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KOMMUNSTYRELSEN

"KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

KS-salen, Stadshuset, 13.00-16.20

Plats och tid:
Ledamöter:

Marlene Burwick (S), Ordförande
Maria Gardfjell (MP), l:e vice ordf
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf
Erik Pelling (S)
Caroline Andersson (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Rahima Ortac (S)
Rickard Malmström (MP)
Ilona Szatmari Waldau (V)
Marta Obminska (M)
Therez Olsson (M)
Mohamad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
Simon Alm (SD)

Övriga
deltagare:

Joachim Danielsson stadsdirektör
p^ r Törnvall ekonomidirektör
Teresa Palmqvist kommunikationsdirektör
Per Davidsson kanslichef
Ebba Busch Thor (KD) kommunalråd
Lena W Jansson informationschef
Inga-Lena Andersson pressekreterare

Utses att
justera:

2015-02-04

Stefan Hanna (C)

Ersättare:

Gustaf Lantz (S)
Eva Christiernin (S)
Linda Eskilsson (MP)
Hanna Mörck (V)
Mats Gyllander (M)
Anna Manell (FP)
Anne Lennartsson (C)

Andrea Daleflod (FP) pol sekr
Pia Agestedt (MP) pol selaDavid Berg (C) pol selaCarolina Zandén (M) pol selaDaniel Kinnerup (M) pol selaAstrid Anker sekreterare
Marie-Louise Sandberg KS-direkt
Paragrafer:

1-24

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:
Marlene Burwick, ordförande

ra (C) justerare

Astrid Anker sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kommunstyrelsen

Datum:

2015-02-04

Datum för
anslags uppsättande:

2015-02-11

Förvaringsplats
för protokollet:

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2015-03-04
2015-03-05

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12

Underskrift:

Astrid Anker
Justerandes sign

'

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum'.

2015-02-04

§1

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan.

§2

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att jämte ordföranden justera protokollet utse Stefan Hanna (C). Justeringen äger rum onsdagen den
11 febmari.

§3

Information om varumärkesprocessen
Kommunikationsdirektör Teresa Palmquist informerar om varumärkesprocessen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§4

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen
KSN-2014-1030
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, samt
att anmäla beslutet till kommunfullmäktige.
Ärendet
I ärendet föreslås en ny delegationsordning för kommunstyrelsen. Förslaget syftar till att uppdatera,
förtydliga och åstadkomma en mer konsekvent delegationsordning och där delegationerna renodlats
till att enbart avse delegationsbeslut i kommunallagens mening. Arbetet med delegationsordningen
har även syftat till att få fram en mer enhetlig struktur som ska kunna tjäna som mall för övriga
nämnders delegationsordningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige (Anmälan)
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§5

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015
KSN-2014-1267
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen verksamhetsplan, resultatbudget och investeringsbudget för 2015.
Reservationer
Marta Obminska(M), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Mohammad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut. Mohammad Hassan (FP) reserverar sig därutöver till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande.
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 5.
Ärendet
Kommunfullmäktige har genom sitt beslut om IVE i december 2014 tilldelat kommunstyrelsen ett
kommunbidrag på 358 miljoner kronor för 2015 där effektiviseringskravet för kommunstyrelsen om
5 miljoner kronor är medräknat.
Yrkanden
Marta Obminska (M) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD),
avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Mohamad Hassan (FP) yrkar i första hand bifall till Marta Obminskas (M) yrkande och i andra hand
att kommunstyrelsens ska besluta om följande tillägg:
Punkt 1:3 att kommunstyrelsens budget ska vara jämställd, i betydelsen att resultatbudgeten
analyseras ur ett genusperspektiv för att säkerställa att de resurser som kommunstyrelsen förfogar
över fördelas på ett jämställt sätt.
Punkt 2:5 att lägga till följande nyckeltal under kultur och fritid:
- Antalet lån per invånare.
- Antalet besökare på Fyrishov respektive Gottsundabadet.
- Antalet elever som deltar i Schack-fyran.
Bona Szatmari Waldau (V) yrkar avslag på Mohamad Hassans (FP) tilläggsyrkanden.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§ 5 (forts)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (FP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Akten

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
fe

S

fl

6(36)

Uppsala
•

KOMMUNSTYRELSEN

"KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§6

Detaljplan för norra Bäcklösa
KSN-2014-0601
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för norra Bäcklösa, samt
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utveckla Genetiska trädgården till en
stadsdelspark samt att i samråd med exploatören tillvarata värdefullt växtmaterial i den större
botanisk-genetiska trädgården innan området bebyggs.
Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig reserverar sig enligt bilaga A § 6.
Ärendet
Plan- och byggnadsnämnden har 28 januari 2015 (bilaga) beslutat godkänna reviderat förslag till
detaljplan för norra Bäcklösa, samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Antagandehandlingarna omfattar plan- och genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser,
miljökonsekvensbeskiivning, samrådsredogörelse samt utlåtande efter granskning.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Mohammad Hassan (FP) och
Jonas Segersam (KD), bifall till arbetsutskottets förslag.
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 29 januari 2014.
Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§7

Riktlinjer för chefsanställningar
KSN-2014-1303
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinjer för chefsanställningar enligt ärendets bilaga 1,
att upphäva Riktlinjer för chefsförsörjning enligt kommunstyrelsen beslut 8 maj 2000, samt
att samtliga nu gällande tidsbegränsade förordnanden omregleras per den 1 februari 2015.
Reservation
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 7.
Ärendet
Kommunstyrelsen antog den 8 maj 2000 "Riktlinjer för chefsförsörjning" att gälla i hela
kommunen, och i alla chefsled. Riktlinjernas huvudsakliga innehåll var att alla chefsavtal skulle
tecknas som tilläggsuppdrag till en allmän tillsvidareanställning i kommunen. Förhållandena har
förändrats, och det är därför befogat att ändra anställningsform vid chefsrekrytering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 5 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(36)

Uppsala

KOMMUNSTYRELSEN

" » K O M M U N

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§8

Riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala
kommun
KSN-2014-1386
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Ärendet
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder
som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med arbetsmiljöansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för
ohälsa och olycksfall samt för att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Riktlinjer har utarbetats i
syfte att konkretisera arbetsmiljöansvaret och hur det ska fördelas i den kommunala organisationen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skri velse den 5 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§9

Förvärv av Arbetarbostadsstiftelsens bostadsrätter
KSN-2013-1414
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunen i egenskap av förvaltare för Arbetarbostadsstiftelsen beslutar att stiftelsen ska sälja
sitt innehav av 20 bostadsrätter i Orstenen, Riksbyggen Uppsalahus 29.
Ärendet
Arbetarbostadsstiftelsen köpte 20 bostadsrätter i servicehuset Orstenen år 1988. Vid förvärvet
registrerades dock kommunen felaktigt som innehavare. Bostadsrättsföreningen har inte rättat till
felet då bostäderna är trygghetsboenden som primärt tilldelas personer med särskilda behov utifrån
en köordning som kommunen bestämt och därför föreslås att bostadsrätterna säljs till kommunen
varvid stiftelsen återfår sitt kapital för att använda det att förvärva nya bostadsrätter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på mark- och exploateringsutskottets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skri velse den 13 januari 2015.
Mark- och exploateringsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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2015-02-04

§10

Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City
KSN-2014-1654
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade City.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan
att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta ansökan,
att utse Erik Pelling (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och Stefan Hanna (C) att ingå i den
lokala styrgruppen, samt
att uppdra till chefen för kommunledningskontoret att utse tjänsteman att ingå i den lokala
styrgruppen.
Reservationer
Marta Obminska (M), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Mohammad Hassan (FP),
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 10.
Simon A l m (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 10.
Ärendet
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk
konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör rättvisa
handelskrav i offentlig upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrademärkta produkter i butik, på serverings ställen och på arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp
som ska representera hela lokalsamhället.
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Sammanträdesdatum:

2015-02-04

§ 10 (forts)
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Marta Obminska (M) yrkar, med instämmande av Mohammad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och
Jonas Segersam (KD), avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och yrkar att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en plan för hur Uppsala kommun ska arbeta med frågor
om rättvis handel och etisk konsumtion tillsammans med flera aktörer, inte bara Fairtrade, för att
nå ett bredare perspektiv och en bättre uppslutning.
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer i tur och ordning proposition på arbetsutskottets förslag till beslut, yrkande om
avslag på detsamma och framställt ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skri velse den 21 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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§11

Lokalförsörjning utbildningsverksamhet
KSN-2014-1581
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till reviderade styrdokument
enligt föredragning,
att uppdra till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att utarbeta förslag till ramavtal i samarbete
med berörda förvaltningar enligt föredragning,
att inrätta en lokalberedningsgrupp med uppdrag och representation enligt förslag,
att den strategiska lokalförsörjningsplanen ska hanteras som en del i Mål och budget enligt
föredragning,
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till Strategiskt seminarium den 27 februari presentera
resultatindikatorer för lokalförsörjning,
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en utvärdering av effekten av den nya
ansvarsfördelningen senast 12 månader efter dess ikraftträdande, samt
att uppdra till lokalberedningsgruppen att vid ny- och ombyggnad av skollokaler beakta behovet av
samlingslokaler för omkringliggande bostadsområde/stadsdelar.
Reservation
Marta Obminska (M), Fredrik Ahlstedt (M) Therez Olsson (M), Mohammad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A §.
Ärendet
Uppsala kommun har att hantera ett antal utmaningar relaterade till lokaler för den pedagogiska
verksamheten. Den nya organisationen, bolagiseringen av skolfastigheter samt utmaningarna
relaterande till lokaler för den pedagogiska verksamheten skapar ett behov av att se över processen
för lokalförsörjning samt ansvarsfördelningen för detsamma.
Yrkanden
Marta Obminska (M) yrkar med instämmande av, Mohammad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och
Jonas Segersam (KD), bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget
att uppdra till lokalberedningsgruppen att vid ny- och ombyggnad av skollokaler beakta behovet av
samlingslokaler för omkringliggande bostadsområde/stadsdelar.
Justerandps sign
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§ 11 (forts)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag med vid
sammanträdet yrkat tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Stadsbyggnadsförvaltningen
Akten

Utdragsbestyrkande
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§12

Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler
KSN-2014-0698
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna komplettering i plan för "Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler" i enlighet
med förslaget,
att uppdra till lokalförsörjningen på stadsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med utbildningsnämnden och Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB utgående från ett 0-19 årsperspektiv
undersöka möjligheten att reducera utbyggnadsbehovet genom att bättre nyttja det befintliga
fastighetsbeståndet som underlag för Mål och budget 2016-2018, samt
att uppdra till lokalförsörjningen på stadsbyggnadsförvaltningen att utifrån justerat behov
tillsammans med utbildningsnämnden och Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB lägga en plan för
genomförande av enskilda objekt.
Reservationer
Marta Obminska (M), Fredrik Ahlstedt (M) Therez Olsson (M), Mohammad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A §.
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B §
Ärendet
Kommunstyrelsen antog den 6 november 2013 (KSN-2013-1129) plan för Strategisk försörjning av
pedagogiska lokaler, Vård & bildning har därefter arbetat tillsammans med kommunledningskontoret med att förtydliga och tidsätta åtgärderna. I detta arbete har behov av justeringar och
kompletteringar till planen framkommit och Styrelsen för Vård o Bildning har beslutat (SVB-20132984) att överlämna förslaget i sin helhet till kommunstyrelsen, ärendets bilaga.
Information har givits till barn och ungdomsnämndens arbetsutskott om föreslagna kompletteringar.
Förslaget innebär ett ökat ekonomiskt åtagande som en följd av de kompletteringar som föreslås
inom framförallt grundskolan, och behovet av nya skolplatser.
Yrkanden
Marta Obminska (M), Mohammad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 12 (forts)
Beslutgång
Ordföranden ställe proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 8 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Utbildningsnämnden
Uppsala kommun Skolfastigheter AB
Akten
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§13

Extern upplåning av 1,5 Mdr kronor för att minska risken för
ränteavdragsbegränsningar för de kommunala bolagen
KSN-2014-1563
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att om skatteverkets förhandsbesked till kommunen blir negativt, öka Uppsala kommuns externa
upplåning med högst 1,5 Mdr kronor, så att nivån motsvarar utlåningen till de kommunala bolagen.
Reservation
Stefan Hanna (S) avger reservation till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger särskilt
yttrande enligt bilaga A § 13.
Ärendet
Kommunen har ställt en fråga till skatteverket om förhandsbesked avseende möjlighet att skattemässigt få tillgodogöra sig avdrag för de räntebetalningar som bolagen har till Uppsala kommuns
Interbank. Om svaret blir negativt kan det innebära att de kommunala bolagen inte får rätt att dra
av sina räntekostnader för lån hos internbanken. För att minska den risken kan Uppsala kommun
öka sin externa låneskuld så att den volymmässigt motsvarar utlåningen till bolagen. Skillnaden
utgör för närvarande högst 1,5 Mdr kronor.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget: att om kommunen genomför
denna upplåning ska pengarna avsättas i pensionsfonder eller andra placeringar som innebär att
dagens politiker inte konsumerar välfärd på framtida generationers bekostnad,
Ulrik Wärnsberg (MP) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på tilläggsyrkande från Stefan
Hanna (C) och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
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§ 13 (forts)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 10 december 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Akten

$E
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§14

Inrättande av kompetenscentrum för vård- och omsorgsinnovationer genom
samarbetsavtal med Landstinget i Uppsala län
KSN-2014-1405
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta ett samarbetsavtal med Landstinget i Uppsala
län för metod- och kunskapsstöd avseende uppbyggnad och inrättande av ett kommunövergripande
kompetenscentrum för vård- omsorgsinnovationer,
att bemyndiga stadsdirektören att, för kommunens räkning, underteckna samarbetsavtal med
Landstinget i Uppsala län samt tillsätta en styrgrupp för kompetenscentrets treåriga uppbyggnadsfas
2015-2017, samt
att kommunstyrelsen i detta ärende utvecklar samarbetsformer med berörda nämnder och styrelser.
Reservation
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga A § 14.
Ärendet
Uppsala kommun ingår idag i ett antal samverkansprojekt för att på olika sätt stimulera forskning,
innovation och kunskapsutveckling inom vård och omsorg. Genom STUNS-samarbetet har
kommunen erbjudits möjlighet att nyttja den väl beprövade modell, och mångåriga kompetens som
Landstinget i Uppsala län utvecklat för att främja innovation hälso- och sjukvård. Ett samarbetsavtal med landstingets forsknings- och utvecklingsenhet gör att kommunen på ett kostnadseffektivt
sätt kan etablera ett kompetenscentrum för att främja innovationer som bidrar till självständighet
och välbefinnande hos äldre och personer med funktionsnedsättning.
Yrkanden
Mohammad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M) och Maria Gardfjell
(MP), bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefan Hanna (C) yrkar att den andra att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut med den
ändringen att den andra att-satsen ska lyda: att kontoret senast kvartal två 2015 ska presentera
förslag på samarbetsavtal och ekonomiskt åtagande.
Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Stefan Hannas (C) ändringsyrkande avseende den andra attsatsen.

Justerandes sign
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§ 14 (forts)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
första och tredje att-sats och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslagen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till andra att-sats å ena och Stefan
Hannas (C) ändringsyrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 december 2014.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign
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§15

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde
Uppsala/Knivsta för 2015
KSN-2014-1450
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta
enligt ärendets bilaga 1.
Reservation
Simon A l m (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 15.
Ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare godkänt avtal om samverkan mellan Uppsala kommun och
Polismyndigheten i Uppsala län, polisområde Uppsala, med mål att öka tryggheten i kommunen.
Avtalet har avsett tiden 1 januari till 31 december 2014. Föreliggande förslag till avtal, är en ny
överenskommelse om samverkan som avses gälla för 2015.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 5 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta
Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes sign
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§16

Mälarens vattenvårdsförbund: Mälaren en sjö för miljoner (MER)
KSN-2014-0484
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Uppsala medverkar i samarbetsprojektet "Mälaren - en sjö för miljoner" från och 1 januari
2015 och till projektperiodens slut 31 december 2021,
att kostnader, 198 000 kronor/år, belastar kommunstyrelsen,
att utse Bengt Fladvad (MP) och Therez Olsson (M) som kontaktpersoner till förbundet.
Ärendet
Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med närmare 50 medlemsorganisationer som
bildades 1998. Förbundets syfte är att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan
verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Därigenom förbättras möjligheterna att
följa upp miljömål och initiera miljöförbättrande åtgärder. Uppsala kommun är medlem i förbundet
och har två politiska representanter i styrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Mälarens vattenvårdsförbund
De valda
Akten
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§17

Undertecknande av den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå, C E M R
KSN-2014-1564
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att underteckna den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
regional nivå, CEMR- deklarationen.
Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 17.
Ärendet
Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå,
CEMR (Council of European Municipalities and Regions) - deklarationen är ett ställningstagande
för jämställdhet och ett verktyg för genomförande av åtgärder, för ökad jämställdhet i den praktiska
verksamheten.
Yrkanden
Marta Obminska (M) yrkar, med instämmande av Mohammad Hassan (FP), Stefan Hanna (C),
Jonas Segersam, Ilona Szatmari Waldau (V), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 januari 2015
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunledningskontoret
Akten

Justerajides sign
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§18

Trafikverkets remiss Funktionellt prioriterat vägnät
KSN-2014-1355
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge skrivelse till Trafikverket enligt ärendets bilaga L
Ärendet
Trafikverket har i form av kartmaterial pekat ut de vägar som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet och remitterat förslaget till Uppsala kommun. Kommunens yttrande översänds till
Trafikverket och Regionförbundet Uppsala län vilket kommer att samordna yttranden från
kommunerna och landstinget till ett gemensamt yttrande till Trafikverket.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Trafikverket
Regionförbundet Uppsala län
Akten
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§19

Revidering av handikapprådets föreskrifter
KSN-2014-1489
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att revidera föreskrifterna för handikapprådet så att omsorgsnämnden utser två ledamöter.
Ärendet
Vid revidering av föreskrifter för kommunens råd beslutade kommunstyrelsen att omsorgsnämnden hade att utse en ledamot till handikapprådet, vilket var en ledamot mindre än tidigare
nämnden för hälsa vård och omsorg utsett. Då revideringen inte avsåg att i sak förändra rådets
sammansättning föreslås nu en rättelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skri velse den 15 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Omsorgsnämnden
Handikapprådet
Akten
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§20

Besvarande av 31 motioner väckta av företrädare för Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet
KSN-2015-0127
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara redovisade motioner med hänvisning till ärendets föredragning
Ärendet
Under föregående mandatperiod väckte företrädare för de nuvarande majoritetspartierna 31
motioner som inte var behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början.
13 av dessa återremitterades av kommunfullmäktige den 27 september 2014 med hänvisning till
att valresultatet innebar ett maktskifte i Uppsala kommun. De väckta motionerna innehåller många
uppslag som ingår i den nya kommunledningens avsikter att arbeta med på olika sätt.
Yrkande
Ordföranden yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut ska lyda: att besvara redovisade motioner
med hänvisning till ärendets föredragning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets justerade förslag
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 januari 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Kommunfullmäktige
Akten
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§21

Kommunstyrelsens val för mandatperioden 2015-2018
KSN-2014-1506
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till och med 31 december 2018 utse enligt nedan
Lokal referensgrupp för slutförvaringsprojektet i Östhammar
Representant
Patrik Kjellin (S)
Brottsförebyggande rådet
Ledamot
Rahima Ortac (S)
KOMPASS-spårbilar
Nominering Suppleant
Maria Gardfjell (MP)
Deltagande i SKLs nätverk för demokrati och medborgardialog
2 ledamöter
Rickard Malmström (MP)
Mohammad Hassan (FP)
Leader Upplandsbygd (rättelse av tidigare beslut)
Representant
Cecilia Carlqvist (C) kvarstår till projektet avslutats 2016.
Upplandsbygd lokal utveckling
Representant
Erik Pelling (S)
Styrgrupp kollektivtrafik
2 ledamöter (även ordförande PBN + GSN ingår)
Maria Gardfjell (MP)
Therez Olson (M)
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§ 21 (forts)
Kommunal representant i folkrörelsearkivet
Representant
Bordläggs
Klimatkommunerna
Nominering till styrelsen
Maria Gardfjell (MP)
samt
att för perioden 2015-02-01 - 2015-06-30 till ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Marta Obminska (M), därmed
att som konsekvensval för perioden 2015-02-08 - 2015-06-30 till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott utse Therez Olsson (M), samt
att för perioden 2015-02-08 - 2015-06-30 till ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens MEX-utskott utse Therez Olsson (M).

Berörda organ
De valda
Akten
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§22

Deltagande SKLs arbetsmarknadsdagar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medge deltagande i SKL:s arbetsmarknadsdagar 2015 för två företrädare från majoritet
respektive opposition.
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Utdragsbestyrkande

Uppsala
•

"KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

§23
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A. KSN-2015-0005
KSN-2014-1523
C. KSN-2015-0154
D. KSN-2015-0052

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
Delegationsbeslut om lön
A. Stadsbyggnadsdirektörens beslut om lön 2015-01-23.
Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-12-09-2015-01 -07.
Mark- och exploatering (MEX)
B. Köpekontrakt avseende fastigheten Vaksala-Lunda 1:16
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Vaksala-Lunda 1:17 och 30:51.
Avtal om nyttjanderätt avseende fastigheterna Årsta 11:232, Vaksala-Norrby 1:2, VaksalaNorrby 1:3, Danmarks -Kumla 10:1.
Godkännande av reklam på arrendeställe, fastigheten Vaksala-Norrby 8.
Avtal om jordbruksarrende avseende fastigheterna Gamla Uppsala 21:30, Gamla Uppsala
21:48, Gamla Uppsala 21:4 och Gamla Uppsala 21:7.
Avtal om jordbaiksarrende avseende fastigheterna Årsta 35:1, Årsta 11:235 och Årsta 11:4
Avtal om jordbruksarrende avseende fastigheterna Stångby 1:1, Danmarks-Lunda 2:2,
Danmarks-Lunda 2:3, Danmarks-Lunda 5:2, Danmarks-Lunda 5:3, Danmarks-Lunda 4:1,
Danmarks-Lunda 1:1, Pleninge 1:4, Årsta 11:14, 11:32, Vaksala-Norrby 1:3 och DanmarksKumla 10:1 i Uppsala kommun.
Övriga delegationsbeslut
C. Stadsdirektörens beslut om att inte exponera förtroendevaldas och medarbetares privata
bostadsadresser på uppsala.se.
D. Kanslichefens beslut om avslag på begäran om utlämning av allmän handling.

Akten (4 st)
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A.

B.

C.

2015-02-04

KSN-2015-0200
KSN-2015-0033
USAB-2014/1
USAB-2014/9
KSN-2012-0327
KSN-2015-0291
KSN-2015-0293
KSN-2015-0001

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
A. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 26 januari 2015.
Mark- och exploateringsutskottets protokoll den 20 januari 2015.
Uppsala Stadshus AB:s protokoll från styrelsemöte 9 december 2014.
Uppsalahem AB:s protokoll från styrelsemöte den 16 december 2014.
AB Uppsala kommuns Industrihus protokoll från styrelsemöte den 9 januari 2015
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB:s protokoll från styrelsemöte den 9 januari 2015.
B.

Kommunstyrelsens ordförandes yttrande till mark- och miljööverdomstolen den 5 december
2014 angående överklagande i fråga om detaljplan för Sydöstra Fullerö, Uppsala kommun.
Ordförandebeslut förordnande av vice stadsdirektör under tiden 27 januari - 30 januari 2015.
Avsiktsförklaring - ansökan om att bilda leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020

C. Särskild aktivitet i partigrupp, kristdemokraterna 3 december 2014.
Särskild aktivitet i partigrupp, miljöpartiet 11 januari 2015.
Särskild aktivitet i partigrupp, centerpartiet 14-15 mars 2015.

Akten (7 st)
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Reservation M, FP, C och K D

2015-02-04

Bilaga A § 5

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015
Verksamhetsplanen bygger på majoritetens Inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE). Alliansen
hade ett eget förslag till IVE och vi har tidigare reserverat oss till förmån för detta. V i anser att det
är rimligt att som en konsekvens av vår politiska inriktning och tidigare reservation också reservera
oss mot majoritetens förslag till verksamhetsplan.
Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD)

Reservation SD

Bilaga B § 5

Verksamhetsplanförkommunstyrelsen 2015
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. Detta eftersom vi presenterat ett eget förslag om
Inriktning, Verksamhet och Ekonomi (IVE) i kommunfullmäktige för 2015 som inte vunnit bifall. I
och med att det rödgröna IVE- förslaget vann bifall i kommunfullmäktige saknar vi mandat för de
prioriteringar vi gärna skulle se i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015
Simon Alm (SD)

Reservation SD

Bilaga A § 6

Förslag till detaljplan för norra Bäcklösa
Det är viktigt att ta hänsyn till natur och miljö vid planerandet av nya bostäder. Uppsala kommun är
en geografiskt stor kommun och är därför inte nödgad att bygga på alla ytor utan det finns en
möjlighet att välja bort områden där det finns värden att ta till vara på. I detta fall finns stora
vattensalamandrar i området och eftersom det finns goda möjligheter att bygga på andra områden
bör deras naturliga förekomst inte byggas bort. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslag i ärendet.
Simon Alm (SD)
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Särskilt yttrande C

2015-02-04

Bilaga A § 7

Riktlinjer för chefsanställningar
Centerpartiet anser att det är en bra ordning att experter och chefer ska kunna få chefs och
experttillägg. Det gör det möjligt att bland annat undvika en orimlig lönekostnadsutveckling. En ny
chef utan tidigare chefserfarenhet, en ny chef över chefer eller en expert som inte klarar sitt uppdrag
kan då ta en mindre ansvarsfull roll utan det tidigare tillägget. V i anser att kommunens chefer som
leder andra chefer eller experter ska klara av att ta bort chefs- och experttillägg om en person inte
klarar av uppdraget enligt tydliga uppdragsbeskrivningar. Argumentet att tidsbegränsade lönetillägg
hindrar att olämpliga chefer omplaceras anser vi vara uttryck för bristande ledarskap. Att alla chefer
med chefstillägg nu ska få baslön + chefstillägg som ny baslön anser vi är olämpligt och
löneinflaterande.
Stefan Hanna
Centerpartiet

Reservation M, FP, C, K D

Bilaga A § 10

Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City
Reservation M, FP, C och K D
V i i Alliansen är positiva till rättvis handel och till olika typer av märkningar av produkter, som
underlättar för konsumenter att göra medvetna val. Fairtrade, som huvudsakligen ägs av
Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska kyrkan, har, liksom ett antal andra organisationer,
högt uppsatta etiska mål och miljömål för den internationella handeln. Denna målsättning anser vi
är bra. Ett led i att nå ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete lokalt och globalt togs i samband
med Uppsala klimatprotokoll som vi tog initiativet till under förra mandatperioden och som idag
samlar ett trettiotal aktörer i kommunen för att nå långsiktiga klimat- och energimål.
V i vill dock understryka att det finns flera organisationer som arbetar med märkning och certifiering
av produkter, inte endast Fairtrade. Just därför tycker vi att det är fel att kommunen ska ge just en
märkning den särställning eller monopol som det skulle innebära om Uppsala kommun blir en
Fairtrade city.
Vid ett medlemskap förbinder sig Uppsala kommun bland annat att leda en styrgrupp som ska
ansvara för att annan verksamhet än den kommunala (livsmedelsaffärer, kaféer, restauranger och
hotell) säljer Fairtrade-märkta produkter samt för hur skyltningen ska se ut. Detta är att tala om för
människor hur de ska bete sig och återigen att favorisera en organisation före andra. Kommunen
måste då årligen redovisa en ökning av den offentliga konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter
på arbetsplatser (även privata), butiker, hotell, caféer och restauranger samt formulera en
målsättning för minst fyra aktiviteter som ska genomföras under året.
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För Uppsalas del skulle vi politiker ansvara för att minst 80 Fairtrade-produkter skulle finns i minst
8 butiker, att minst 15 hotell, caféer och restauranger har ett utbud av Fairtrade-produkter samt att
minst 50 arbetsplatser erbjuder Fairtrade-produkter varav minst 10 stycken ska ha mer än en
Fairtrade-produkt. V i anser att ärendet kraftigt brister i att redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av ett liknande beslut och eventuella merkostnader borde uppskattats.
För att behålla sin Fairtrade City-status krävs även att man redovisar en årlig ökning av den
offentliga konsumtionen av Fairtrademärkta produkter. Det krävs även en utveckling av informationsarbetet för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk konsumtion. Varje år ska
styrgruppen formulera en målsättning för minst fyra aktiviteter som ska genomföras fram tills nästa
utvärdering, samt redovisa arbetet med eventuella pressklipp från årets arbete. Vidare krävs att man
redovisar att antalet arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranger har ökat sitt utbud av
Fairtrademärkta produkter.
V i i Alliansen tror att de som äger butiker, restauranger och hotell är bättre på att driva dem än vad
vi politiker är. Vår grundtanke är att människor både vill och kan ta ansvar för sin vardag och att
kommunen därför inte ska gynna en specifik märkning genom att diplomera Uppsala kommun som
Fairtrade city. V i anser att ärendet kraftigt brister i att redogöra för de ekonomiska konsekvenserna
av ett liknande beslut. Det är inte orimligt att anta att det kan kosta skattebetalarna väldigt mycket
pengar om diplomeringens alla åtaganden ska efterföljas. Det är inte seriöst att undvika att
uppskatta dessa merkostnader.
Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD)

Reservation SD

Bilaga B § 10

Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City
Sverigedemokraterna anser att Uppsala kommun ska upphandla produkter som framtagits med goda
arbetsförhållanden och rimlig påfrestning på miljön. Denna diplomering går dock utanför de egna
inköpen och handlar även om att kommunen ska lobba för att entreprenörer och konsumenter ska
köpa Fairtrademärkta produkter. Det kan snedvrida konkurrensen när kommunen går in med
informationssatsningar för att lyfta fram en viss kvalitetsmärkning.
Mot denna bakgrund yrkade vi avslag på förslaget till beslut och reserverar oss mot att utfallet blev
bifall
Simon Alm (SD)

Utdragsbestyrkande
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Bilaga A § 11 och 12

Lokalförsörjning utbildningsverksamhet
Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler
Alliansens tre högst prioriterade mål på skolområdet är kunskapsfokus, läraryrkets attraktivitet och
arbestmiljön för elever och medarbetare.
Ett tydligt kunskapsfokus i skolan är grandläggande för Alliansen. Skolorna ska arbeta för att alla
elever ska nå målen och få utvecklas till sin fulla potential. V i anser att pedagogisk skicklighet och
erfarenhet ska ge högre lön och att fler karriärtjänster för lärare ska inrättas. För att fler ska vilja
arbeta som lärare måste vi arbeta vidare med att göra läraryrket till ett yrke med karriär- och
utvecklingsmöjligheter. Samtidigt är elevernas och skolpersonalens arbetsmiljö viktig. Detta
innebär att vi måste satsa på nya och moderniserade lokaler, men också på att bättre underhålla
befintliga barnomsorgs- och skollokaler. Med rätt prioriteringar kan Uppsalas skolor bli bland de
bästa i landet.
Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD)

Särskilt yttrande C

Bilaga A § 13

Extern upplåning av 1,5 Mdr kronor för att minska risken för ränteavdrags-begränsningar
för de kommunala bolagen
Centerpartiet anser att det är en mycket märklig situation som kommunen hamnat i och det är
anmärkningsvärt att tidigare finansiella transaktioner tycks ha kostat Uppsalas skattebetalare mer än
vad de tjänat på transaktionerna. Det känns orimligt att kommunen ska låna upp ytterligare 1,5
miljarder kronor, utan att det finansiellt krävs, bara för att hantera problem med Skatteverket. 1,5
miljarder som både innebär en upplåningskostnad och sedan en risk kopplat till att alla dessa pengar
ska placeras på ett sätt som i bästa fall ska ge en avkastning över lånekostnaden. V i hoppas att
staten, genom Skattemyndigheten, inte tillämpar en princip som gör att kommunen tvingas till
denna åtgärd. Om kommunen genomför denna upplåning anser vi att pengarna ska avsättas i
pensionsfonder eller andra placeringar som innebär att dagens politiker inte konsumerar välfärd på
framtida generationers bekostnad. Existerande Finans-policy är ett bra ramverk men om denna
upplåning blir verklighet är det ett extraordinärt läge.
Vidare bör kommunen, antingen enskilt eller via SKL föra samtal med regeringen om långsiktigt
hållbara regler så att inte en liknande situation uppstår igen. Det är viktigt med långsiktiga
spelregler inom skattepolitiken.
Stefan Hanna
Centerpartiet

Justerandes sign
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Bilaga A § 14

Inrättande av kompetenscentrum för vård- omsorgsinnovationer genom samarbetsavtal med
Landstinget i Uppsala län
Särskilt yttrande
Centerpartiet reserverar sig mot den andra Att-satsen.
V i anser inte att det är lämpligt att kommunstyrelsen i detta läge bemyndigar Stadsdirektören att
själv teckna samarbetsavtal och göra ett långsiktigt ekonomiskt åtagande utan att kommun-styrelsen
fått möjlighet att ta del av samarbetets innehåll och ekonomiska omfattning. Eftersom det också kan
råda olika syn på om hela eller delar av en liknande verksamhet ligger inom den kommunala
kompetensen är det särskilt viktigt att frågan inte delegeras i detta läge.
Stefan Hanna
Centerpartiet

Särskilt yttrande SD

Bilaga A § 15

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde

Uppsala/Knivsta för 2015

Sverigedemokraterna hoppas att vi inför nästa överenskommelse med lokalpolisen kan vara
tydligare med vilka områden vi behöver ett närmre samarbete kring. Polisen har i uppgift att lagen
följs i Uppsala kommun, men vi behöver även lyfta fram problematiken med att vår lokala
ordningsstadga inte efterlevs.
Tiggeriet är i den lokala ordningsstadgan reglerad till att ske passivt, men detta efterlevs av en allt
mindre andel. Vanligt är numera att tiggarna tilltalar förbipasserande, möter förbipasserande och i
en del fall även förföljer förbipasserande. Det är framför allt äldre kvinnor som vittnat om obehag
och en känsla av otrygghet vid just fall där tiggare förföljer dem.
Ett annat område som borde lyftas fram är de årligen återkommande så kallade asfaltsläggarna.
Dessa sysslar ofta med svart näringsverksamhet samtidigt som de olovligen tar mark i anspråk.
Simon Alm (SD)
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Bilaga A § 17

Undertecknande av den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå, CEMR
Sverigedemokraterna står inte för kvotering i något sammanhang. Det ska alltid vara rätt kompetens
i första rummet. Vidare är vi tveksamma till att detta i sak kommer göra situationen mer jämställd i
Uppsala kommun. Det finns goda förbättringsområden för jämställdheten utan att blanda in
byråkrati och kvotering. Två exempel på löneutj ämnande åtgärder är att införa rätt till heltid och att
avskaffa delade turer.
Förslaget till beslut innebär även att kommunen ska arbeta med "att avskaffa stereotypa
uppfattningar om kön...". Det är ouppnåeligt mål och som inte nödvändigtvis innebär någon
konkret förbättring för varken män eller kvinnor.
Män och kvinnor ska behandlas likvärdigt i Uppsala kommun. Denna deklaration är dock inte den
bästa lösningen för att bättre leva upp till denna målsättning. Sverigedemokraterna yrkade därför på
avslag på förslaget till beslut och reserverar sig mot att utfallet blev bifall.
Simon Alm (SD)

Justerandes sign
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