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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15 — 17:23 

Beslutande: Carl Lindberg (S), ordförande Ersättare: Redovisas i bilaga 1. 
Magnus Åkennan (M), 2:e vice 
ordförande 

Övriga Ingela Persson, kommunsekreterare 
deltagare: Lars Niska, nämndsekreterare 

Kai Sällström, kommunjurist 

Utses att justera: Ylva Stadell (S) och Cecilia Paragrafer: 51 - 65 
Forss (M) 

Justeringens 
plats och tid: 3 api 201 gommunledningskontoret 

Underskrifter: 
Carl Lindberg (S) ordföran 

Ylvk tadell (S), justerare 

Ingela Persson, sekreterare  

§ 51 - 62 Magnus Åkerman (M), ordförand 3 - 65 

• •   S  
Cecilia Forss (M), justerare 

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

Organ: Kommunfullmäktige 
Datum: 2018-03-26 Sista dag att överklaga: 2018-04-24 
Anslag sätts upp: 2018-04-03 Anslaget tas ner: 2018-04-25 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: 
Ingela Persson 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-03-26, bilaga 1 

Närvarande ledamöter: Paragraf Närvarande ledamöter: Paragraf 
Marlene Burwick (S) Stefan Hanna (C) 
Erik Pelling (S) 51-60 Anne Lennartsson (C) 
Caroline Hoffstedt (S) Örjan Berglund (C) 
Ulrik Wämsberg (S) Ehsan Nasari (C) 
Hilde Klasson (S) Cecilia Oksanen (C) 55-64 
Gustaf Lantz (S) Simon Alm (SD) 
Elnaz Alizadeh (S) 60-64 Pavel Gamov (-) 
Peter Gustavsson (S) David Perez (SD) 
Loa Mothata (S) Jonas Segersam (KD) 
Carl Lindberg (S) Martin Wisell (KD) 
Patrik Kjellin (S) Torbjörn Aronson (KD) 
Staffan Yngve (S) 54-64 Margit Borgström (KD) 
Monica Östman (S) Mona Camara Sylvan (Fl) 
Inga-Lill Sjöblom (S) Tomas Karlsson (Fl) 54-64 
Susanne Eriksson (S) 
Mattias Kristenson (S) Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Eva Christiernin (S) 54-64 Peder Granath (S) 61-64 
Ove Hjorth (S) Maria Gauffin-Röjestål (S) 51-59 
Klas-Herman Lundgren (S) Rafael Waters (S) 51-53 
Ylva Stadell (S) Maria Patel (S) 51-53 
Fredrik Ahlstedt (M) 51-60 Björn Wall (S) 
Marta Obminska (M) Gunilla Oltner (S) 
Therez Olsson (M) Arne Sandemo (M) 
Inger Söderberg (M) Johan Carlsson (M) 61-64 
Liv Hahne (M) Carolina Bringborn Anadol (M) 51-60 
Markus Lagerquist (M) Mats Hansen (M) 51-55 
Cecilia Forss (M) Bekir Jusfbasic (M) 
Mats Gyllander (M) 61-64 Madelene Andersson (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 56-64 Stig Rådahl (M) 
Magnus Åkerman (M) Per-Eric Rosen (MP) 
Gunnar Hedberg (M) 54-64 Siw Björkgren (MP) 
Maria Gardfjell (MP) Terence Hongslo (MP) 
Rickard Malmström (MP) Bodil Brutemark (V) 
Linda Eskilsson (MP) Peter Nordgren (L) 51-60 
Johan Lundqvist (MP) Thea Andersson (L) 
Mohamad Tahir (MP) Ulf Schmidt (C) 
Tarja Onegård (MP) Ingmar Jansson (C) 51-54 
Åsa Strahlemo (MP) Anders Sehlin (SD) 60-64 
Eva Adler (MP) Lisen Burmeister (SD) 
Trond Svendsen (MP) Josef Safady Åslund (Fl) 51-53 
Ahmad °dalj (MP) 
Kiillike Montgomery (MP) Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bona Szatmari Waldau (V) Kjell Viberg (S) 
Hanna Mörck (V) Kerstin Westman (S) 
Sverker Åslund (V) Bedo Kaplan (S) 
Karolin Lundström (V) Jonas Andersson (MP) 
Tobias Smedberg (V) Helena Nordström-Källström (MP) 
Liza Boethius (V) Salvador Rincon-Amat (MP) 
Kjell Haglund (V) Lars-Håkan Andersson (V) 
Mohamad Hassan (L) Daniel Rogozinski (V) 
Malin Sjöberg Högrell (L) 55-64 Karin Ericsson (C) 
Eva Edwardsson (L) 54-64 Ulla Johansson (KD) 
Anders A Aronsson (L) Sadaf Nasiripour (Fl) 
Urban Wästljung (L) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 51 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ylva Stadell (S) och Cecilia Forss (M) till justerare, 

att utse Eva Christiernin (S) och Inger Söderberg (M) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 3 april 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



upP19,11.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 52 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag med tillägget att sammanträdet inleds 
med ett anförande av biträdande juristen Sunita Memetovic. 

Sammanfattning 
Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30. 

Omedelbart efter fastställande av föredragningslistan höll biträdande juristen Sunita Memetovic ett tal 
med anledning av den internationella dagen mot rasism den 21 mars. 

Justerande si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 53 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälda ärenden 
Rapport av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - Fullmäktiges val av revisorer, KSN-20I8- 
1174. 

Rapport av Länsstyrelsen från inspektion den 8 november 2017 av Överförmyndar- nämnden för 
Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner, KSN-2018-1175. 

Rapport av ej verkställda beslut från omsorgsnämnden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 december 2017, KSN-2018-0714. 

Rapport av ej verkställda beslut från socialnämnden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 december 2017, KSN-2018-I007. 

Underrättelse om antagande av detaljplan för kvarteret Pantern, Uppsala kommun, KSN-20I7-2958. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 54 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om skolans kompensatoriska 
uppdrag 
KSN-2018-0810 

Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick (S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Fredrik Ahlstedt (M), Marlene Burwick (S), Linda Eskilsson (MP), Caroline 
Hoffstedt (S), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Margit Borgström (MP), hona Szatmåri 
Waldau (V), Jonas Segersam (KD), Per Eric Rosén (MP), Anne Lennartsson (C), Martin Wisell (KD), 
Mona Camara Sylvan (Fl) och Stefan Hanna (C). 

Utdragsbestyrkande Juster9.ds 9ign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 55 

Inlämnade frågor 

Frågor 
Inga frågor har inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars. 

Utdragsbestyrkande Justerapds,sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 56 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 
23 april 2018. 

Inlämnade interpellationer 
Interpellation av Simon Alm (SD) om nettokostnad för invandringsmottagande, KSN-2018-1086. 

Interpellation av Simon Alm (SD) om besittningsrätt till kommunens bostäder, KSN-2018-1085 . 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om bankbyte och uteblivna sociala krav, KSN-2018-1083. 

Interpellation av Anders A Aronsson (L) om fullföljande av FN:s barnkonvention, KSN-2018-1084. 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd, KSN-2018-1082. 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om mer information från polisen i Uppsala, KSN-2018-1166. 

Interpellation av Tomas Karlsson (Fl) om främjandet av Ungdomens hus och ungas inflytande i 
Uppsala, KSN-2018-1167. 

Interpellation av Mona Camara Sylvan (Fl) om förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp i 
Uppsala kommuns verksamheter, KSN-2018-1168. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

8(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 57 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 
Motion av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers tillsättning, KSN-2018-1169. 

Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända, KSN-2018-1170. 

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen, KSN-2018- 1171. 

Motion av Stefan Hanna (C) om att öka förståelsen för kulturella skillnader i Uppsala, 
KSN-2018-1172. 

Motion av Jonas Segersam (KD) om Konstmuseum i Uppsala, KSN-2018-1173 . 

Utdragsbestyrkande Justeraides sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 58 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Miranda Cox (V) från uppdraget som ersättare i räddningsnämnden, 

att entlediga Ardalan Ghareh Chaie (S) från uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 

att entlediga Karolina Larfors (L) från uppdraget som ledamot i valnämnden, 

att den 30 april 2018 entlediga Erica Närlinge (L) från uppdragen som ordförande i 
kommunrevisionen, lekmannarevisor för Uppsala Stadshus AB, lekmannarevisor för AB Uppsala 
Kommuns Industrihus och lekmannarevisor för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, 

att entlediga Pär Ahlborg (C) från uppdraget som suppleant i styrelsen för Uppsala Parkerings AB, 

att entlediga Görel Hårde (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Göran Olsson (S) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Uppsalahem AB, 

att entlediga Lars Drake (V) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall 
AB, 

att entlediga Claes Pile (V) från uppdragen som ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden, 

att entlediga Benny Lindholm (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Anförande 
Anförande hålls av Anders A Aronsson (L). 

Utdragsbestyrkande 



10 (19) 

101?».13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 59 

Valärenden 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Carl Åborg (V) till ersättare i äldrenämnden, 

att utse Aynur Beydogan (V) till ersättare i räddningsnämnden, 

att utse Anders A Aronsson (L) till ledamot i valnämnden, 

att utse Ludwig Eriksson (S) till ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 

att utse Karolina Ladors (L) till ordförande i kommunrevisionen, lekmannarevisor för Uppsala 
Stadshus AB, lekmannarevisor för AB Uppsala Kommuns Industrihus och lekmannarevisor för 
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB från den 1 maj 2018, 

att utse Håkan Petersson (S) till ersättare i styrelsen för Uppsalahem AB, 

att utse Lisen Bunneister (SD) till ledamot i socialnämnden, 

att utse Rikard Steinholtz (M) till ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden, 

att bordlägga fyllnadsvalet till ersättare i utbildningsnämnden efter Reidar Andersson (M), 

att bordlägga fyllnadsvalet till suppleant i styrelsen för Uppsala Parkerings AB efter Pär Ahlborg (C), 

att utse Erik Johansson (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Görel Hårde (S), 

att utse Marlene Larsson (V) till ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden, 

att utse Anette Fischer (V) till ledamot i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB, samt 

att utse Jacob Johnsson (V) till ersättare i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Anförande 
Anförande hålls av Anders A Aronsson (L). 

Utdragsbestyrkande 



upP(23.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 60 

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp 
KSN-2017-1989 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta policy för upphandling och inköp enligt ärendets bilaga 1, 

att anta riktlinjer för upphandling och inköp enligt ärendets bilaga 2, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för revidering av riktlinjerna för upphandling och 
inköp, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om 
hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter från (M), (L), (C) och (KB) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 60. 

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

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Tobias Smedberg (V), 
Mohamad Hassan (L) och Eva Edwardsson (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mohamad Hassan (M), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KID), Ehsan Nasari (C), Stefan Hanna 
(C), Jonas Segersam (KB), Eva Edwardsson (L), Cecilia Forss (M) och Urban Wästljung yrkar på 
följande tillägg: 

Att (1) det i policyn för upphandling och inköp slås fast att kommunens egen verksamhet ska möta de 
krav som ställs på upphandlade leverantörer. 

Att (2) policyn och riktlinjerna uppdateras med att kraven som ställs i relevanta upphandlingar ska 
beakta Uppsala kommuns civilförsvarsförmåga. 

Att (3) en skrivelse om skillnaderna mellan LOU och LOV , samt vilket upphandlingsförfarande som 
tillämpas i vilket sammanhang, läggs till i policyn. 

Att (4) riktlinjerna för upphandling och inköp kompletteras med tydligt definierade sociala krav som 
kommunen kan komma att ställa i samband med relevanta upphandlingar. 

Utdragsbestyrkande Justerapdes,sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

(§ 60, forts.) 

Att (5) i riktlinjerna ange att upphandlingar i mesta möjliga mån ska delas upp i områden, kategorier, 
produktgrupper eller motsvarande, i syfte att möjliggöra för företag av olika storlek och med olika 
inriktning att delta i upphandlingar. Upphandlingarna ska utformas så att mindre kvantiteter kan 
upphandlas från fler leverantörer, särskilt småföretag. 

Att (6) riktlinjerna ska slå fast att nationella ramavtal som exlduderar mindre företag enbart ska 
användas i undantagsfall och under begränsade perioder. Priserna i dessa ramavtal kan ändå vara 
utgångspunkt för Uppsala kommuns upphandlingar. 

Att (7) sanktioner införs mot kommunala verksamheter som inte köper varor och tjänster enligt 
ingångna ramavtal där så är tillämpligt. 

Att (8) kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera en översyn av kommunens upphandling, 
samt ta fram förslag på hur denna kan förbättras genom förbättrad samordning och utökad 
kompetens. Uppdraget ska inkludera en inventering av vad upphandlingar på områden där 
verksamheten i dagsläget bedrivs i egen regi skulle innebära ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

Att (9) kommunledningskontoret får i uppdrag att identifiera områden som är särskilt lämpade för 
funktions- och innovationsupphandling, dels i syfte att kostnadsoptirnera verksamheter och dels i syfte 
att hitta nya utvecklingsområden. 

Att (10) uppdra till kommunstyrelsen att inrätta ett upphandlingsråd med politiker, tjänstepersoner 
och representanter för näringslivet och andra intressenter. Tillsammans med näringslivet kan rådet 
verka för att varor och tjänster så att den bästa kombinationen mellan pris och kvalitet erhålls. 

Maria Gardfjell (Ml') yrkar avslag på Mohamad Hassans (L) med fleras gemensamma tilläggsyrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Mohamad Hassan (L) med fleras att-sats 1 till och med 8. 

Sammanfattning 
Nuvarande policy och riktlinjer för upphandling och inköp, som antogs av fullmäktige och 
kommunstyrelse i februari 2014, behöver uppdateras då nya lagar inom området trädde i kraft 1 
januari 2017. Detta gäller Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2016:1146) om 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt Lag (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner (LUK). LOU, LUF och LUK har senare kompletterats med bestämmelser om att vissa 
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. Med ovanstående som bakgrund har 
förslag till ny policy och riktlinjer för upphandling och inköp utarbetats. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns två tilläggsyrkanden. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justeraji4es sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

(§ 60, forts) 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) med fleras att-satser 1 till och med 8 i 
tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Mohamad Hassans (L) med fleras att-satser 1 
till och med 8 i tilläggsyrkandet röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 44 JA-röster mot 37 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

JA-röst avges av: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), Hilde Klasson (S) 
Gustaf Lantz (S), Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S), 
Staffan Yngve (S), Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Maffias 
Kristenson (S), Eva Christiemin (S), Ove Hjorth (S), Klas-Herman Lundgren (S), Ylva Stadell (S), 
Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Linda Eskilsson (MP), Johan Lundqvist (MP), 
Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (AH), Åsa Strahlemo (MP), Eva Adler (MP), 
Trond Svendsen (MP), Ahmad Orfali (MP), Kfillike Montgomery (MP), Hona Szatmari Waldau (V), 
Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), 
Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), Mona Camara Sylvan (Fl), Tomas Karlsson (Fl), Maria 
Gauffm-Röjestål (S), Björn Wall (S), Gunilla Oltner (S), Per-Eric Rosén (MP), Bodil Brutemark (V). 

NEJ-röst avges av: 
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M) 
Liv Hahne (M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Mohamad Hassan (L), Malin Sjöberg Högrell (L), 
Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), Urban Wästljung (L), Stefan Hanna (C), 
Anne Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Ehsan Nasari (C), Cecilia Oksanen (C), Simon Alm (SD) 
Pavel Gamov (-), David Perez (SD), Jonas Segersam (KB), Martin Wisell (KD), 
Torbjörn Aronson (KID), Margit Borgström (KID), Arne Sandemo (M), Carolina Bringborn (M), 
Bekir Jusfbasic (M), Madelene Andersson (M), Stig Rådahl (M), Peter Nordgren (L), Thea Andersson 
(L), Ulf Schmidt (C), Anders Sehlin (SD), Lisen Buimeister (SD). 

Ordföranden ställer avslutningsvis Mohamad Hassans (L) med fleras att-satser 9 och 10 i 
tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 januari 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 60 

Ärende 3 
Policy och riktlinjer för upphandling och inköp 

Reservation 
Alliansen 

Alliansen delar synen på upphandling och inköp som ett strategiskt viktigt verktyg för att nå 
kommunens verksamhetsmål parallellt med att kostnaderna kontrolleras. Givet den nya lagstiftning 
på området som tillkommit de senaste åren, samt brister som uppdagats i kommunens 
upphandlingsförfarande, är det välkommet att en ny policy med tillhörande riktlinjer antas. 

Alliansen anser att förslaget till policy och riktlinje kan förbättras för att öka tydligheten gentemot 
anbudsgivare, för att bättre främja sund konkurrens på lika villkor samt för att underlätta för 
småföretag. Alliansen menar att policyn bör förtydliga att kommunens egen verksamhet ska leva upp 
till de krav som ställs på upphandlade leverantörer, för att säkerställa konkurrens på lika villkor. De 
sociala krav Uppsala kommun ämnar ställa i sina upphandlingar bör därtill tydligt definieras på 

förhand. 1 annat fall föreligger en uppenbar risk för att sociala krav ställs på godtyckliga grunder och 
byts ut mellan olika upphandlingar. Alliansen anser också att Uppsala kommuns civilförsvarsförmåga 
måste beaktas i relevanta upphandlingar och detta bör framgå av upphandlingspolicyn. Det kan till 
exempel vara relevant att säkerställa att en viss del av mat eller energi är närproducerad. 

Vidare så vill Alliansen se en skrivelse om lagen om offentlig upphandling (LOU) kontra lagen om 
valfrihetssystem (LOV) i policyn. Förslaget till policy förefaller väldigt inriktat mot upphandling av just 
varor, många av kommunens största upphandlingar rör emellertid tjänster snarare än varor. I dessa 
fall är LOV ofta en bättre upphandlingsform som bättre borgar för kvalitet, kostnadskontroll och 
valfrihet. För ökad transparens och tydlighet bör skillnaderna mellan upphandlingsformerna, och i 
vilka sammanhang respektive upphandlingsförfarande tillämpas, framgå i policyn. 

För många mindre företag, inte minst många Uppsalaföretag, kan det vara svårt att lämna anbud i 
Uppsala kommuns upphandlingar. Kommunens upphandlingar är ofta för omfattande och breda för 
att ett mindre företag med ett begränsat utbud av varor eller tjänster ska kunna leverera allt som 
efterfrågas. Alliansen vill därför att riktlinjerna för upphandling och inköp ska ange att upphandlingar 
ska delas upp i områden, kategorier eller motsvarande, för att möjliggöra för mindre aktörer att 
lämna anbud. 

Många företag, i synnerhet mindre sådana, är väldigt beroende av att ramavtal med större kunder 
såsom Uppsala kommun efterlevs. I dagsläget är det ett problem för somliga av kommunens 
leverantörer att kommunala verksamheter emellanåt inte alltid gör avrop enligt ingångna ramavtal 
utan istället gör enstaka direktupphandlingar. Detta skadar bilden av Uppsala som affärspartner och 
kan dessutom drabba de berörda företagen svårt ekonomiskt. För att säkerställa att så inte sker, vill 
Alliansen att riktlinjerna ska specificera sanktioner mot kommunala verksamheter som inte köper 
varor eller tjänster i enlighet med ingångna ramavtal. 

Avslutningsvis efterlyser Alliansen ett mer samlat och långsiktigt grepp om de strategiskt viktiga 
upphandlings- och inköpsfrågorna. En samlad översyn av kommunens upphandling bör genomföras i 
syfte att öka samordningen och stärka upphandlingskompetensen, samt identifiera 
egenregiverksam het som sannolikt skulle utföras bättre av upphandlade leverantörer. Alliansen är 
mycket positiva till förslagets skrivelser om innovations- och funktionsupphandlingar, men anser att 
kommunen bör arbeta proaktivt med att identifiera områden som är särskilt lämpade för dylika 
upphandlingar. För att säkerställa att kommunen fortsätter arbeta kontinuerligt med ständiga 



- Libåfderno 

förbättringar av sitt upphandlingsarbete vill Alliansen vidare inrätta ett upphandlingsråd. Rådet bör 
innehålla representanter från både politiken, förvaltningen och näringslivet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att det i policyn för upphandling och inköp slås fast att kommunens egen verksamhet ska möta de 

krav som ställs på upphandlade leverantörer. 

att policyn och riktlinjerna uppdateras med att kraven som ställs i relevanta upphandlingar ska 
beakta Uppsala kommuns civilförsvarsförmåga. 

att en skrivelse om skillnaderna mellan LOU och LOV, samt vilket upphandlingsförfarande som 

tillämpas i vilket sammanhang, läggs till i policyn. 

att riktlinjerna för upphandling och inköp kompletteras med tydligt definierade sociala krav som 
kommunen kan komma att ställa i samband med relevanta upphandlingar. 

att i riktlinjerna ange att upphandlingar i mesta möjliga mån ska delas upp i områden, kategorier, 
produktgrupper eller motsvarande, i syfte att möjliggöra för företag av olika storlek och med 
olika inriktning att delta i upphandlingar. Upphandlingarna ska utformas så att mindre 
kvantiteter kan upphandlas från fler leverantörer, särskilt småföretag. 

att riktlinjerna ska slå fast att nationella ramavtal som exkluderar mindre företag enbart ska 
användas i undantagsfall och under begränsade perioder. Priserna i dessa ramavtal kan ändå 
vara utgångspunkt för Uppsala kommuns upphandlingar. 

att sanktioner införs mot kommunala verksamheter som inte köper varor och tjänster enligt 

ingångna ramavtal där så är tillämpligt. 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera en översyn av kommunens upphandling, 
samt ta fram förslag på hur denna ska förbättras genom förbättrad samordning och utökad 
kompetens. Uppdraget bör inkludera en inventering av vad upphandlingar på områden där 
verksamheten i dagsläget bedrivs i egen regi skulle innebära ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att identifiera områden som är särskilt lämpade för 
funktions- och innovationsupphandling, dels i syfte att kostnadsoptimera verksamheter och 

dels i syfte att hitta nya utvecklingsområden. 

att uppdra till kommunstyrelsen att inrätta ett upphandlingsråd med politiker, tjänstepersoner 
och representanter för näringslivet och andra intressenter. Tillsammans med näringslivet kan 
rådet verka för att varor och tjänster så att den bästa kombinationen mellan pris och kvalitet 

erhålls. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 
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upFleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 61 

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB 
KSN-2018-0309 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förlag till ändring av bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1. 

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

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 61. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar på tillägget: 
att Fyrishov AB inte ska erbjuda könssegregerade badtider. 

Marlene Burwick (S), Stefan Hanna (C) och Eva Edwardsson (L) yrkar avslag på Simon Alms (SD) 
tilläggsyrkande. 

Marlene Burwick (S) yrkar därutöver, med instämmande av Stefan Hanna (C), Eva Edwardsson (L), 
Margit Borgström (KD) och Rickard Malmström (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden Carl Lindberg (S) yrkar att kommunfullmäktige ändrar kommunstyrelsens förslag till 
beslut till: 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendet bilaga I. 

Anförande 
Anföranden hålls av Anders A Aronsson (L). 

Sammanfattning 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2016 om Mål och budget 2017-2019, där ökat 
fokus läggs på ett stärkt resultat för kommunkoncernen, behov av förbättrad folkhälsa samt ökad 
samordning av gemensamma resurser, har förslag till revidering av bolagets ägardirektiv och även 
bolagsordning tagit fram. 

Beslutsgång 
Ordföranden redogör för sin uppfattning gällande Simons Alms (SD) tilläggsyrkande och finner att 
yrkandet inte är förenligt med Aktiebolagslagen, varför han därmed inte kommer att ställa det under 
proposition. 

Ordföranden ställer eget ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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LIPP19.13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

(§ 61, forts) 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens reviderade förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 7 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justeran es sign 



Bilaga A § 61 

Ärende 14 

Ändring av bolagsordning för Fyrishov 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet välkomnar att Fyrishovs verksamhet i och med denna ändring av bolagsordningen får 
större fokus på friskvård för äldre. Det bidrar till ett bättre nyttjande av Fyrishovs faciliteter för ett 
mycket viktigt ändamål. 

Vi stödjer Fyrishovs ABs styrelses yttrande om att ändringen av bolagsordningen inte innebär att 
Fyrishovs ABs fastighet som tas i anspråk av befintlig eller tillkommande bad- och 
friskvårdsverksamhet inkluderas i de delar av fastighetsbeståndet som ska säljas till kommunen enligt 
förslag. 

Centerpartiet stod bakom det beslutet, och vill uppmärksamma vikten av att det efterlevs till fullo. 
Det är Centerpartiets uppfattning att Fyrishov också fortsatt ska äga och förfoga över de faciliteter 
som används i bad- och friskvårdsverksamheten. 

Stefan Hanna (C) 

Centerpartik 
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upP,Ele KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 62 

Finansrapport 1 januari - 31 december 2017 
KSN-2017-0051 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justeran y sign 



KOMMUNFULLMÄKTIGE EOL'AP-RUM 

Justerand Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 63 

Interpellation av Simon Alm (SD) om utsatta områdens tillgänglighet 
KSN-2018-0672 

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Johan Lundqvist (MT) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Johan Lundqvist (MIP), Hilde Klasson (S) och 
Bodil Brutemark (V). 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 64 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om heltid som norm 
KSN-2018-0674 

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Marlene Burwick (S), Hanna Mörck (V), Monica Östman (S), 
Mona Camara Sylvan (H) och Maria Gardfjell (MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign T 
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42Pra.D9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-26 

§ 65 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om journaler i kommunal hälso- 
och sjukvård 
KSN-2018-0673 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till äldrenämndens ordförande Monica Östman (S) 
som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Monica Östman (S), Stefan Hanna (C) och 
Ehsan Nasari (C). 

Utdragsbestyrkande 
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