om att stärka en samlande baskultur byggd på en tydlig värdegrund som bland
annat finns uttryckt inom den svenska skolan och den Europeiska unionens samarbete.
Jonas Segersam (KD) yrkar:
att återremittera ärendet till Kulturnämnden.
Simon Alm (-) yrkar:
(1) att i bilagan Främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur ersätta stycket
"Kulturens bredd och utbud ska särskilt beakta språkmångfald, personers ekonomiska
möjligheter och inkludera ett genus-,jämställdhets- och HBTQ-perspektiv. Detta för att
Uppsala kommuns kultur ska vara tillgänglig för alla invånare oavsett bakgrund,
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ekonomi, könsidentitet etc." med "kultur ska vara tillgänglig för alla invånare".
(2) att justera enprocentsregeln till en halv procent.
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar:
att ändra arbetsutskottets förslag till första att-sats (1) till att anta kulturpolitiskt
program för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2.
Beslutsgång
Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot Jonas Segersams (KD)
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) första (1) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) andra (2) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kulturnämnden fick i IVE 2013-2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att omarbeta det
kulturpolitiska programmet från år 2005. Ett förslag till kulturpolitiskt program för åren
2020-2025 har tagits fram av kulturnämnden under 2018. Under 2019 har ett förslag till
handlingsplan för åren 2020-2023 tagits fram.
Programmet och handlingsplanen synliggör kommunens viljeinriktning inom det
kulturpolitiska området under kommande år och innehåller åtgärder som förväntas
leda till utveckling av arbetssätt, kommunikation, tillgänglighet till kultur och ökad
attraktionskraft för Uppsala kommun. Förslaget till program för Uppsala kommuns
kulturpolitik utgår från de statliga kulturpolitiska målen samt följer en modell som
delar upp kulturpolitiken i tre olika perspektiv, kulturell delaktighet, konstpolitik samt
kulturplanering. Modellen används även i den regionala kulturplanen vilken styr
fördelningen av statliga medel till regionen. Förslaget till handlingsplan för Uppsala
kommuns kulturpolitik beskriver vilka åtgärder kommunkoncernen avser vidta under
perioden 2020-2023 för att uppnå målen i programmet.
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 28
Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019
Bilaga 1, Beredningsredogörelse
Bilaga 2, Kulturpolitiskt program för perioden 2020-2025
Bilaga 3, Handlingsplan till kulturpolitiskt program för perioden 2020-2023
Bilaga 4, Protokollsutdrag från Kulturnämndens sammanträde den 17
december 2018
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§4
Informationsärende

Avtal om markförvärv och stadsutveckling
Föredragande: Göran Carter], strategisk samhällsplanerare.
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§5
Mark- och exploateringsbudget för projekt
KSN-2019-03709
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta budgetar för samtliga projekt inom mark- och
exploateringsverksamheten enligt ärendets bilaga 1,
2. att ekonomiska avvikelser ska hanteras enligt ärendets bilaga 4,
3. att nya och reviderade budgetar ska beslutas av kommunstyrelsen, om inte
annat följer av gällande delegationsordning, samt
4. att kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott ansvarar för den
tertia [visa uppföljningen av samtliga projekts budgetar.
Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Med tanke på alla negativa avvikelserapporter i ärendet anserjag inte attjag vill anta
den budget som presenteras i ärendet. Det framgår inte tydligt i ärendet att
avvikelserapportema är återspeglade i förteckningen av alla investeringsprojekt.
Uppdraget för projekten måste vara att antingen öka intäkterna eller att minska
kostnaderna för att uppnå de projektmarginaler som är planerade.
Eftersom Uppsala kommun håller på att utveckla sin förmåga att driva projekt på ett
professionellt sätt är det viktigt att tidigt bygga in ett professionellt sätt att förhålla sig till
avvikelserapportering.
Jag anser också att kommunens mark- och exploateringsverksamhet är oacceptabelt
kraftigt inriktat på exploatering av Uppsala stad, och isynnerhet Uppsala stads södra
delar.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam
(KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Moderaterna anser att det är viktigt att vi följer dessa projekt på ett aktivt sätt för att
säkerställa att de projekt som visar underskott skall ha åtgärdsplaner för att minska eller
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eliminera de underskott som finns. Detta berör naturligtvis både intäkter och kostnader.
Särskilt viktigt blir det att följa de projekt med stora ekonomiska åtagande över lång tid.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar:
(I) att avslå att-sats 1.
(2)att avslå att-sas 2.
(3)att avvikelserapportema helt fokuserar på negativa nettoavvikelser.
(4)att projekt i tidiga skeden får avvika som mest med -15% innan nytt budgetbeslut ska
fattas. Och att ansvarig nämnd ska fatta beslutet.
(5)att projekt i genomförandeskede får avvika som mest med -5%, eller som mest 3
miljoner kronor, innan ett nytt budgetbeslut ska fattas. Och att ansvarig nämnd ska fatta
beslutet.
(6)att avvikelseunderlag inför beslut om ny budget ska inkludera möjliga
korrigeringsåtgärder.
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer först rna rk- och exploateringsutskottets förslag till första att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag till andra att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag till tredje att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag till fjärde att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkanden (3-6) mot avslag och
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade 2016 om en särskild
ordning för den ekonomiska hanteringen av exploateringsprojekt. För att möjliggöra
en sådan uppföljning har exploateringsprojekten sedan dess kvalitetssäkrats och
förslag till budgetar har nu upprättats.
Budgetarna anger nivåer för intäkter och kostnader i projekten. Då
exploateringsprojekt i varierande grad awiker från tidiga kalkyler och estimerade
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budgetar så föreslås en hantering för avvikelser. Hanteringen för avvikelser skiljer sig åt
för projekt i tidiga skeden respektive genomföra ndeskeden.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
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§6
Förnyat markanvisningsavtal med
Byggemenskapen gården i Rosendal
KSN-2017-1226
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med byggemenskapen
Gården avseende fastigheten Kåbo 83:1 enligt ärendets bilaga 1, samt
2. att i markanvisningsavtalet ange att upplåtelseformen tomträtt ska tillämpas.
3. att uppdra till mark- och exploateringsutskottet att på ett systematiskt sätt
utreda förutsättningarna att jobba med tomträtt
Reservation
Fredrik Ah lstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande med motiveringen:
Uppsala kommun tillämpar som regel inte tomträttsupplåtelser och så bör inte heller
göras i detta fall. Uppsala kommun bör inte särbehandla medlemmarna i
byggemenskapen utan bör istället ge dem möjligheten att själva äga marken direkt.
Moderaterna förespråkar en bostadspolitik som underlättar för fler att etablera sig på
bostadsmarknaden och är därför skeptiska till särlösningar som inte bidrar till att nya
grupper såsom unga eller resurss vaga ges ett förenklat inträde.
Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Om Centerpartiet haft yrkanderätt på mötet hade vi yrkat avslag på ärendet.
Centerpartiet är oroliga för att användandet av tomträtt kan leda till en ökad belastning
då detta idag används mycket begränsat i kommunens verksamhet.
Centerpartiet är dock mycket positiva till att nya upplåtelseformer såsom byggemenskap
kommer in på Uppsalas bostadsmarknad. Det öppnat upp för nya grupper, nya idéer och
mångfald på bostadsmarknaden.
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Yrkanden
Fredrik Ah tstedt (M) yrkar avslag till mark- och exploateringsutskottets förslag till
beslut.
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag till
beslut.
Erik Petting (S) yrkar:
exploateringsutskottet att på ett systematiskt sätt utreda
att up
förutsöttninaarna att jobba med tomträtt.
Fredrik Ahtstedt (M) yrkar avslag till Erik Pettings (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först mark- och exploateringsutskottets förslag till första att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag till andra att-sats
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer slutligen Erik Pettings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett uppdrag i Mål och budget 2020 att genom att stödja arbetet
med bygg- och bogemenskaper möjliggöra för fler att kunna påverka och engagera sig i
sitt boende tillsammans med andra.
I detta ärende föreslås en markanvisning till byggemenskapen Gården i Rosendal. En
förutsättning för att möjliggöra byggemenskapen Gårdens projekt är att fastigheten
upplåtes med tomträtt. Skälet till det är att finansieringen i ett tidigt skede är svår att
genomföra då medlemmarna i byggemenskapen vid tillträdestillfället har sitt kapital
bundet i sina nuvarande bostäder.
Kommunfullmäktige beslutade 17 september 2018 § 178 att anta riktlinjer för
markanvisningar som gör gällande att Uppsala kommun tillämpar som regel inte
tomträttsupplåtelser. I syfte att möjliggöra byggemenskapen projekt förestås att
tomträtt ska tillämpas i detta fall.
Beslutsunderlag
•
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§
Rätt att underteckna anslutningsavtal till
bygglogistikcenter
KSN-2019-03752
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avdelningschefen för mark- och exploatering har rätt att teckna
anslutningsavtal till bygglogistikcenter, samt
2. att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2018, § 35, om att
ge avdelningschefen för gata, park, natur inom stadsbyggnadsförvaltningen
rätt att teckna anslutningsavtal till bygglogistikcenter.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Verksamhetsansvaret för stadsbyggnadsförvaltningens bygglogistikcenter förs över till
mark- och exploateringsavdelningen vid årsskiftet 2019-2020. Den chef som övertar
verksam hetsansvaret föreslås i linje med detta överta rätten att teckna
anslutningsavtal till centret för kommunstyrelsens räkning.
Beslutsunderlag
•
•

Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 2
Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019
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§8
Riktlinjer för betesmark
KSN-2019-03972
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att godkänna förslag till riktlinjer för betesmark i Uppsala kommun.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Riktlinjer för hur Uppsala kommun hanterar sin betesmark har tidigare inte funnits.
Detta ärende redogör bakgrund och förslag till nya riktlinjer som är framtagna och
beskriver de aspekter som beaktats under utformningen. De nya riktlinjerna som
föreslås att antas är framtagna för att kunna hantera kommunens betesmark effektivt,
ekonomiskt, enhetligt och tydligt.
Beslutsunderlag
•
•
•
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§9
Utvärdering av pilotprojekt medborgarbudget
på landsbygden område 1: Järlåsa, Vänge och
Södra Hagunda
KSN-2017-1277
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att lägga utvärderingen, bilaga 1 till handlingarna,
2. att godkänna förslag till nytt arbetssätt, samt
3. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att se över driftkostnaderna i
enlighet med föredragning i ärendet.
Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är en oacceptabel ordning att kommunstyrelsen en dag innan kommunstyrelsen
sammanträder får kompletta ärendehandlingar. Lärdomarna från det genomförda
arbetet visar tydligt att processen hittills varit mycket byråkratisk, onödigt tidskrävande
och bortsett från förslagsmöjligheten och omröstningen, om val av investering, saknar ett
etsprocess är fortfarande för
brett invånarengagemang. Förs
ngar än invånarbudgeten isig.
omfattande. Arbetsprocessen is
ar av Uppsala kommun. Verka för
Avsätt istället pengar som får st
att former för bygderåd skapas. Låt boende inom ett bygderåds geografiska område
föreslå projekt, rådet får uppdraget att göra ett urval av de tre mest önskvärda förslagen
och tillhandahåll därefter kommunens digitala stöd för att låta bygdens invånare att
rösta fram det vinnande förslaget.
Av ärendet kan man utläsa att det skulle vara mycket mer värdefullt för berörda
invånare, och Uppsala kommun som helhet, om formerna för formella bygderåd istället
utvecklas och där bygderåd som möter kommunens formella krav blir en formell
remissinstans kopplat till ärenden som berör ett särskilt geografiskt område.
Av ärendet kan man tydligt utläsa att processen varit omständlig och därigenom
sannolikt mycket tidskrävande både för ideella krafter från berörd bygd men också för
involverade tjänstemän inom Uppsala kommun. Ärendet signalerar tydligt att få lokala
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invånare varit engagerade i projektet bortsett ifrån deltagande vid omröstningar om
vilka förbättringsprojekt som skulle väljas. Att drygt 9% av lokalbefolkningen deltog i den
digitala omröstningen visar tydligt att den typen av urvalsprocess med fördel kan
användas i större utsträckning. Om kommunen är klok nog att införa formella bygderåd
kan invånarna med stöd från kommunen med hjälp av digitala hjälpmedel kraftigt
förbättra invånarnas delaktighet i vägval framåt. Bygderåden kommer också garanterat
bidra till att dyra misstag vid exploateringar kan undvikas då lokalbefolkningen har
lokalkännedom som kan ha stora kvalitetsförbättrande värden under en
planeringsperiod.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam
(KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Sedan tidigare har budgeten för projektet medborgarbudget fastställts till 528 000 kr, av
ärendet framgår dock att budgeten överskridits och utan beslut av styrgruppen ökats till
650 000. Att ett sådant beslut fattats på tjänstemannanivå utan involvering av
styrgruppen är inte ansvarsfullt. Vi vill betona vikten av att projektets ekonomiska
konsekvenser måste följas upp för att projektets kostnader inte fortsatt ska dra iväg utan
vidare uppföljning. Vi välkomnar därför att en översyn görs för arbetsprocessen och ser
framemot att tydligare kunna följa de ekonomiska konsekvenserna vad gäller de medel
som tillförs för idégenomförande samt den budget för referensgruppen som finns och de
marknadsföringsinsatser som behöver tas fram.
Det är oerhört beklagligt att tidplanen för medborgarbudgeten inte hålls och att arbetet
för projektområde 2 inte genomfördes under 2019. Vi har flera gånger poängterat att
Uppsala inte blir 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. Landsbygdspolitiken behöver en bättre
styrning.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar:
Bifall tu/Att-sats I.
Avslag på Att-sats 2.
Bifall till Att-sats 3.
Stefan Hanna (-) yrkar tillägg med:
att i utredningen om eventuellt införande av bygderåd inkludera arbetssätt för hantering
av medborgarbudget.
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Beslutsgång
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till första att-sats mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer slutligen Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sammanfattning
Den 22 november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att starta ett femårigt
pilotprojekt med medborgarbudget på Uppsala kommuns landsbygd. Syftet är att öka
det lokala engagemanget och möjligheten för landsbygdsbor att påverka sin närmiljö
och sin bygds utveckling. Cirka 50 000 personer bor på landsbygden i Uppsala
kommun. Uppsalas landsbygd har delats in i fem delområden. Varje område tilldelas
60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kronor för ett område. Budgeten
justeras inför varje år utifrån uppdaterade befolkningssiffror.
Under 2018/ 2019 genomfördes medborgarbudgeten i område 1 Järlåsa, Vänge, Södra
Hagunda. En första utvärdering av satsningen har nu sammanställts och det har
framkommit tre förbättringsområden processen, resurssättning samt rutiner vid ökade
driftkostnader.
Beslutsunderlag
•
•
•

Arbetsutskottets förslag 21 januari 2020 § 14
Tjänsteskrivelse 2010-01-10
Bilaga 1, Arbetsprocess och lärdomar område 1
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§10
Ställningstagande avseende tillståndsansökan
för insamlingssystem
KSN-2020-00005
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att Uppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende
tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska
framhålla att lämpligt system för bostadsnära insamling av pappers-, plast-,
glas- och metallförpackningar samt returpapper från småhus är hämtning med
fyrfackskärl,
2. att Uppsala kommun vid samråd med producentorganisationer avseende
tillståndspliktigt insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska
framhålla att kvartersnära insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för
insamling av glas eller returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus,
3. att Uppsala kommun inför tillståndsprövning av insamlingssystem för
förpackningar och tidningar i Uppsala kommun ska informera
Naturvårdsverket om att lämpligt system för bostadsnära insamling av
pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt returpapper från småhus i
Uppsala kommun är hämtning med fyrfackskärl samt att kvartersnära
insamling inte är ett lämpligt insamlingssystem för insamling av glas eller
returpapper från vare sig småhus eller flerbostadshus i Uppsala kommun,
samt
4. att Uppsala kommun inte ska medverka till införande av kvartersnära
insamlingssystem för förpackningar och tidningar eller insamlingssystem för
förpackningar och tidningar med tvåfackskärl innan dess att Naturvårdsverket
gett tillstånd.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Sammanfattning
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) avser att söka tillstånd hos
Naturvårdsverket om att bedriva insamling av förpackningar och returpapper i Uppsala
kommun. Bakgrunden är två nya förordningar (SFS 2018:1462 och SFS 2018:1463) som
innebär tillståndsplikt för insamlingssystem för förpackningar och returpapper från
och med 1 januari 2021.
Uppsala kommun har bjudits in till samråd med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen avseende deras kommande ansökan. Vid samrådet den 5 mars
2020 ska Uppsala kommun framföra sina önskemål avseende insamling av
förpackningsavfall och returpapper i kommunen och erbjudande om deltagande i
insamlingssystemet genom att samordna insamlingen av förpackningsavfall och
returpapper med insamlingen av mat- och restavfall.
Önskemålen ska dessförinnan beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
•
•
•
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§11
Riktlinje för informationssäkerhet
KSN-2019-03509
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att fastställa förslag till riktlinje för informationssäkerhet i ärendets bilaga 1.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Riktlinjerna är utmärkta exempel på en massa text som inte kommer att 6/Ila någon
större funktion. Liknande riktlinjer måste vara mycket kortfattade och inte bidra till att
skapa behov av ännu fler kommunikatörer inom Uppsala kommun. På många sätt kan
detta dokument ses som en "hyllvärmare" som inte kommer att användas i praktiken.
Precis som det bland annat går att utläsa av kommunrevisionens granskning av
kommunens mål och resultatstyrning behöver Uppsala kommun minska och förenkla
antalet styrdokument snarare än öka dem.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
I handlingsplanen för ett tryggare och säkrare Uppsala ingår en åtgärd att ta fram och
implementera styrdokument för informationssäkerhet (åtgärd 63). Syftet med
riktlinjen är att skapa förutsättningar för ett systematiskt och integrerat arbete med
informationssäkerhet i Uppsala kommun.
Beslutsunderlag
•
•

Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 3
Tjänsteskrivelse daterad 19 december 2019
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§12
Riktlinjer för beräkning av 1 procent till
offentlig konst
KSN-2020-00037
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att anta riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst.

Reservationer
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Enprocentregeln är i sig mycket bra och den ska tillämpas. Dock ser vi problem i
beräkningsunderlaget i riktlinjerna som är mycket otydligt.
Det finns en enkel definition på enprocentregeln, alltså att en procent är en procent av
investeringskostnaderna vid nybygge eller ombyggnation. Att ha ett medelvärde över tre
åren är lämpligt för att undvika stora svängningar. Men det som står i handlingen är inte
att det är hela investeringsvolymen i Uppsala kommun som tas i anspråk. Vissa nämnder
och bolag, som exempelvis Uppsalahem nämns inte. Det gör inte heller byggherrarna
som är aktiva i Uppsala kommun. Ska alla parter som bygger och ombygger tillämpa
regeln eller inte? Vi borde åtminstone ställa krav på att de gör det.
Jag anser att ärendet inte är beredd. Riktlinjer är till för att det ska vara enkelt och tydligt
för en tjänsteperson att tillämpa. Därför yrkar jag på återremiss för ytterligare beredning.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilda yttranden
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Alrnerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam
(KD) lämnar ett särskilt yttrande:

Det är bra att man nu sänker anslaget till konst i kommunens lokaler från 1% av
planerade investeringar till 1% av faktiska investeringar. Vi tycker dock inte man behöver
till varje pris använda 1%, utan man bör ha som inriktning att använda upp til11%. Det är
inte summan som är huvudsaken, utan hur utsmyckningarna passar in i lokaler. Det ärju
exempelvis inte så rimligt att utsmycka ett parkeringsgarage på samma sätt som ett
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museum eller en skola.
Det är också en märklig hantering att vårt 1% - mål faktiskt inte är kopplat till faktiska
byggnationer, utan summan används för konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer,
både hyrda och andra förutom nybyggnationen. Därför är det bra att kulturnämnden ser
över riktlinjerna för hur dessa investeringar ska hanteras i praktiken.
Det är inte heller bara en fråga om inköp och produktion av ny offentlig konst, utan denna
måste också underhållas, bevakas så att den inte stjäls eller förkommer, och i vissa fall
också utrangeras. Det är ett grannlaga arbete som kräver ett tydligt ansvarstagande från
kulturnämndens sida.
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lade i vårt förslag till Mål och budget
2020 en mindre ekonomisk ram för kulturnämnden. Vi vill även se bättre styrning och
prioritering av kommunens ekonomiska medel för att garantera att varje krona går dit de
gynnar skattebetalarna mest.
David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Sverigedemokraterna anser att kommunen bör halvera investeringsnivån gällande
offentlig konst, vi förespråkar att nivån istället bör vara 0,5 procent. Kommunen står inför
stora utmaningar framöver och dessa medel bör istället gå till välfärd, skola och omsorg.
Yrkanden
Simon Alm (-) yrkar:
att regeln fastställs till en hälften i jämförelse med kostnadsberäkningens utgångspunkt.
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar:
att ärendet ska återremitteras och riktlinjerna om enprocentregeln göras tydligare.
Regeln ska omfatta samtliga kommunala bolag och andra byggaktörer, i enlighet med
det som tidigare har gällt.
Beslutsgång
Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot Hanna Victoria Mörcks (V)
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kulturnämnden har föreslagit en riktlinje för hur 1 procent till offentlig konst ska
beräknas. Investeringsmedel för offentlig konst avsätts i Mål och Budget.
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Syftet med Uppsala kommuns riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst är
att tydliggöra ansvarsfördelning inom kommunkoncernen för olika aktörer och
beskriva den beräkningsmodell som ska användas för att beräkna hur stor
investeringsbudget Uppsala kommun ska avsätta varje år för offentlig konst. Riktlinjen
syftar också till att öka transparensen gentemot kommuninnevånare och övriga
intressenter.
Förslaget till beslut ersätter kommunstyrelsens beslut, andra att-satsen, från den 1
mars 2006 (§ 55, KS-2006-0040), att tillämpa en beräkningsgrund av 1 procent av den
totala investeringsnivån beräknad med 6 procents andel av skatteintäkter och
kommunalekonomisk utjämning.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
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Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020
Bilaga 1, Förslag till riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst
Bilaga 2, Protokollsutdrag från kulturnämnden daterat 12 december 2019
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§13
Godkännande av upphandling av förskolelokal
i bäcklösaområdet
KSN-2019-03911
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att upphandla förskola i bäcklösaområdet i enlighet med i ärendet beskrivet
förfarande.
Reservation
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:
För att främja en god konkurrens bör Uppsala underlätta för privata aktörer att både
bygga och driva förskolor. Av ärendet framgår att syftet med upphandlingen är att, hitta
en aktör som kan bygga/anpassa, hyra ut och förvalta lokaler som uppfyller kommunens
behov och att kommunen sedan avser hyra lokalen. Att redan i detta skede stänga
möjligheten för en fristående aktör att bedriva förskoleverksamhet i lokalen anser vi är fel
väg att gå. Dessutom riskerar detta att leda till att kommunen får stå för alltför dyra
kostnader för lokaler för vår kommunala förskola eftersom uppenbarligen inte någon
fristående aktör tyckt att föreliggande byggprojekt varit konkurrenskraftigt. Moderaterna
vill fortsatt se en mångfald av förskolor och att fler utförare är med och bygger
morgondagens Uppsala.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
att återremittera ärendet för att möjliggöra för privata aktörer att bygga och i framtiden
även bedriva förskoleverksamhet på den aktuella platsen.
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot Fredrik Ah lstedt (M) med fleras
återremissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
När Bäcklösaom rådet är färdigutbyggt väntas cirka 1200 bostäder finnas där i
blandade upplåtelseformer och hustyper. Behovet av förskoleplatser som bostäderna i
Bäcklösa genererar kan inte tillgodoses i befintliga förskolor, utan behöver tillgodoses
genom nya platser. Behovet bedöms inledningsvis till 100-120 platser och behövs så
snart som det är möjligt.
Syftet med upphandlingen är att, genom förhandlat förfarande, hitta en aktör som kan
bygga/anpassa, hyra ut och förvalta lokaler som uppfyller kommunens behov.
Upphandlingen omfattar att leverantören, i enlighet med upphandlingsdokumenten,
uppför/anpassar lokaler för förskola som köparen hyr. Total kravspecifikation kommer
att finnas i anbudsförfrågan (steg 2).
Förskolan finns med som tidigare beslut i Lokalförsörjningsplan för Pedagogiska
lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024 med utblick mot 2030.
Beslutsunderlag
•
•
•
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§14
Överenskommelse om partnerskap 2020-2021,
partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken
KSN-2019-03222
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att Uppsala kommun under perioden 1 januari 2020-31 december 2021 ska
delta i partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken,
2. att under perioden 1 januari 2020-31 december 2021 utse Linda Eskilsson (MP)
som politisk representant i partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken,
samt
3. att uppdra till stadsdirektören att utse tjänsteman narepresenta nt i
partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken under perioden 1 januari
2020-31 december 2021.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Våra barn och unga, utan rösträtt, är självklara och viktiga delar av vårt närsamhälle. De
utgör vår framtid och endast genom att fostra dem kärleks- och ansvarsfullt utvecklas
Uppsala kommun positivt. Det är alltid värdefullt att inom alla verksamhetsområden
utbyta kunskaper och erfarenheter med andra samhällen runt om på vårjord. Samtidigt
ingår Uppsala kommun i allt för många olika samarbetsgrupper som både kostar
arbetstid och resekostnader för både politiker och tjänstemän. Ineffektiviteten i liknande
partnerskap brukar vara omfattande. Uppsala kommun måste börja avveckla liknande
engagemang istället för att utöka dem. Istället för att ständigt gå med i nya liknande
partnerskap borde projektformen istället användas för till exempel ambitionen att hitta
bättre sätt att i en kommun säkerställa barnens rättigheter.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Sammanfattning
Uppsala kommun har sedan år 2005 varit med i partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken.1 partnerska pet ingår elva kommuner utifrån avsikten att stärka barns och
ungas rättigheter. Nuvarande överenskommelse inom samarbete gällde för tiden
2016-2019. Ett förslag till förlängning av samarbetet, i ärendets bilaga, har utarbetats
inom partnerskapet. Förslaget till överenskommelse för 2020-2021 föreläggs
respektive medlems kommunstyrelse under våren 2020.
Beslutsunderlag
•
•
•

Arbetsutskottets förslag 21 januari 2020 § 15
Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019
Bilaga 1, Överenskommelse om partnerskap 2020-2021, Partnerskapet för
barnets rättigheter i praktiken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ijil

i

17\k

Uppsala
kommun

Sida 36 (85)

Kommunstyrelsen
Protokoll

Datum:
2020-02-12

§15
Finansrapport 1 januari -31 december 2019
KSN-2019-0499
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är mycket viktigt att Uppsala kommun och dess företrädare har en mycket god
känsla för hur skulden per invånare utvecklas. Det är också viktigt att räntekänsligheten
förtydligas löpande genom att minst två gånger per år beskriva vilken årseffekt till
exempel en räntehöjning på 1% får för kommunens ekonomi.
Yrkande
Stefan Hanna (-) yrkar:
att finansrapporten regelbundet ska ange nyckeltalet för skulder per invånare.
Beslutsgång
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sammanfattning
Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras till
kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den finansiella
verksamheten för perioden 1 januari till 31 december 2019 och i vilken utsträckning
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den finansiella verksamheten bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande
riktlinjer.
Varje månad sammanställs en finansrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Dessa månadsrapporter återfinns i bilaga 1-12.
Beslutsunderlag
•

Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 24

•

Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2020

•

Bilaga 1, Finansrapport per januari 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 2, Finansrapport per februari 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 3, Finansrapport per mars 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 4. Finansrapport per april 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 5. Finansrapport per maj 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 6. Finansrapport per juni 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 7, Finansrapport per juli 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 8, Finansrapport per augusti 2019, Uppsala kommun- och koncern

•

Bilaga 9, Finansrapport per september 2019, Uppsala kommun- och
koncern

•

Bilaga 10, Finansrapport per oktoberber 2019, Uppsala kommun- och
koncern

•

Bilaga 11, Finansrapport per november 2019, Uppsala kommun- och
koncern

•

Bilaga 12, Finansrapport per december 2019, Uppsala kommun- och koncern
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§16
Utökning av kommunens låneramar
KSN-2019-03916
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att utöka låneramen i Uppsala kommuns obligationsprogram från 8 miljarder
kronor till 13 miljarder kronor, samt
2. att utöka låneramen med Nordiska Investeringsbanken från 600 miljoner
kronor till maximalt 1 000 miljoner kronor.
Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Uppsala kommun har redan en hög skuldsättningsgrad. Uppsala kommuns
skuldsättning per invånare är redan oroande hög. Särskilt i ljuset av den räntekänslighet
det innebär samt att kommunen har mycket omfattande planer på att bygga nya skolor,
infrastruktur för kapacitetsstark kollektivtrafik samt behov av ett stärkt och redundant
system för vattenförsörjning. Kommunens expansionsplaner, och val av
stadsbyggnadslösningar, måste bättre anpassas för att klara en mindre riskfylld
skuldsättningsutveckling.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam
(KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Moderaterna vill påpeka att med vårt förslag till Mål och budget 2020 så hade behovet att
utöka lånelimiterna varit begränsat. Vi har med oro sett hur belåningsgraden i kronor
kraftigt ökat de senaste 5 åren. Vi har gått från ca 8 mdr kr 2015 till 17 mdr kr 2020. Vi är
mycket oroade av den utveckling och ser därför att det är mycket viktigt att hitta privat
kapital för många av de investeringar som kommunen står inför. Givet den beslutade
budgeten så stödjer vi förslaget till utökade lånelimiter.
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Yrkande
Stefan Hanna (-) yrkar:
(1)att utöka låneramen i Uppsala kommuns obligationsprogram från 8 miljarder kronor
till 10 miljarder kronor, samt
(2)att utöka låneramen med Nordiska Investeringsbanken från 600 miljoner kronor till
maximalt 800 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till första att-sats mot Stefan Hannas
(-) första (1) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Stefan
Hannas (-) andra (2) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
För att säkerställa en bred tillgång till kapitalmarknaderna och kunna göra upplåning
under konkurrens behöver kommunen ha tillgång till flera finansieringskällor. För att
behålla möjligheten till konkurrens och samtidigt trygga tillgång på kapital föreslås att
beloppsramar för två av kommunens befintliga finansieringskällor utökas.
lenlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunstyrelsen fastställa
beloppsramar för kommunens låneprogram.1 ärendet lämnas förslag på utökade
beloppsramar för två låneprogram i form av låneram för kommunens obligationsprogram samt låneram med Nordiska lnvesteringsbanken.
Beslutsunderlag
•
•

Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 4
Tjänsteskrivelse daterad den 19 december 2019
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§17
Låneavtal med Council of Europe
Development Bank
KSN-2019-03917
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna Council of Europe Development Bank som ny långivare, samt
2. att uppdra till kommunledningskontoret att göra en ansökan om låneram hos
Council of Europe Development Bank.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är positivt att kommunen ökar antalet källor till finansiering och möjligheter till
kostnadseffektiv finansiering. Eftersom detta låneavtal inte sägs innebär några andra
kostnader än arbetet för att genomföra ansökan serjag inga problem med åtgärden. 1
ärendet uttrycks ett investeringsbehov på över 7 miljarder kronor i förskolor och skolor
under planeringshorisonten. Bara fram till år 2023 förväntas behov av investeringar
motsvarande drygt 3 miljarder kronor.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
lenlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunstyrelsen godkänna
nya långivare.1 ärendet lämnas förslag på att godkänna Europarådets
utvecklingsbank, Council of Europe Development Bank, som ny långivare till Uppsala
kommun samt att ansöka om en låneram för att finansiera investeringar i förskolor och
skolor för perioden 2019 - 2022.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 5
Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2019
Bilaga 1, om Council of Europe Development Bank
Bilaga 2, investeringsplaner som är aktuella inom ECB:s låneram 2019 - 2022
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§18
Yttrande över kommunrevisionens granskning
av bostadsförsörjning samt
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggande
KSN-2019-02883
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med bilaga 1.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Ett utvecklingsområde som pekas ut är att kommunen borde formalisera en process och
ta fram en rutin för bättre internremisser och dialoger mellan nämnder samt bolag för att
säkerställa god samordning och belysa olika perspektiv på ett ärende. Det är mycket
olyckligt att detta försämrades i förhållande till tidigare process genom att till exempel
Stadsbyggnads förvaltningen började presentera ett gemensamt remissvars förslag till
samtliga nämnder som tjänas av samma förvaltning. Den tidigare ordningen där
nämndspecifika perspektiv gavs mer särskilt utrymme bidrog bättre till att fånga upp
viktiga nämndspecifika perspektiv.
Ett Uppsala
Jag delar revisionens syn att det är viktigt att kommunens alla delarjobbar samlat och
effektivt. Det är viktigt att inte kommunens bolag agerar som om de vore helt fristående
verksamheter. Särskilt i ljuset av att kommunen bolagiserat viktiga delar för att
samhällsplaneringen och underhållet av till exempel nya skolor och idrottsanläggningar.
Det är anmärkningsvärt att ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter är så otydlig
att det uppstår problem mellan kommunstyrelsen/USAB och de enskilda bolagen.
Särskilt allvarligt tyckerjag att det är att den formella beslutsordningen inte alltid följs
och konkreta oklarheter återkommande råder i ärenden om vilka beslut som ska fattas
av kommunens nämnder respektive bolagens styrelser. Det finns uppenbarligen behov av
ledningsutveckling inom kommunens styrning.
Genom att arbeta professionellt i projektform kan kommunen inkludera alla berörda
delar av kommunkoncernen så effektivt som möjligt. Jag upprepar att det är
anmärkningsvärt att kommunens olika delar fortfarande inte har etablerat tillräckligt
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goda samarbetsformer där dubbelarbete kan undvikas och där inga
gränsdragningsproblem råder. Särskilt illa tyckerjag det är att det fortfarande råder
oklarheter om en nämnd eller ett bolag har ett visst ansvar. Med tanke på det enorma
kommunledningskontor Uppsala kommun har borde kommunen ha effektiva
beslutsprocesser som skyndsamt kan lösa ut oklarheter om ansvarsfördelningar.
Uppsalapaketet
Revisionen belyser många viktiga perspektiv vad avser hur Uppsala kommun förväntas
växa befolkningsmässigt. Det är bland annat kloka reflektioner kopplade till
Uppsalapaketet som bör tas på betydligt större allvar. Jag delar synpunkterna att
tillväxtplanerna "inte främjar de reella behoven. Inte de reella numerära behoven, men
inte heller de socioekonomiska behoven då de grupper som främst står för
befolkningsökningen i Uppsala inte utgörs av resursstarka individer vilket tidigare
kalkyler kanske i för stor utsträckning har räknat med. Marknadens krafter innebär också
att nybyggnationer traditionellt utgör dyra boenden som i sin tur riktar sig till mer
resursstark population."
Generationssegregation
Vad avser uppdragen som är kopplade till inriktningsbesluten till bostadsbyggande i Mål
och budget anserjag att det är viktigt att kommunen inte bara vill utveckla utbudet av
bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler
och moderna servicehus. Det finns mycket som talar för att samhället i stort tjänar
mycket på att tänka och planera för mindre segregerande lösningar. Med fördel kan till
exempel äldre och yngre i behov av prisvärda bostäder bo tillsammans i boendeformer
där man delar vissa lokaler. Denna typ av lösningar börjar finnas och beskrivs ur många
perspektiv som framgångsrika.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har översänt granskningsrapport av bostadsförsörjning samt
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggande till kommunstyrelsen och plan- och
byggnadsnämnden, för yttrande senast den 31 december 2019. Kommunstyrelsen har
beviljats förlängd svarstid till den 12 februari 2020.
Beslutsunderlag
•
•
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Bilaga 1, Yttrande över kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning
samt hållbarhetsaspekter inom bostadsbyggande
Bilaga 2, Kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt
hållbarhetsaspekter inom bostadsbyggande
Bilaga 3, Yttrande plan- och byggnadsnämnden
Bilaga 4, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden
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§19
Yttrande över kommunrevisionens granskning
av kommunens arbete med etablering och
integration
KSN-2019-03203
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.
Särskilda yttranden
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Det vore önskansvärt att svaret till kommunrevisionens granskning skulle rymma ett
erkännande om att kommunen ännu inte har hittat de lösningar som behövs än för att
säkerställa en hållbar boendesituation för unga asylsökande ensamkommande. Genom
att utelämna detta ur svaret utelämnar Kommunstyrelsen en viktig del av de frågor som
revisionen lyfter i sin rapport.
David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Sverigedemokraterna vill belysa att särskild vikt bör läggas i arbetet med etablering och
integration för att kommunicera att det i Sverige råder vissa normer värderingar, lagar,
regler och ett språk som man förväntas anpassa sig till om man kommer från ett annat
land. Ibland låter det som att det är helt upp till kommunen att integrera nyanlända och
se till att dessa blir en del av samhället. Kommunen bör ge förutsättningar för var och en
att kunna bli en del av Sverige och därmed ställa tydliga krav på vad som gäller här, i
form av; normer, lagar och regler.
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är av mycket stor betydelse att integrationsarbetet kopplat till människor från
mycket annorlunda samhällen än det svenska leds från kommunstyrelsen. Eftersom det i
stor utsträckning handlar om värdegrundsarbete och berör alla delar av vårt samhälle
måste kommunstyrelsen vara ansvarig för att integrationsarbetet kraftigt förbättras.
Kommunstyrelsen måste driva på samtliga kommunala verksamheter att göra sina
mätbara insatser för att integrationsarbetet ska förbättras. Samtidigt är det bra att
fokuset är på att invandrade krafter ska bli självförsörjande och därför är det lämpligt att
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arbetsmarknadsnämnden har ett särskilt stort ansvar
Jag utgår ifrån att det är kommunstyrelsen som ska äga det övergripande ansvaret för
den handlingsplan för etablering och integration som beskrivs vara under
framarbetande. Jag utgår också ifrån att implementationen av handlingsplanen sker i
projektform med tydliga målformuleringar, ansvarsfördelningar och regelbundna
uppföljningar av måluppfyllelse.
Revisionens efterfrågan av en kommunikationsstrategi för etablering och integration är
viktig. Jag anser dock att den inte får kompliceras utan att den ska vara enhetlig med
några alternativ som med fördel används mot olika målgrupper. Viktigast av allt är att
kommunikationen med berörda invandrare inkluderar avsevärda skillnader mellan vårt
samhällssystem och de samhällssystem varifrån många invandrare kommer. Varje
liknande integrationsinsats bör utgå ifrån de värdegrunder som utgör grundstenar i det
svenska samhället. Med fördel kan FNs analyskarta inkluderas i integrationsarbetet där
skillnader mellan nationella kulturer beskrivs i värderingskartor.
I yttrandet lyfts handlingsplanen Gottsunda/Va/sätra fram. Det är beklagligt att
kommunen inte bättre förvaltade de kunskaper, erfarenheter och arbetsprocesser som
för över tio år sedan arbetades fram i det framgångsrika projektet Gottsunda Factoly.
Kommunen var en av huvudmännen i projektet. På grund av att kommunen inte byggde
vidare på de vetenskapligt fastställt framgångsrika arbetsmodeller som arbetades fram
tappade kommunen mycket kompetens, engagemang, uppbyggda nätverk och
processkunnande som var väl dokumenterade. Då fanns också ett starkt lokalt
näringslivsstöd för de viktiga insatserna att bättre och snabbare lotsa långtidsarbetslösa
mot självförsörjning. Mycket av det utvecklingsbehov som revisionen efterlyser kan med
fördel åtgärdas genom att återanvända mycket av de lärdomar som kommunen fick i
projektet Gottsunda Factory.
I missivskrivelsen framgår "Efter genomförd granskning är den sammanfattande
bedömningen att kommunens arbete med att stötta nyanlända med uppehållstillstånd i
allmänhet och ensamkommande ungdomar isynnerhet att integreras och etableras i
samhället och arbetslivet i stort fungerar bra, men att det behöver utvecklas på ett par
punkter. Då det i stor utsträckning saknas underlag för att avgöra i vilken mån dessa
olika grupper är etablerade och integrerade, ligger bedömningen dock på en mer
övergripande nivå." Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi inte har några mått som
mätbart kan indikera mer eller mindre framgångsrik integration. Enkla sådana mått
borde vara hur väl de klarar eventuell skolgång och/eller om de har ett arbete som gör
dem självförsörjande. Det är uppenbart att det behövs en bättre styrning och uppföljning
för att uppnå en bättre etablering och integration än hittills.
I revisionsrapporten kan vi läsa att "i maj 2019 var totalt 255 ensamkommande barn
aktuella för insats från socialtjänsten: 15 % flickor och 85 % pojkar. Också bland de vuxna
asylsökande var andelen män betydligt högre än andelen kvinnor." Jag tycker att det är
viktigt att kommunen reflekterar över vilka särskilda utmaningar det innebär i
integrationsarbetet att det är en så stor andel pojkar och män som kommit som
asylsökande och ensamkommande de senaste åren.
Jag saknar i underlaget en reflektion över vad det innebär för Uppsala kommun att
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Uppsala tillhör de kommuner som hade störst antal ensamkommande år 2015 och 2016.
Det är anmärkningsvärt att en jämförelse mellan Uppsala och andra kommuner, baserad
på integrationsnyckeltal som finns i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, visar att
Uppsala på många sätt har haft gynnsamma förutsättningar men sämre resultat än
riksgenomsnittet och den genomsnittliga svenska kommunen med integrationen. Finns
det någon reflektion över varför det är så? Bland annat har Uppsala tagit emot en högre
andel högutbildade och en lägre andel lågutbildade flyktingar än många andra
kommuner. Trots det tillhör Uppsala den fjärdedel av landets kommuner som uppvisar
lägst resultat och/eller ligger sämre än riksgenomsnittet inom flera viktiga områden
kopplade till etablering och integration. Finns någon reflektion över detta som jag kan ta
del av?
Om jag förstår rätt finns inga bra informationskällor för att jämföra andelen egenbosatta
flyktingar (EBO). Samtidigt beskrivs i rapporten att en framräkning av de
asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem visar en andel som
utnyttjat EBO i Uppsala kommun 2018 på 79 procent. Vad innebär det i absoluta tal? Har
kommunen någon klar uppfattning om vilken bakgrund dessa personer har? Den typen
av information har sannolikt stor betydelse för att integrationsarbetet ska förbättras.
Flera gånger lyfts det fram i rapporten att det finns betydande brister i styrning och
samverkan mellan ansvariga aktörer, såväl kommunala som myndigheter och
civilsamhället. Genom att professionellt arbeta i projektform borde avsevärda
förbättringar snabbt kunna bli verklighet.
Jag tycker att revisionsrapporten tydligt visar att kommunstyrelsen genom
Kommunledningskontoret kraftigt behöver förbättra styrningen, samordningen och
uppföljningen av arbetet att förbättra etableringen och integrationen av invandrade
krafter till Uppsala. Även om kommunen redan har för många övergripande
styrdokument och policys är det i detta mycket viktiga arbete ett behov av att tydliggöra
kommunens ambitioner inom etablerings och integrationsområdet. Inte minst finns ett
behov av att skapa gemensamma definitioner som gör att kommunikationen mellan
olika verksamheter kan underlättas. I den bästa av världar kommer detta att klargöras i
den handlingsplan som förväntas presenteras inom kort.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en genomförd granskning av
kommunens processer och rutiner kring etablering och integration av asylsökande till
kommunstyrelsen för yttrande, bilaga 2. Kommunstyrelsen har medgetts tid att yttra
sig över rapporten till den 12 februari.
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Beslutsunderlag
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Arbetsutskottets förslag 21 januari 2020 § 16
Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2020
Bilaga 1, förslag till yttrande i ärendet daterat 13 december 2019
Bilaga 2, kommunrevisionens rapport - granskning av kommunens arbete med
etablering och integration daterad 18 oktober 2019
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§20
Yttrande över kommunrevisionens granskning
av kommunens mål och resultatstyrning
KSN-2019-03641
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är mycket bra att ärendet är tydligt med att kommunen behöver utveckla i sin måloch resultatstyrning med ett större fokus på kloka målformuleringar och
resultatuppföljning. Jag delar också att Uppsala kommun idag har för många
styrdokument som i sig bidrar till att fokuseringen på huvudsaker blir för dåligt och
uppföljningsarbetet onödigt administrativt tungt. Det känns mycket hoppfullt att det
finns en ambition att förenkla och förtydliga den politiska styrningen. Ett sätt att förenkla
och förtydliga mål och uppföljningsarbetet inom en kommun är att standardisera
formaten maximalt. En del av detta standardiseringsarbete är med fördel att ta fram
mallar för aktivitetsbaserade förbättringsplaner som redogör för vad en verksamhet
fokuserar på för att öka kvaliteten i sin verksamhet och säkerställa att man klarar av sina
uppdrag inom givna ekonomiska ramar.
Jag delar också behovet av att bättre bryta ner beslutade inri ktningsmål i relevanta
nämndmål. I flera av kommunrevisionens rapporter framgår det att styrningen inom
kommunen är otydlig och det måste tas på allvar. En stor mängd styrdokument bidrar
med all säkerhet till den upplevda otydligheten. len väl fungerande verksamhet måste
det också vara mycket tydliga ansvarsfördelningar mellan olika enheter. Inte minst för
att undvika kostnadsdrivande dubbelarbete och onödig medarbetarfrustration.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Sammanfattning
KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens
mål-och resultatstyrning. Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över
genomförd granskning till kommunstyrelsen för yttrande senast den 11 mars 2020,
bilaga 2.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 25
Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2020
Bilaga 1 Förslag till yttrande till kommunrevisionen daterat 9 januari 2020
Bilaga 2 Kom munrevisionens granskning av kommunens mål och
resultatstyrning daterad 22 november 2019
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§21
Yttrande i mål om laglighetsprövning av
taxekonstruktion för vatten och avlopp
KSN-2019-03973
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att godkänna förslag till yttrande, bilaga 1, jämte bilagor.

Reservation
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
När beslutet om ny taxekonstruktion togs föreslog KD en fördelning med 70% rörliga och
30% fasta kostnader. Vi håller alltså med klaganden om det olämpliga i föreliggande
beslut (även om inte klagan är bilagd ärendet) och anser därför att kommunen bör avstå
från att yttra sig till förvaltningsrätten, vilket vi yrkade på.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Jag delar inte Kommunfullmäktiges majoritetsbeslut att förändra VA-taxorna på det sätt
som överklagats. Jag anser enligt tidigare taxeärende att den fasta avgiften ska vara
betydligt lägre, och den rörliga avgiftskomponenten betydligt högre för att uppmuntra
till sparsamhet av vattenförbrukning. Jag har också gett uttryck för att jag anser att VAbolaget bör differentiera sina taxor till hushåll och verksamheter.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-):
att Uppsala kommun avstår från att inkomma med eget yttrande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Jonas Segersann (KD) med fleras yrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag och mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019. § 331, att anta nya föreskrifter för
den allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun. Genom beslutet ändrades såväl
fördelningen mellan anläggningsavgiftens parametrar som fördelningen av
brukningsavgifternas fasta och rörliga del. Kommunfullmäktiges beslut avseende
brukningsavgifterna har överklagats.
Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen, KL, 6 kap15 §, företräda kommunen i
detta mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag
•
•
•
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§22
Detaljplan för Tullgarnsbron
KSN-2019-03393
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att anta detaljplan för Tullgarnsbron.

Särskilda yttranden
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Iden bästa av världar hade vi velat se en plan som inte innehåller den här typen av
trafiklösningar som leder till ökad biltrafik. Vi anser att det i grunden hade varit bättre
med en bro utan fordonstrafik Vi har tydliga politiska mål i Uppsala kommun om att
minska på bilåkandet för miljöns och framtidens skull.
Dock förstår vi att det skulle kräva en helt annan planering för innerstaden och vi har inte
vunnit stöd för en sådan planering. Vi menar därför att detaljplanen är så bra det kan bli
utifrån de rådande förutsättningarna som vi har att förhålla oss till. Givet nuvarande
översiktsplan är detta det minst dåliga alternativet då det kan bidra till ökad
framkomlighet för kollektivtrafiken.
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Med tanke på att byggkostnaderna enbart tycks öka år från år är det anmärkningsvärt
hur sakta detta ärende har arbetats fram. Behovet av broförbindelsen är sedan länge
fastställt och redan för två mandatperioder sedan hade vi kommit långt i
handläggningen av ärendet. Trots det är det först nu vi befinner oss i skarpt läge.
Kommunen behöver bli bättre på att snabbare genomföra infrastrukturförbättringar som
påtagligt kan förbättra invånarnas och besökares framkomlighet i Uppsala.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har den 12 december 2019 överlämnat detaljplan för
Tullgarnsbron till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna
inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till
ärendet. Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos stadsbyggnadsförvaltningen.
Detaljplanen är framtagen genom så kallat normalt planförfarande och antas medföra
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom
planarbetet. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 29
Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2020
Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan-och byggnadsnämnden 12 december
2019, § 403, med sänd- och adresslista till instanser med besvärsrätt
Bilaga 2, Plankarta
Bilaga 3, Planbeskrivning
Bilaga 4, Utlåtande
Bilaga 5, Samrådsredogörelse
Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning
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§23
Ägaride för Uppsala Konsert och Kongress AB
KSN-2020-00434
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ägaride för Uppsala Konsert och Kongress AB som tydliggör
bolagets långsiktiga utveckling, samt
2. att i ägaridén ändra "Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika
verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och
konferensverksamhetens områden" till "Bolaget ska samverka med
näringslivet och andra aktörer som stärker de olika verksamheterna inom
musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens
områden".
Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Vi har under flera dagar i USAB:s styrelse haft en process där vi gemensamt och i detalj
arbetat med innehållet i ägaridén för UKK. Konsulter har hyrts in för processen,
Walmstedtska gården har städjats med förplägnad genom Cajsas kök, ja till och med en
marknadschef från konserthuset Tivoli i Utrecht har flugits in för att delta i beredningen
av ägaridén. Det är helt oproportionellt i förhållande till övriga bolag. Jag har också
under processen framhållit att man bör begränsa omfattningen på ägaridén - vilken nu
har svällt till en ganska lång text.
Vid slutbehandlingen i USAB, och i KS, som båda var väldigt summariska fördes ändå
ändringar i texten till ägaride in efter förslag från det politiska minoritetsstyrets
representanter. I USAB föreslog jag att man även skulle skriva in något om samarbetet
med Musik i Uppland, eftersom hela upplägget med UKK inledningsvis byggde på en ide
om samarbete mellan Uppsala kommun såsom ägare av konserthuset, och Musik i
Uppland såsom ansvarig för musikerna i form av en av Sveriges bästa kammarorkestrar
(med Uppsala kammarsolister som stomme) samt två andra professionella ensembler.
Istället har vi över tid fått se en situation där två separata produktionsorganisationer
byggts upp, med separata program och på senare tid har synpunkten återkommande
lyfts inom Uppsala kommun att MiU borde flytta ur såväl repetitioner som kontor från
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Jag hade också i USAB en synpunkt på den olyckliga formuleringen "såväl dag som natt"
som leder tankarna till att anläggningen ska hålla öppet dygnet runt- och jag hade
därför önskat en omformulering.
Eftersom styret inte ville diskutera en gemensam lösning, trots att jag var beredd att
backa på mina ursprungliga förslag, så såg jag mig tvungen att reservera mig angående
förslaget, och yrkade därför återremiss i kommunstyrelsen för att vii USAB skulle kunna
enas om ett gemensamt förslag.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
I ärendet beskrivs att det önskas en mer "tillitsbaserad styrning". Viktigast av allt är
tydliga ägardirektiv och tydliga förväntade ekonomiska resultat. Det är också viktigt att
en tillsatt styrelse har det löpande ägaransvaret att säkerställa att ägardirektiven följs
och att de ekonomiska kraven efterlevs. I professionella organisationer får en
verksamhetsledning mycket tillit så länge som de klarar av att leverera i linje med
ägarnas förväntningar.
Jag anser att det är viktigt att bolagets uppdrag tydligt har fokus på verksamhet i
Uppsala kommun och region Uppsala. Jag anser inte att ägardirektivet ska öppna upp
för nationella och internationella ambitioner som innebär annat än vilka som uppträder
eller konfererar i verksamhetens lokaler. Att skriva in i ägardirektivet att bolaget ska
"samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive
event-, kongress- och konferensverksamhetens områden." tyckerjag är oprecist och ett
exempel på att bristande tillit till att en styrelse och verkställande ledning självklart
förstår att göra det på sätt som gynnar verksamhetens må/uppfyllelse.
Vad avser samarbete med regionen kring Musik i Uppland anserjag att ett delägarskap
mellan Uppsala kommun och region Uppsala ska övervägas.
Särskilt yttrande
David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Uppsala Konsert och kongress är i grunden ett misslyckat skrytbygge som man från
början skulle dragit i handbromsen för. År efter år har kommunen tvingats subventionera
underskott och kulturyttringar som många Uppsalabor inte uppskattar, vilket syns i
besökssiffrorna. I ärendet står det "Utbud - lyssna på vad Uppsalaboma vill ha för musik
och vad som gör det attraktivt att komma till UKK." Styret har till slut förstått det som SD
länge påtalat, vilket är att erbjuda ett material som en bredare publik uppskattar och
inte bara kultureliten. Begreppet "lyssna" är dock för vagt. UKK borde istället aktivt ta
hänsyn till vad Uppsalaboma efterfrågar. Kommunen borde även belysa att man tydligt
efterfrågar Uppsalabomas åsikter i frågan.
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Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar tillägg:
Att i ägaridén ändra "Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika
verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och
konferensverksamhetens områden" till "Bolaget ska samverka med näringslivet och
andra aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-,
kongress- och konferensverksamhetens områden".
Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras till Uppsala Stadshus AB.
Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till Mohamad Hassans (S) yrkande.
Stefan Hanna (-) yrkar:
(I) att stryka "-lokalt, nationellt och internationellt." ur förslaget till ägaride.
(2) att utreda för och nackdelar med att slå ihop Uppsala konsert och kongress AB med
FyrishovAB, Stadsteatern AB och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheterAB.
Beslutsgång
Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot Jonas Segersams (KD)
återrennissyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter Mohamad Hassans (L) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) första (1) ändringsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) andra (2) ändringsyrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK) ansvarar för verksamheten i Uppsala
kommuns konsert- och kongresshus. Det ska vara en mötesplats för musik och övrig
kultur, för alla målgrupper. Bolaget ska även bidra till utveckling av besöksnäringen i
Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i. Arbetet
ska ske i dialog och i samverkan med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och
besöksmål för att stärka kulturlivet i syfte att uppnå samordningsvinster samt bidra till
Uppsalas kulturella utveckling.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun

Sida 58 (85)

Kommunstyrelsen

Datum:

Protokoll

2020-02-12

UKK har fyra olika affärsområden; konferensverksamhet, egna arrangerade konserter,
uthyrning av lokal för konserter samt restaurangverksamhet. När det gäller resultatet
är ägaren tydlig med att resultatkravet ska förbättras. 2017 var resultatet -34 mnkr och
2022 ska det vara -31 mnkr. Ambitionen är en fortsatt resultatförstärkning.
Under en längre tid har bolagets inriktning och organisation varit under diskussion i
både bolagets ledning och styrelse. Samsyn har inte funnits med motsättningar som
följd. Arbetsmiljön har påverkats. För att komma vidare har bolagets ledning arbetat
fram nya strukturer och ledningsprocesser. Inför inval av ledamöter till styrelsen och
rekrytering av ny VD har det funnits behov av att se över bolagets långsiktiga affärside
för att på så sätt ge goda förutsättningar för UKK:s framtida verksamhet.
Ägaridén ska tydliggöra ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling
och är ägarens långsiktiga direktiv för bolaget. Den möjliggör en perspektivförskjutning
mot en mer tillitsbaserad styrning och kvalitativ uppföljning och ägardialog.
Beslutsunderlag
•
•
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§24
Svar på motion om solcellstunnet vid
Kungsängsbron från Mia Nordström (C)
KSN-2018-3409
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 5 november 2018 att solceller i form av bullerdämpande åtgärder på
Kungsängsbron uppförs.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 30
Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2020
Bilaga 1, Motion om solcellstunnel vid Kungsängsbron från Mia Nordström (C)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och sam hällsmiljönämnden daterat 19
december 2019
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§25
Svar på motion om subventionerad lunch för
seniorer från Rigmor Stenmark (C)
KSN-2019-1194
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ah lstedt (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att en översyn görs av
samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad måltid så att alla
har lika förutsättningar gällande pris för måltider.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 7
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2019
Bilaga 1, Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer
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Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 november 2019
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§26
Svar på motion om feministiskt självförsvar i
skolan från Tobias Smedberg (V) och Hanna
Victoria Mörck (V)
KSN-2019-1197
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Reservation
Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Detta har funnits i andra kommuner och vi ser inga problem med att det även ska finnas i
Uppsala. Att ge unga tjejer möjligheten till att ta del av feministiskt självförsvar i skolan är
ett sätt att ändra maktförhållanden mellan könen och uppgradera tjejers ställning för
ökad trygghet. Ingen tjej ska behöva känna rädsla på gator och torg.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörck (V) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars
2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i
feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie- och gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 8
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019
Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om
feministiskt självförsvar i skolan
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019
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§27
Svar på motion om att inrätta fler MCparkeringar i Uppsala kommun från Rebecka
Tyrheim (SD)
KSN-2019-1600
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att avslå motionen.

Reservation
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Rebecka Tyrheim (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 29 april 2019
•
•

Justerandes signatur

att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för inrättandet
av fler mc-parkeringar i Uppsala kommun, samt
att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns att likställa tiden
för att parkera sin motorcykel med den anpassningsbara tiden för
bilparkeringar.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur

Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 31
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020
Bilaga 1, Motion om att inrätta fler MC-parkeringar i Uppsala kommun från
Rebecka Tyrheim (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden daterat 19
december 2019
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§28
Svar på motion om att bli en palmoljefri
kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent
Kumpula (SD)
KSN-2019-1602
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt
yttrande:
Vi välkomnar ambitionen som anförs i motionen, men delar samtidigt WWF:s hållpunkt
om att en total bojkott av palmolja inte är rätt väg att gå eftersom en ersättning av
palmolja riskerar att leda till att än mer mark skulle behöva tas i anspråk. Vi ser dock
gärna att kommunen använder sig av certifierad palmolja, på så sätt kan vi vara med
och ställa krav på en mer hållbar produktion. Motionens att-sats ger dock inte utrymme
till det och med anledning av detta röstade vi för att besvara motionen.
Yrkanden
Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Sammanfattning
Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019
•
•
•

att vid inköp av råvaror och livsmedel till kommunen så ska inte något
innehållande palmolja köpas in
att kommunen vid upphandlingar av lagad mat ska ha som krav att maten som
tillverkas ska vara fri från palmolja, samt
att allt som serveras inom kommunens verksamhet ska vara palmoljefritt.

Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 32
Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019
Bilaga 1, Motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD)
och Kent Kumpula (SD)
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§29
Svar på motion om utredning för omvända
skolskjutsar från Mattias Johansson (C)
KSN-2019-1902
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att bifalla motionen och ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa omvända skolskjutsar mellan skolor i centrala
staden och skolor i kransorterna.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 maj 2019 att uppdra åt
utbildningsförvaltningen att utreda en modell för att införa omvända skolskjutsar
mellan två eller flera skolor i centrala skolor och i kransorterna.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 9
Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2019
Bilaga 1, Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias
Johansson (C)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 23 oktober 2019
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§30
Svar på motion om regelbunden kontroll på
kommunens skolor med narkotikasökhund
från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr
(SD)
KSN-2019-02806
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alm (-) med fleras yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 16 september
2019 att kommunen ska verka för att Polismyndigheten genomför sökinsatser med
narkotikasökhund på kommunens skolor.
Beslutsunderlag
•

Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 10
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Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2020
Bilaga 1, Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med
narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019
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§31
Svar på motion om att införa vegetabilisk
norm från Lovisa Johansson (Fl) och Stina
Jansson (Fl)
KSN-2019-02808
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:
Vegetabilisk (vegansk) kontra icke-vegetabilisk (icke-vegansk) kost är ett individuellt
beslut och inte en kommunal angelägenhet. På kommunal nivå borde vi istället fokusera
på att den kost som serveras i våra verksamheter är hållbart producerad. Vegetabilisk
kost som har transporterats långa sträckor är inte nödvändigtvis mer klimatsmart än
kost inhandlad från vårt närområde.
I Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Mål och budget för
2020 lade vi fram ett yrkande om att ta fram en strategi för att öka andelen närodlad och
närproducerad mat som serveras ide kommunala verksamheterna, vilket vi fortsatt
anser bör vara prioriterat, liksom att alla livsmedel som inhandlas i Uppsala kommuns
verksamheter upp6iller svenska miljö- och djurskyddskrav.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden
Therez Almerfors (M), Simon Alm (-), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar
avslag till motionen.

Justerandes signatur

Al

Utd ragsbestyrkand e

Uppsala
kommun
Kommunstyrelsen

Sida 72 (85)

Datum:
2020-02-12

Protokoll

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande om avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (Fl), föreslår i en motion väckt 16 september
2019 att införa vegetabilisk norm i alla kommunens måltidstjänster.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 11
Tjänsteskrivelse daterad 13 december 2019
Motion om att införa vegetabilisk norm av Lovisa Johansson (Fl) och Stina
Jansson (Fl)
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§32
Svar på motion om öppna sammanträden i
kommunens samtliga råd, nämnder och i
kommunstyrelsen från Lovisa Johansson (Fl)
och Stina Jansson (Fl)
KSN-2019-02810
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Reservation
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Öppenhet och tillgänglighet i våra beslutsorgan är en av grundpelarna i ett demokratiskt
samhälle. Vi delar andemeningen bakom Feministisk Initiativs motion men inser
samtidigt att argumenten som lyfts fram i motionssvaret är ofrånkomliga.
Kommunfullmäktige har inte befogenhet att besluta huruvida nämndernas
sammanträden ska vara öppna. Därför kan vi inte bifalla motionen. Däremot uppmanar
Vänsterpartiet alla nämnder till att besluta själva om att ha öppna sammanträden.
Yrkanden
Simon Alm (-) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V):
att kommunstyrelsen inför öppna sammanträden färde ärenden där sekretess ej
föreligger.
Erik Pelling (S) yrkar avslag Simon Alms (-) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande ställer först Simon Alms (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Sammanfattning
Stina Jansson och Lovisa Johansson, båda (Fl), föreslår i en motion väckt 16 september
2019
•
•
•
•
•
•
•

att sammanträden i kommunstyrelsen hålls öppna för allmänheten med
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda
att sammanträden i kommunens samtliga råd hålls öppna för allmänheten
med undantag för de ärenden som är sekretessbelagda
att sammanträden i äldrenämnden hålls öppna för allmänheten med
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda
att sammanträden i valnämnden hålls öppna för allmänheten med undantag
för de ärenden som är sekretessbelagda
att sammanträden i utbildningsnämnden hålls öppna för allmänheten med
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda
att sammanträden i räddningsnämnden hålls öppna för allmänheten med
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda, samt
att sammanträden i plan- och byggnadsnämnden hålls öppna för allmänheten
med undantag för de ärenden som är sekretessbelagda.

Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 12
Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019
Bilaga, Motion om öppna sammanträden i kommunens samtliga råd, nämnder
och i kommunstyrelsen från Stina Jansson (F) och Lovisa Johansson (Fl)
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§33
Svar på motion om räddningsaktion för
Tämnaren från Jonas Segersam (KD)
KSN-2019-02816
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1.

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ej deltagande i beslutet
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) deltar ej i beslutet.
Reservationer
Jonas Segersam (KD) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet i avsikt att ta ställning på
Kommunfullmäktige.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD), Therez Almerfors (M) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Sammanfattning
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en
räddningsaktion för sjön Tämnaren. Målet bör vara att höja vattennivån och säkra
sjöns framtida överlevnad.

Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 33
Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019
Bilaga 1, Motion om räddningsaktion för Tämnaren från Jonas Segersam (KD)
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§34
Svar på motion om att Uppsala kommun ska
ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg
(V)
KSN-2019-03364
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med det pågående arbetet
med bostadsförsörjningsprogrann 2020-2024 utreda konsekvenserna av
åtagandet att ansluta sig till The Shift.
Reservationer
Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Med tanke på konsekvenserna och den stora vikten av det som lyfts fram i motionen
menar vi att svaret på första att-satsen bör ändras till bifall så att arbetet kan komma
igång direkt.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Jonas Segersam (KD), Therez Almerfors (M) och Simon Alm (-) yrkar avslag till
motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om
bifall till motionen och mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om avslag till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 4 november 2019 att Uppsala kommun
ansöker om att få ansluta sig till The Shift.
Beslutsunderlag
•
•
•

Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 34
Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020
Bilaga, Motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från
Tobias Smedberg (V)

Justerandes signatur

P

Utdragsbestyrkande

AVo<

Uppsala
kommun
Kommunstyrelsen
Protokoll

Sida 79 (85)

Datum:
2020-02-12

§35
Svar på motion om lönenedtrappningsmodell
för direktörer från Tobias Smedberg (V)
KSN-2019-03365
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Reservationer
Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
En långsiktig ambition att pressa direktörernas löner nedåt för att vara i takt med både
kommunens ekonomiska läge och i relation till medellönen bland kommuninvånarna,
som inte har sett sina löner öka i samma raska takt, borde vara en självklarhet.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Jag delar Vänsterpartiets kritik av att chefslönerna i Uppsala kommun kraftigt höjts de
senaste tio åren. Delvis kan det rättfärdigas för de personer som fått så kallade VD-avtal
och därför snabbt kan sägas upp om de anses vara på fel plats och därför presterar
otillfredsställande resultat. Med tanke på att tjänstemannaansvaret är mycket begränsat
idag, och det är politiker som är ansvariga, är det inte rimligt att ledande politikers
arvoden ska vara mycket lägre än ledande tjänstemäns löner. Jag anser inte att
politikernas arvoden ska höjas kraftigt för att komma i närheten av tjänstemännens utan
anser att vi måste hitta någon lönesättningsmetod som gör att fasta löner över 100.000
kronor per månad inte ökar.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Stefan Hanna (-) yrkar:
att utreda hur en rimlig flexibel lönemodell för chefslöner kan utformas som minimerar
chefslöner som överstiger det arvode som kommunstyrelsens ordförande får.
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Beslutsgång
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 5 november 2019 att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att ta fram en modell som ska sänka direktörslönerna övertid.
Beslutsunderlag
•
•
•

Justerandes signatur

Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 35
Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020
Bilaga, Motion om lönenedtrappningsmodell för direktörer från Tobias
Smed berg (V)
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§36
Svar på motion om neutral flaggning från
Simon 0 Pettersson (SD)
KSN-2019-03366
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:
Syftet med flaggor som symboler är att ena människor runt en gemenskap. Uppsala
kommun är framförallt en geografisk gemenskap med geografiska skyldigheter och
rättigheter i förhållande till sina invånare. Uppsala kommun bör officiellt endast flagga
med gemensamma samhällssymboler. Samhällssymboler som inte är exkluderande.
Flaggor som Uppsala kommuns-, U
flagga. Självklart
ska även föreningar, företag och offentliga verksamheter kunna hyra in sig att i samband
med arrangemang flagga på kommunens flaggytor. Även i samband med officiella
internationella besök kan andra länders flaggor med fördel kombineras med vår svenska
flagga. Jag tycker att det är oklokt att tillämpa några andra flaggnings principer.
Yrkanden
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Sammanfattning
Simon 0. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 6 oktober 2019 att Uppsala
kommun enbart ska flagga med neutrala flaggor av officiell karaktär såsom Sveriges
flagga eller Upplands la ndskapsflagga.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 36
Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2019
Bilaga 1, Motion om neutral flaggning av Simon 0. Pettersson (SD)
Bilaga 2, Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun
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§37
Val till regionalt samråd för hälsa, vård och
omsorg
KSN-2020-00125
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att utse Caroline Hoffstedt (S) och Alexandra Steinholtz (M) till representanter i
regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg.

Sammanfattning
Uppsala kommun ska utse två nya representanter till regionalt samråd för hälsa, vård
och omsorg, utöver de två som utsågs av kommunstyrelsen 12 december 2018 § 269.
Beslutsunderlag
•

Underlag från Region Uppsala daterat 21 januari 2020
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§38
Delegationsbestut för perioden 7 december
2019 till 4 februari 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Justerandes signatur

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 7 december 2019 till
4 februari 2020 till protokollet.
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§39
Anmätningsärenden för perioden 7 december
2019 till 4 februari 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 7 december 2019
till 4 februari 2020 till protokollet, samt
2. att överlämna inlämnat initiativ till kommunledningskontoret för beredning:
Initiativ om att delta i omförhandling av Uppsalapaketet från Jonas
Segersam (KD), KSN-2020-00651
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