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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Bergius, 13:00— 15:30 

Marlene Burwick (S), Ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Linda Eskilsson (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Johan Lundqvist (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom (M) 
Markus Lagerquist (M) 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Asa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. 
Marika Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman, presschef. Ingela Hagström, 
avdelningschef. Anders Fridborg, säkerhetschef. Susanne Eriksson, politisk stabschef 
(S). Sara Persson, pol sek (M), Joachim Holmertz, pol sek (C). Helena Hedman 
Skoglund, pol sek (L). xx, pol sek (KD). 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 1 - 23 

Kon-imunledningskontoret den 14 februari 2018. 

Ql.V1 
arlene Burwick (5)!, ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justera e 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Ingela Persson, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-02-07 Sista dag att överklaga: 2018-02-07 

Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

/79t e n 5 ur) 
Ingela Persson, kommunsekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 1 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av: 

Punkt 24 — Ansökan om medel för social investering för satsningen Mötesplats Gottsunda (KSN-2018-
0485) 

Punkt 25 — Val av representant i jämställdhetsrådet 

§3 

Uppföljning trygghetsvakter 

Föredragande Anders Fridborg, säkerhetschef. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§4 

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
KSN-2018-0108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Handlingsplan Gottsunda/Valsätra enligt ärendets bilaga, med vid sammanträdet beslutade 
revideringar, 

att avsätta 2 miljoner av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, för organisatorisk 
förstärkning på kommunledningskontoret samt lokal koordineringsförstärkning i Gottsunda för 
genomförande av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra, 

att komplettera samrådshandlingar för planprogram Gottsunda med de fem fokusområdena från 
handlingsplanen: hållbar livsmiljö och trivsel, trygghet, barn och ungas uppväxtvillkor, arbete samt 
delaktighet, 

att revidera och uppdatera Handlingsplan Gottsunda/Valsätra efter att samrådet av planprogrammet 
för Gottsunda genomförts, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att löpande följa upp och rapportera status på arbetet enligt 
handlingsplanen till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till fölmån för egna tilläggsyrkanden och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 4. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 4. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Ulrik Wämsberg (S), bifall till arbetsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar därutöver på tillägget: 

Under område 1 - Hållbar livsmiljö och trivsel: "Utöka samverkan med region Uppsala för att 
etablera fler vårdverksamheter i området". 

Under område 3 - Barn och ungas uppväxtvillkor: "Utreda lokalisering och undersöka möjligheterna 
att utveckla och samlokalisera familjecentralen". 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till Erik Pellings (S) tilläggsyrkande. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till handlingsplanen med följande tillägg: 

att under förutsättning att polismyndigheten bifaller ansökan, uppdra åt kommunledningskontoret att 
förbereda ytterligare en ansökan om LOV 3-område för försök i Gottsunda centrum, Valsätra med 
intilliggande bebyggelse 

Utdragsbestyrkande 

714 



Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

(§ 4, forts) 

att inleda dialog med Lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta i syfte att initiera en gemensam 
medborgardialog och ta fram ett medborgarlöfte i Gottsunda Valsätra. 

att Uppsala kommun ska initiera delprojekt som syftar till att i dialog med olika grupper i 
Gottsunda/Valsätra belysa och öka förståelse för skillnader i kultur och värdegrund 

att det görs en inventering av vilka aktörer från civilsamhället som arbetar i Gottsunda och att 
samverkan med dem ingår som en tydligare del av handlingsplanen 

att kommunen sjösätter en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gentemot barn och unga 
som ett steg i att förbättra värdegrundsarbetet 
att återinrätta samverkansmedel, vilket möjliggör för civilsamhället att starta och driva verksamhet 
igen. De rödgröna avskaffade detta och ersatte det med en social investeringsfond, som dock bara 
kommunala verksamheter kan söka bidra från 
att ingå samverkansavtal med fastighetsägare i Gottsunda/Valsätra om att vidta åtgärder som 
upprustning av områden som idag uppfattas som mycket nedslitna, otrygga och stigmatiserande 

att avslå förslaget om att avsätta 2 miljoner av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, för 
organisatorisk förstärkning på kommunledningskontoret samt lokal koordineringsförstärkning i 
Gottsunda för genomförande av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
att resurser för att samordna insatserna omprioriteras och tas från kommunledningskontoret 
att uppdra till kommunledningskontoret att snarast identifiera lämpliga kommunala förvaltningar, 
som inte är socialtjänst-relaterade, för flytt till tillgängliga ytor i Gottsunda centrums idag tomma 
kontorsdel. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Ulrik Wärnsberg (S), avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
med fleras gemensamma tilläggsyrkanden. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Handlingsplanen innefattar målsättningar samt förslag på insatser på kort och lite längre sikt med syfte 
att hantera nuläget och påbörja ett sammanhållet förändringsarbete, med sikte på 2030. 
Handlingsplanen ska utgöra grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete samt ge stöd 
vid utformningen av kommande åtgärder och investeringar. Handlingsplanen har en tydlig koppling 
till det nya planprogrammet för området, som tas fram parallellt. Processen av att ta fram föreliggande 
handlingsplan har föregåtts av gemensam beredning där hela kommunkoncernen varit involverad i 
olika grad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer respektive att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tilläggsyrkanden mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer sedan Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

(§ 4, forts) 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 4 

Ärende 4 
Handlingsplan Gottsunda Valsätra 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Det är tråkigt att det krävts att Gottsunda Valsätra utsetts till ett särskilt utsatt område av NOA för att 
S, V och Mp ska vilja ta ett helhetsgrepp. Vii Alliansen har länge lyft fram behovet av en 
trygghetsplan för Uppsala kommun. Flera av de punkter som handlingsplanen berör är saker som idag 
redan görs. Vi hade därför gärna sett fler punkter som kan bidra till att lösa den akuta situation som 
råder idag. 

Ett medborgarlöfte från Uppsala kommun och lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta skulle skicka en 
viktig signal om att kommunen och polisen gemensamt prioriterar att återupprätta tryggheten i 
stadsdelarna. Därtill skulle det bidra till en tydlig ansvarsfördelning och underlätta framtida 
ansvarsutkrävande. Det är glädjande att en ambition om ett medborgarlöfte i viss mån ges uttryck för i 
den föreslagna handlingsplanen, Alliansen anser emellertid att denna ambition bör förtydligas. 

Vissa av de oroshärdar som finns i Gottsunda och Valsätra bottnar i konflikter mellan människor från 
olika kulturer. Det är viktigt att kommunen adresserar de här konflikterna och bidrar till att förebygga 
och lösa dem. Därför anser Alliansen att kommunen bör organisera delprojekt i områdena som syftar 
till att genom dialog mellan olika grupper belysa och öka förståelsen som finns mellan kulturer och 
värdegrunder. 

Behovet av de kommunala trygghetsvakterna har framkommit på grund av att polisen i Uppsala inte 
har tillräckliga resurser för att fullfölja sitt uppdrag. Trygghetsvakternas insatser visar positiva resultat 
och vi vill, under förutsättning att polismyndigheten anser att det skulle vara behjälpligt, även utvidga 
försöket med trygghetvakter till att även inkludera Gottsunda/Valsätra. 

Vi hade önskat att ett tydligare samarbete med civilsamhället hade lyfts fram i handlingsplanen — även 
om civilsamhället nämns lyser tydligare beskrivningar om hur samarbetet ska gå till med sin frånvaro. 
Det finns uppräkningar om föreningar i handlingen, men många missas, exempelvis mottagningen mot 
våld i nära relationer, SIV och alla kyrkor och religiösa samfund. Inte heller idrottsrörelsen nämns 
närmare, mer än att man ska försöka starta nya föreningar. Vi tror att en nyckel till ett tryggare 
Gottsunda är att samarbeta med de aktörer som redan finns på plats och är aktiva. 

Vi anser även att man i förslaget till handlingsplanen har missat familjeperspektivet. Man har även 
missat skolan som arena att bryta fördomar och bygga en bra värdegrund. Vi i Alliansen ser behovet 
av lyfta upp den ökande antisemitismen i skolorna vilken är en viktig fråga att ha som utgångspunkt i 
ett mer aktivt värdegrundsarbete. Genom att lyfta upp den ökande antisemitismen så kommer man 
även in på diskussioner om grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar. 

Vidare så anser Alliansen att det är omotiverat att finansiera en "organisatorisk förstärkning på 
kommunledningskontoret" med kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Uppsala kommuns 
kommunledningskontor har redan cirka 1 600 medarbetare, och en organisatorisk förstärkning på 
kommunledningskontoret bör därför kunna finansieras genom omprioritering av befintliga resurser. 
Alliansen menar att eventuella nya utgifter för att stärka Gottsunda och Valsätra ska finansiera 
personal i just Gottsunda och Valsätra, inte till att anställa fler på kommunledningskontoret. 



Llberde,rna 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen 

Att under förutsättning att polismyndigheten bifaller ansökan, uppdra åt kommunledningskontoret att 
förbereda ytterligare en ansökan om LOV 3-område för försök i Gottsunda centrum, Valsätra med 
intilliggande bebyggelse. 

Att inleda dialog med Lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta i syfte att initiera en gemensam 
medborgardialog och ta fram ett medborgarlöfte i Gottsunda Valsätra. 

Att Uppsala kommun ska initiera delprojekt som syftar till att i dialog med olika grupper i 
Gottsunda/Valsätra belysa och öka förståelse för skillnader i kultur och värdegrund. 

Att det görs en inventering av vilka aktörer från civilsamhället som arbetar i Gottsunda och att 
samverkan med dem ingår som en tydligare del av handlingsplanen 

Att kommunen sjösätter en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gentemot barn och unga 
som ett steg i att förbättra värdegrundsarbetet 

Att återinrätta samverkansmedel, vilket möjliggör för civilsamhället att starta och driva verksamhet 
igen. De rödgröna avskaffade detta och ersatte det med en social investeringsfond, som dock bara 
kommunala verksamheter kan söka bidra från. 

Att ingå samverkansavtal med fastighetsägare i Gottsunda/Valsätra om att vidta åtgärder som 
upprustning av områden som idag uppfattas som mycket nedslitna, otrygga och stigmatiserande. 

Att avslå förslaget om att avsätta 2 miljoner av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, för 
organisatorisk förstärkning på kommunledningskontoret samt lokal koordineringsförstärkning i 
Gottsunda för genomförande av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Att resurser för att samordna insatserna omprioriteras och tas från KLK 

Att uppdra till kommunledningskontoret att snarast identifiera lämpliga kommunala förvaltningar, 
som inte är socialtjänst-relaterade, för flytt till tillgängliga ytor i Gottsunda centrums idag tomma 
kontorsdel. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 4 

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Reservation (SD) 

Ärendet är ett helhetsgrepp av befintliga åtgärder, att man ska prata mer mellan olika förvaltningar och 
att man i framtiden ska komma fram till något bra. Det är dåligt med nytt material som faktiskt gör 
situationen bättre i områdena som berörs. 

Det är ett politiskt nummer för att man ska ha något att hänvisa till i valrörelsen där man "bara behöver 
vänta på effekterna av handlingsplanen". Många i Gottsunda riskerar att förledas att rösta på fel partier 
varför de därefter kan behöva vänta ytterligare fyra år på att något ska hända. 

Gottsunda/Valsätra behöver ordningsvakter, kameraövervakning, minskad lönsamhet i kriminalitet, 
minskad invandring, reträttvägar för blåljuspersonal, ökad assimilation till maj oritetssamhället, 
frivillig återvandring etc. 

Delar av detta finns i handlingsplanen, dock är dessa delar av sådan art som redan har beslutats i andra 
dokument exempelvis SD:s motion om ordningsvakter där man besvarade densamma med löfte om 
just ordningsvakter i Gottsunda/Valsätra. 

Man saknar en grundläggande analys av vilka det är som ägnar sig åt kriminaliteten och sprider 
otryggheten. Om det är Agda 85 som är ute med Lisa 11 och härjar framgår inte i materialet. Är det 
nyanlända, andra generationens invandrare, gamla, unga, svenskar eller en mix därimellan, finns 
överrepresentationer? Utan rätt utgångspunkt är handlingsplanen inte heller rätt ute med meningsfull 
verkstad. 

Sammanfattningsvis är detta ett slag i luften för att Socialdemokraterna ska kunna ge sken av 
handlingskraft. Gottsunda/Valsätra kommer att kunna bli bra områden igen, men det kommer tyvärr 
att behövas ett maktskifte i kommunen. Förhoppningsvis kan en vändning komma i höst. 

Simon Alm 



Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§5 

Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum 
KSN-2017-4334 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förnya medborgarlöfte mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta 
rörande insatser vid Resecentrum enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 5. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och polisen har sedan flera år ett lokalt samverkansavtal med syfte att öka 
tryggheten och minska brottsligheten. För att förstärka och utveckla samverkan har medborgarlöften 
tagits fram mellan parterna under 2016 och 2017. Medborgarlöftena har gällt Uppsala resecentrum. 
Medborgarlöftet förnyades senast i kommunstyrelsen i december 2016. 
Ett förslag till Medborgarlöfte för 2018-2019 har tagits fram med fortsatt fokus på resecentrum. 
Resecentrum är en viktig plats och ett av Uppsalas ansikten utåt. Det är därför av stor vikt att öka 
tryggheten i området. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ost 



11.  
Liberalerna 

Bilaga A § 5 

Ärende 5 
Medborgarlöfte 2018-2019 för Uppsala resecentrum 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Medborgarlöfte är en viktig del av styrningen inom polisen där den lokala problembilden lyfts upp. 
Genom medborgardialog tydliggörs vilka insatser som behövs genomföras av kommunen och polisen 
för att skapa ett tryggare Uppsala. 

För ett tryggare Uppsala vill vi från Alliansen se fler poliser, trygghetskameror, trygghetsvakter och ett 
fördjupat arbete inom SSP-samverkan (skola, socialtjänst och polis). 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

s6Y d16. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§6 

Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB 
KSN-2018-0124 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderade kö- och föltnedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
I juni 2015 beslutade fullmäktige att inrätta en bostadsförmedling i Uppsala kommun. I samband med 
inrättandet antogs kö- och förmedlingsregler för bostadsförmedlingen. Uppsala bostadsförmedling AB 
startade föl rnedlingsverksamheten året därpå. Styrelsen har sedan inrättandet behövt anpassa kö- och 
förmedlingsreglerna till förutsättningar som inte var kända när reglerna antogs. Revideringarna 
behöver godkännas av fullmäktige. Ändringarna avser fölinedlingsavgift för korttidsavtal, möjligheten 
att ärva kötid, ångerrätt och återbetalning av köavgift samt intresseanmälningar för nyproducerade 
bostäder. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
17-KA- 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§7 

Biblioteksplan för Uppsala kommun 2018-2020 
KSN-2017-2137 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Biblioteksplan för Uppsala kommun 2018-2020 enligt ärendets bilaga 1 med vid 
sammanträdet beslutade revideringar. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna 
(C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 7. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan 
(L) och Stefan Hanna (C) yrkar på ändringen: 
att det under rubriken "Bibliotekets uppgift i samhället" skrivs in en underrubrik om "Trygghet, 
ordning och tystnad" med följande text som innehåll: 

"Biblioteken i Uppsala har en långt mycket viktigare uppgift än att förmedla ett brett utbud av 
litteratur. Det är även för många en mötesplats att samlas kring, inte minst för våra äldre i kommunen 
som på biblioteken ges tillgång till ett stort utbud av tidningar och tidsskrifter som de annars skulle 
behöva teckna prenumerationer för. För våra yngre i kommunen blir biblioteket en första mötesplats 
med böcker och litteratur och fungerar därför som en viktig samhällsbildande arena. Därför är det 
viktigt att biblioteken i Uppsala kommun präglas av trygghet, ordning och tystnad. 

Det ska vara en självklarhet att människor i alla åldrar ska kunna känna att biblioteket är en fredad 
plats från bråk och stök. En tysthetsnorm ska råda så att de som önskar få läsa eller studera 
koncentrerat även ska få göra så. Besökare till biblioteket ska hålla en dämpad ljudnivå och uppträda 
respektfullt mot varandra och omgivningen. Bråk och stökiga gäng bidrar i vissa fall till att tryggheten 
försämras och att folk drar sig för att besöka biblioteken. Tryggheten, ordningen och tystnaden har 
därmed rubbats. 

Inriktningen för verksamheten på biblioteken skall därför vara att det råder trygghet för alla 
besökare, ordning i bibliotekets utrymmen och tystnad för de människor som vistas i bibliotekets 
lokaler". 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) med fleras ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Kommunstyrelsen gav i augusti 2015 kulturnämnden i samverkan med utbildnings-
nämnden uppdraget att utarbeta en biblioteksplan för beslut i kommunfullmäktige. Nuvarande 
biblioteksplan antogs av kulturnämnden år 2007 och omfattar inte skolbiblioteken som ligger under 
utbildningsnämndens ansvar. Planen behövde därför omarbetas för att uppfylla bibliotekslagen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

(§7, forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets justerade förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

-97\- 
Justerandes sign 

gy, 



Bilaga A § 7 
Ärende 7 
Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 

• Särskilt yttrande 
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 

Biblioteken spelar en avgörande roll för bildning och demokrati. Vi lever i en tid när utanförskapet 
visar sig på olika sätt. Grunden för dessa skillnader läggs i tidig ålder. Föräldrarnas språkkunskaper, 
kulturella bakgrund och socioekonomiska status påverkar barn och ungdomar. Bibliotekens uppdrag 
blir i det sammanhanget att på ett fokuserat sätt försöka utjämna dessa skillnader. Detta sker bäst 
genom ett fördjupat samarbete med bibliotek och skola. 

Uppsala kommuns skolor är olika avseende storlek, inriktning och huvudmannaskap. Denna mångfald 
gynnar valfriheten och är i grunden bra. Skolornas förutsättning att bygga upp skolbibliotek är dock 
mycket olika. Detta bör vara något som biblioteken beaktar och jobbar med på ett systematiskt sätt. 

Förslaget till biblioteksplan innehåller en rad lovvärda ambitioner. Alla de begrepp som vi vill skall 
finnas med i en modern politisk kontext, såsom jämställdhet/ integration och mångfald, nämns i 
planen. Detta är naturligtvis både rimligt och bra. Politik handlar dock också om att se 
samhällsproblem och våga prioritera. Det växande utanförskapet är vår tids stora utmaning. Alla de 
frågor som diskuteras valåret 2018, den ökade otryggheten, briserna i integrationen av nyanlända, 
arbetslöshet, bidragsberoende och sjunkande skolresultat, handlar om just utanförskap. Bildning i bred 
bemärkelse är vägen ut ur detta utanförskap och till ett gott liv med egen försörjning. 

Uppsala behöver en biblioteksplan med tydligare skrivningar kring prioritering av barn och unga med 
fokus på barn från utanförskapsmiljöer. Ett dokument som detta behöver både en tydlig inkluderande 
bredd och politiska prioriteringar. Det är vad ledarskap ytterst handlar om. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

MO» 
POUTIK 

Liberalerna Centerpartiet 

71A- 
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UPREM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§8 

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2017-2021 med utblick mot 
2030 
KSN-2017-3575 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018-läsåret 2021/2022 med ut-
blick mot 2030, ärendets bilaga 1, med justeringen att en förskola med 72-108 platser ska 
fårdigställas i kvarteret Skytteln inom planperioden. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att den av utbildningsförvaltningen 
inledda beställningsprocessen av lokalåtgärdema i planen fullföljs inom de ramar som fastställs 
av kommunfullmäktige i Mål och budget samt återkomma till kommunstyrelsen med slutliga 
genomförandeförslag, samt 

att godkänna att utredningen av en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta fortsättningsvis 
ska ingå som del av fördjupningsstudie för Gottsunda centrum södra, samt 

att Uppsala kommun involverar fristående skolor och friskolor i planprocessen. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna tilläggsyrkanden. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar på tillägget: 

att fastställa Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2018-läsåret 2021/2022 med ut- 
blick mot 2030, med justeringen att en förskola med 72-108 platser ska färdigställas i kvarteret 
Skytteln inom planperioden. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 

att verka för att en större andel förskolor bör vara i fristående regi, 

att Uppsala kommun involverar fristående skolor och förskolor i planprocessen, 

att stryka "som eventuellt ersätter Gottsunda och Treklangens skola" på sidan 66. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) andra tilläggsatt-sats samt avslag på första 
och tredje tilläggsatt-satserna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlal.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

(§ 8, forts) 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har den 18 december 2017 godkänt lokalförsörjningsplan för pedago- 
giska lokaler 2018 till och med läsåret 2021/2022 med utblick mot 2030 (UBN-2017-4924) och 
överlämnat lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen för fastställande 
och genomförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter respektive tilläggsyrkanden från Fredrik Ahlstedt (M) med flera mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller andra att-satsen och avslår att-sats ett och tre. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 december 2017. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§9 

Upphäva beslut om mikrofilmning 
KSN-2017-1214 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva återstående beslut om mikrofilmning. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade redan år 1983 att mikrofilma information för att minska 
pappersvolymerna och sänka förvaringskostnaderna. Det finns numera flertalet digitala alternativ 
till att mikrofilma varför denna metod bedöms som otidsenlig. 
Kostnaderna för att bearbeta och mikrofilma information har ökat. Kommunledningskontoret föreslår 
därför att återstående beslut om uttag av information på mikrofilm upphävs. Förslaget gäller de 
beslut som tagits av nu upphörda nämnder samt de beslut som tidigare tagits av arkivmyndigheten 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 december 2017. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleit, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 10 

Avskrivning av äldre borgensfordringar 
KSN-2017-4060 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att skriva av äldre borgensfordringar enligt ärendet. 

Sammanfattning 
Under 1980-talet och inledningen av 1990-talet iklädde sig kommunen borgensansvar med 
stöd av bl.a. bostadsförsörjningslagen och senare lag om kommunalt stöd till boendet för nybyggda 
fastigheter. Hanteringen var tillämpligt för fastighetsägare som tog statliga lån för bostadsbyggande. 
Borgensansvaret innebar att kommunen fick stå för 40 procent av en eventuell reell förlust vid 
försäljning av fastigheter. Utbetalt borgensbelopp utgjorde därefter en fordran för kommunen mot de 
tidigare fastighetsägarna. 

Avskrivning av fordringar för historiska borgensåtaganden föreslås då effekten av fortsatt indrivning 
inte anses stå i proportion till nyttan av densamma. Återstående gäldenärer har i hög utsträckning 
betalningssvårigheter, något som exempelvis bekräftas av att en så stor andel fortfarande ligger på 
bevakning hos inkasso och alltså inte givit utdelning vid prövad indrivning från kronofogdemyndighet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 17* 



Justerandes sign 

14 (28) 

Minla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 11 

Revidering av riktlinjer för representation 
KSN-2018-0305 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta revidering av riktlinjer för representation enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns policy och riktlinjer för representation antogs av kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen i april 2014. Policyn och riktlinjerna tar ett samlat grepp om extern representation, 
intern representation, gåvor till anställda samt andra verksamhetskostnader så som planeringsdagar 
och internkonferenser. 
Det har framkommit behov om att komplettera riktlinjerna för representation med förtydligande kring 
Uppsala kommuns värdskap i samband med 50-års-mottagningar och avtackningar för kommunalråd 
och högre tjänstemän. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

‘v)N 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 12 

Deltagande vid konferensen Urban Futures 2.0 
KSN-2018-0110 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande representerar Uppsala kommun vid 
konferensen Urban Futures 2.0 den 28 februari — 1 mars 2018. 

Sammanfattning 
Konferensen Urban Futures 2.0 arrangeras årligen. 2018 står Wien i Österrike värd för konferensen. 
Kommunstyrelsens ordförande har inbjudits att vara en av talarna vid konferensens plenarsession den 
28 februari. Därutöver har Uppsala kommun inbjudits att delta på konferensen med ytterligare en 
förtroendevald. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 13 

Studieresa med Spårvagnsstäderna i maj 2018 
KSN-2018-0249 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fyra ledamöter i kommunstyrelsen, varav två från majoriteten och två från oppositionen, 
bereds möjlighet att delta i studieresa till England med Spårvagnsstäderna i enlighet med 
föredragningen. 

Sammanfattning 
Som medlem i föreningen Spårvagnsstäderna har Uppsala kommun inbjudits att delta i en studieresa 
till England i föreningens regi den 2-4 maj 2018. 
Målen för studieresan har valts ut med svenska förutsättningar i åtanke och vill visa på mångfalden 
och utmaningarna i olika sorters spårvagnssystem. Besök kommer att ske i Manchester, Birmingham 
och Nottingham. Deltagarna kommer att få veta mer om kontaktledningslösa system, regionala 
trafiklösningar och hur järnvägssystem konverterats till stadsspårväg. Programmet riktar sig främst till 
beslutsfattare, tjänstepersoner eller på annat sätt aktiva inom spårvägssektorn. 

Protokollsanteckning 
Maria Gardfjell (MP), Hanna Mörck (V), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) utses att delta. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

Yv 
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uplinla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 14 

Deltagande vid försvarskonferensen 2018 
KSN-2017-3981 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande bereds möjlighet att delta på 
försvarskonferensen 2018. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 14. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar: 
att en person från majoriteten och en person från oppositionen med plats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta på försvarskonferensen 2018. 

Sammanfattning 
Den årliga försvarskonferensen arrangeras i Skövde den 9-10 april 2018. Uppsala kommun 
har bjudits in att delta i konferensen av försvarsmaktsråd Skaraborg. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 14 

Ärende 14 
Deltagande vid försvarskonferensen 2018 

Reservation 
Centerpartiet 

Världen har i vissa avseenden utvecklats åt fel håll det senaste decenniet. Världspolitiken har blivit 
oroligare och mer svårförutsedd. I detta läge måste Sverige stärka sin försvarskapacitet och höja sin 
beredskap. Uppsalas status som regementsstad och värd åt bland annat Luftstridsskolan och 
Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum gör det motiverat att skicka politisk 
representation till försvarskonferensen i Skövde 2018. För att maximera nyttan av deltagandet för 
Uppsalabo= anser Centerpartiet emellertid att det är rimligt att de representanter som skickas har för 
avsikt att vara verksamma inom Uppsala kommun och tjäna Uppsalaboma också framöver. 

Två av kommunstyrelsens tre presidieledamöter har aviserat att de ämnar lämna sina kommunala 
uppdrag från och med hösten 2018. Det vore därför lämpligt att för Uppsalas räkning istället skicka 
två andra representanter ur kommunstyrelsens arbetsutskott, en för majoriteten och en för 
oppositionen. Centerpartiet vill vara tydliga med att vi inte saknar förtroende för de föreslagna 
representanternas fölluåga att representera Uppsala på ett fullgott sätt, däremot så tror vi att de 
erfarenheter, kunskaper och kontakter som erhålls på konferensen kommer Uppsala kommun bättre till 
del om deltagarna är personer som kommer vara kvar i kommunorganisationen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet 

att en person från majoriteten och en person från oppositionen med plats i kommunstyrelsens 
arbetsutskott bereds möjlighet att delta på försvarskonferensen 2018. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
vA- 
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Uplffilii KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 15 

Medverkan på MIPIM 
KSN-2017-3988 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun vid deltagande i MIPI1V1 2018 representeras av ordförande och andre 
vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet, samt 

att Stadsdirektören beslutar om deltagande tjänstemän. 

Sammanfattning 
Fastighetsmässan MLP1M, Marche International des Professionels Immobiliers, äger rum i 
Cannes i Frankrike den 13-16 mars 2018. Mässan samlar runt 23 000 deltagare från ett 90-tal länder, 
bland annat representanter för städer, regioner, fastighetsbolag, byggbolag, förvaltare, 
arkitekter, mäklarfiinior, fastighetsservice, hotellkedjor, etc. 
Vid mässan representeras stockholmsregionen i en gemensam monter. Medverkande och finansiärer 
av montern är ett brett spektrum av partners inom fastighetsområdet i regionen. Därutöver deltar 
förtroendevalda och tjänstemän från ett 20-tal kommuner inom ramen för Stockholm Business 
Alliance (SBA). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 december 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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101?»,411.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 16 

Yttrande över kommunrevisionens rapport: Granskning av 
arbetsgivarfrågor 
KSN-2017-3241 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av arbetsgivarfrågor" för 
yttrande. Kommunstyrelsen, äldrenämnden och utbildningsnämnden har uppmanats att yttra 
sig över de rekommendationer som kommunrevisionen lämnat. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka hur kommunstyrelsen och nämnderna styr och följer 
upp arbetsgivarfrågorna samt om ansvarsfördelning är tydlig och dokumenterad. Granskningen består 
av följande tre huvudområden: 
- Övergripande arbetsgivarfrågor med fokus på arbetsmiljö 
- Kompetensförsörjning, rekrytering, vikariehantering och avslut av anställning 
- Kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
silAlY 



Justerandes sign 

20 (28) 

upPlefi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 17 

Yttrande över remiss: Finansiering, subvention och prissättning av 
läkemedel - en balansakt (SOU 2017:87) 
KSN-2017-3942 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 17. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att stryka hela stycket med rubriken "Praktiska problem med konkurrens mellan generiska 
läkemedel". 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har bjudit in Uppsala kommun att lämna synpunkter på delbetänkande 
SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel — en balansakt senast den 21 
februari 2018. 
Delbetänkandet är det första som Läkemedelsutredningen överlämnat till regeringen. 
Läkemedelsutredningen har som uppdrag att genomlysa finansieringsordningen för föimånsläkemedel 
samt att se över systemen för prissättning och subvention av läkemedel. Inom ramen sitt uppdrag ska 
läkemedelsutredningen lämna förslag på hur ett samhällsekonomiskt och långsiktigt hållbart system 
för finansiering, subventionering och prissättning av läkemedel kan utformas och lämna förslag på hur 
ansvarsfördelningen för dessa frågor fördelas mellan landsting och staten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 

Ke) '171A' 

Bilaga A § 17 

Ärende 17 
Yttrande över remiss av Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel — en balansakt (SOU 
2017:87) 

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Vilka läkemedel som förskrivs och/eller rekvireras för vilken person är ett ämne som i huvudsak ligger 
utanför den kommunala kompetensen. Därför anser Alliansen att det vore olyckligt om Uppsala 
kommun förordade en begränsning av konkurrensen mellan generiska läkemedel i sitt yttrande över en 
remiss som ska ligga till grund för framtida lagstiftning. I synnerhet som den rubricerande utredningen 
framhåller just konkurrens mellan generiska läkemedel som en viktig orsak till att Sverige har bland 
de lägsta generikaprisema i Europa och har nått långt i kostnadseffektiviseringen av vården. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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44203 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 18 

Yttrande över remiss: Nationella riktlinjer för prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor 
KSN-2017-3849 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialstyrelsen har lämnat möjlighet för Uppsala kommun att inkomma med synpunkter på 
remissversionen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma 
levnadsvanor — stöd för styrning och ledning senast den 9 februari 2018. 
Riktlinjerna ersätter Socialstyrelsens tidigare nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder. En slutlig version av riktlinjerna kommer att publiceras under sommaren 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 december 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

.94 
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uni9.9», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 19 

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler 
KSN-2017-0502 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohammad Hassan (L) föreslår i motion väckt vid sammanträde den 30 januari 2017 att Uppsala 
kommun ur ett långsiktigt exploateringsperspektiv inventerar strategisk intressanta markområden som 
inte är direkt lämpade för bostäder, handel eller kontor men som kan vikas åt föreningar och 
organisationer. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Upliatif KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 20 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa politiska lärlingar 
KSN-2017-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett system med 
politiska lärlingar i Uppsala kommun och återkomma till kommunfullmäktige i ärendet under 2018, 
samt 

att kommunstyrelsen i beredningen ska remittera ärendet till partierna i fullmäktige. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M) och Simon Alm (SD) reserverar sig till 
förmån för eget avslagsyrkande. 

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M) och Simon Alm (SD) yrkar avslag på 
motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april, att kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett system med politiska 
lärlingar i Uppsala. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 december 2017. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
17-yv 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§21 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar 
KSN-2017-0524 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragingen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
januari 2017 att 
- Uppsala kommun under 2017 inleder ett aktivt arbete för att inom kommunens samtliga enheter 
byta ut plastpåsar som är producerade av fossilbränsle mot klimat- och milj ösmarta alternativ, 
- Uppsala kommun inom ramen för klimatprotokollet verkar för att näringslivet i Uppsala 
tillämpar samma principer som nämns i första att-satsen. 
- Uppsala kommun senast 2019 enbart använder påsar/kassar som är tillverkade av 
förnybara material. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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up1119», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 22 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 4 december 
2017 - 31 januari 2018 till protokollet, bilaga A § 22. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 4 december 2017 till 
och med 31 januari 2018 återfinns i bilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KSN- Tilldelningsbeslut 2017-3164 

KSN- 
2017-3253 Beslut om att ta del av handlingar 

Bilaga 4 3. 

Ärende Handling Ärende 

Beslut om att avslå begäran om 
utlämnande av allmän handling 
Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande Ansökningar om medel till förebyggande 
åtgärder gällande Procyon Fritid insatser 2017 
och respekt 
Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 
åtgärder gällande Storvreta 
Innebandyklubb 
Avslag på ansökan om särskild 
avtalspension 
Anmälda ärenden perioden 12 okt - 
15 nov 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 1 december 
Beslut om att avslå begäran av 
allmän handling 
Delegationsbeslut om 
föreningsbidrag för 
integrationsprojektet Mötesplats 
KRIK 
Delegationsbeslut om 
föreningsbidrag för 
integrationsprojektet med 
simundervisning för sprintklasser 

KSN- 
2017-0001 

KSN- 
2017-0041 

KSN- 
2017-0041 

KSN- 
2017-0063 
KSN- 
2017-0522 
KSN- 
2017-1146 
KSN- 
2017-2313 

KSN- 
2017-2462 

KSN- 
2017-2496 

Upphandling av persondatorer och tillbehör 

Ansökningar om medel till förebyggande 
insatser 2017 

Särskild avtalspension 2017 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2017 

Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2017 
Upphandling av FKU Banktjänster 2015 
Delområde Banktjänster 

Föreningsbidrag för integrationsprojektet 
Mötesplats KRIK 

Föreningsbidrag för integrationsprojektet 
med simundervisning för sprintklasser 

Direktupphandling av utbildning i 
jämställdhetsbudgetering för politiker, 
förvaltnings- och bolagsledning samt 
CEMR-representanter 
Upphandling av ledarskapsutveckling för 
tillit och förtroende 

KSN- 
2017-3589 

KSN- 
2017-3620 
KSN- 
2017-3631 
KSN- 
2017-3799 

Lokalt kollektivavtal om avvikelse 
från 15 § ATL om utbyte från rast 
till måltidsuppehåll för 
dagbarnvårdare inom 
utbildningsförvaltningen Uppsala 
kommun 

Förhandlingsprotokoll 

Beslut om att avslå begäran av 
allmän handling 

Förhandlingsprotokoll  

Lokalt kollektivavtal om avvikelse från 15 § 
ATL om utbyte från rast till måltidsuppehåll 
för dagbarnvårdare inom 
utbildningsförvaltningen Uppsala kommun 

Förhandling med Kommunal och SKL enligt 
MBL 10 och 64 § om ränteskuld 

Begäran om allmän handling 

Förhandling med Uppsala LS av SAC om 
löneskuld 

645 



KSN- 
2017-4071 

KSN- 
2017-4079 

Förhandling om lokalt 
kollektivavtal rörande tjänsteman i 
beredskap (TIB) 
Överenskommelse med 
Lärarförbundet om lokalt 
kollektivavtal angående flexibel 
årsarbetstid inom 
vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen  

Lokalt kollektivavtal rörande tjänsteman i 
beredskap (TIB) 

Överenskommelser om lokalt kollektivavtal 
angående flexibel årsarbetstid inom 
vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen 



Justerandes sign 
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(STOJ KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 23 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Förteckning över anmälningsärenden perioden 4 december 2017 till och med 31 januari 2018: 

• Uppsala kommuns medarbetarundersökning 2017 - resultat och analys av HME-enkät 171218 
• Kommunledningskontorets verksamhetsplan och budget 2018 
• Namninsamling "Nej till nazism på våra gator", KSN-2017-4205. 
• Äldreombudsmannens årsrapport 
• Fullmakt från Uppsala kommun gällande grundvattensänkning på fastigheten Jälla 2:29 
• Finansrapport november 2017 
• Finansrapport december 2018 

Protokoll 
• Protokoll styrelsemöte SKFAB, 2017-12-28 
• Protokoll centrala samverkansgruppen, 2017-10-04 
• Protokoll jämställdhetsrådet, 2017-11-24 
• Protokoll kommunledningskontorets samverkansgrupp och skyddskommitté 
• Protokoll kommunledningskontorets samverkansgrupp och skyddskommitté 
• Protokoll mark- och exploateringsutskottet 12 december 2017 
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 19 december 2017 
närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 
• Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-23 

2017-11-20 
2017-12- 18 

- Strategi för 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPlealia KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 24 

Ansökan om medel för sociala investeringar för satsningen Mötesplats 
Gottsunda 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att bevilja Uppsalahem AB:s ansökan om medel för sociala investeringar om 3 305 000 kr 2018 och 
2 805 000 kr 2019 för satsningen Mötesplats Gottsunda, enligt ärendets bilaga, samt 

att uppdra till Uppsalahem AB att återkomma till kommunstyrelsen med en utförlig utvärdering av 
satsningen inom ramen för sociala investeringar. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till 
förmån för eget avslagsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 24. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölinån för eget avslagsyrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga B § 24. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Steinholtz (alla M) och Stefan Hanna (C) yrkar, med 
instämmande av Simon Alm (SD), avslag på förslaget. 

Ärendet 
Uppsalahem AB har inkommit med en ansökan om medel för social investering för Mötesplats 
Gottsunda. Satsningen är en del i genomförandet av Handlingsplan Gottsunda/Valsätra och ska 
genomföras från och med första kvartalet 2018 och två år framåt. 

Mötesplats Gottsunda är ett samlingsnamn för en rad olika aktiviteter som bygger på inspiration från 
flertalet andra bostadsbolag som har gjort stora satsningar inom det sociala området. Att utgå från 
lokala förutsättningar och behov benämns ofta som avgörande för att åtgärder ska bli effektiva. Denna 
satsning syftar till att minska social oro, öka tryggheten och skapa ett trivsamt och fungerande 
bostadsområde i Gottsunda. Satsningen ska även skapa meningsfulla möten som syftar till att öka 
integrationen och skapa en meningsfullfritidssysselsättning för barn och unga i området. Likaså syftar 
insatsen till att öka sysselsättningen bland unga i Uppsalahem AB:s bostadsområde samt minska våld i 
nära relationer. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 februari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 24 

Ärende 24 
Ansökan om medel för social investering för satsningen Mötesplats Gottsunda 

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet 

Sociala investeringar ses som en metod för att tydligare räkna hem effekter av förebyggande insatser 
inom det sociala området. Vi anser att det är av stor betydelse att kommunen förbättrar, metodiskt 
uppskattar och validerar effekter av förebyggande insatser. Vi anser dock att det ska implementeras 
som en självklar del av den löpande verksamhetens sätt att arbeta. Eftersom inte pengarna avses 
fonderas för att kunna aktiveras för förebyggande insatser under ekonomiskt tuffa tider anser vi att 
detta enbart driver på byråkrati. En byråkrati som enligt kommunen uppskattas till en miljon kronor i 
kostnader. Vi vill se ett bättre löpande ledarskap och mycket mer delegerat ansvar och befogenheter 
för att nå uppsatta mål. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Moderaterna och Centerpartiet 

att samtliga att-satser avslås. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Centerpartiet 
YYk 



Bilaga B § 24 

Sociala investeringar 

Reservation (SD) 

Det är ett ologiskt resonemang bakom "investeringen". En investering medför att man tjänar 
pengar över tid. I detta material presenteras möjliga besparingar, vilket således är teoretiskt 
möjligt att använda begreppet sociala investeringar. I praktiken är det dock oerhört osäkert om 
man ens får pengarna tillbaka. Ljusvandring mot kriminalitet kan vara en trevlig 
manifestation, men att en sådan i sig leder till att man får en eller två knarkhandlare att byta 
bana är osannolikt. 

Ärendet är en del av ett socialistiskt tankegods som är väl beprövat och sällan leder till 
måluppfyllelse. 

Simon Alm 

Kh sDk 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 23 

Val av representant i jämställdhetsrådet 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Thea Andersson (L) som representant i jämställdhetsrådet från och med den 7 februari 2018, 
samt 

att dänned enlediga Sevana Bergström (L). 

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

Utdragsbestyrkande 
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