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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 16:40. 

Erik Pelling (S), ordförande Ersättare: Mats Gyllander (M) 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice Helena Hedman Skoglund (L), §§ 
ordförande 14-24 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice Linda Eskilsson (MP) 
ordförande Madeleine Andersson (M) 
Asal Gohari (S), tjänstgörande Jonas Petersson (C) 
ersättare Helena Nordström Källström (MP) 
Markus Lagerquist (M) Karolin Lundström (V) 
Erik Dagnesjö (S) David Perez (SD) 
Christopher Lagerqvist (M) Eva Moberg (KD) 
Helena Hedman Skoglund (L), 
tjänstgörande ersättare §§ 1-14 
Eva Christiemin (S), §§ 15-24 
Ulrik Wämsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (SD) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomi- och stabsdirektör. 
Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Stefan Berg, kommunikatör. Mats 
Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef kansli. Lena 
Grapp, stadsjurist. Patrik Hesselius, senior adviser. Susanne Eriksson (S), politisk 
stabschef. Pia Agestedt (MP), Stina Bergström (MP), Dawn Anthony (V), Sofia 
Andersson (M), Ida Harju Håkansson (S) och Joakim Holmertz (C), politiska 
sekreterare. 
Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 1 — 2, 4-24 

Stationsgatan 12, den 11 februari 2019. 

Erik Pelling, ordförande FreLk Ahlstedt, justerare 
P'd(A 

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2019-02-06 Sista dag att överklaga: 2019-03-05 
2019-02-12 Anslaget tas ner: 2019-03-06 

www.uppsala.se  
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Lars Niska, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§ 1 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

HZ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§4 

Justering av budgetram för 2019 
KSN-2019-0250 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att inom ramen för de 77 miljonerna omfördela 10 miljoner kronor från utbildningsnämnden till 
äldrenämnden, samt 

att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 2 miljoner kronor 2019 att använda för insatser 
inom socialt arbete för att öka trygghet för unga tjejer, och finansiera detta med minskad 
resultatförstärkning i samma storlek. 

att utöka kommunbidraget med 10 miljoner kronor 2019 för kommunstyrelsen som följd av utebliven 
extern finansiering avseende handlingsplan GottsundaNalsätra och generellt trygghetsarbete, 

att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 avseende kostnader för 
volymökningar inom nämndens ansvarsområde, samt 

att med ovanstående ändringar fastställa reviderad budgetram för 2019 enlig bilaga 1. 

Reservationer 
Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för arbetsutskottets förslag. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig emot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande om att stärka 
socialnämnden med 10 miljoner kronor. Vi anser att det behövs en balans mellan att förstärka 
överskottsmålen i kommunekonomin och de behov verksamheterna har av mer resurser. Att satsa på 
socialnämndens förebyggande insatser ger långsiktigt positiva effekter, både mänskliga och 
ekonomiska. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD) och 
Stefan Hanna (-): 
att inom ramen för de 77 miljonerna omfördela 10 miljoner kronor från utbildningsnämnden till 
äldrenämnden. 

Tobias Smedberg (V) yrkar tillägg med: 
(1) att öka kommunbidraget för socialnämnden med 10 miljoner kronor 2019 att använda för 
förebyggande insatser, och finansiera detta med minskad resultatförstärkning i samma storlek. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

(2) att utöka kommunbidraget för socialnämnden med 2 miljoner kronor 2019 att använda för insatser 
inom socialt arbete för att öka trygghet för unga tjejer, och finansiera detta med minskad 
resultatförstärkning i samma storlek. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2). 

Helena Hedman Skoglund (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att omfördela de medel som i huvudförslaget fördelas till arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden 
istället öronmärks för sänkt färdtjänstavgift. 

Sammanfattning 
I planeringen av de ekonomiska ramarna för Mål och budget 2019-21utgick arbetet från då gällande 
budgetproposition vilken bland annat innehöll ökade generella bidrag för 2019. Den innehöll en 
ökning för 2019 på 5 000 miljoner kronor varav 3 500 miljoner kronor avsåg kommuner. Ytterligare 
ökning om 5000 miljoner kronor skulle tillkomma 2020. Den 16 november 2018 lämnade 
övergångsregeringen sitt budgetförslag i vilket ovan nämnda ökade generella bidrag försvann. Jämfört 
med tidigare beräkningar minskades därför anslaget för kommunalekonomisk utjämning för 
kommuner med 3,5 miljarder kronor för 2019 och med 7 miljarder kronor från 2020. För Uppsalas del 
uppgick minskning till 77 miljoner kronor 2019 och cirka 155 miljoner kronor för 2020. 

För att hantera detta lades ett sent effektiviseringskrav på alla nämnder på 0,48 procent, motsvarande 
57 miljoner kronor, utöver tidigare effektiviseringskrav. Den 11 december beslutade 
kommunfullmäktige om Mål och Budget 2019-2021. 

Den 12 december togs ny statsbudget efter reservation från (M) och (KD) i vilken bland annat de 5 
000 miljoner kronorna lades tillbaka. Beslutet innebar även att vissa bidrag försvann och andra kom 
till. Bland de bidrag som togs bort var byggbonus, extratjänster och möjlighet till finansiering via 
delegationen mot segregation. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för nämnderna under 2019 
föreslås att en justering görs enligt nedan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Ja för avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande. Nej för bifall till detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att bifalla Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras ändringsyrkande. 

Ja- röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik 
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MIP) och Erik Pelling (S). 

Nej-röst avger: 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), Simon 
Alm (SD), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V). 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) första ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Ja för avslag till Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2). Nej för bifall till detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar med åtta nej-röster mot sju ja-röster att bifalla Tobias Smedbergs (V) andra 
ändringsyrkande (2). 

Ja- röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesj ö (S), Helena Hedman Skoglund (L), Ulrik 
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP) och Erik Pelling (S). 

Nej -röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), Simon 
Alm (SD), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V). 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag till första att-sats med ovanstående ändringar mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

U 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§5 

Komplettering av taxor och avgifter 2019 för idrotts- och fritidsnämnden 
KSN-2019-0257 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa komplettering av idrotts- och fritidsnämndens taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 1. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar: 
att yrka på att taxorna och avgifterna på 3 %justeras ned till 1 %. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Simon Alms (SD) ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
Beslut om kommunkoncernens taxor och avgifter är en del av Mål och budget eftersom de har en 
direkt påverkan på nämnders och bolagsstyrelsers ekonomiska förutsättningar. I beslutet om Mål och 
budget 2019-2021 saknades taxor för två idrottsanläggningar varför ett beslut om komplettering krävs 
för nämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§6 

Revidering av Policy och riktlinje för representation 
KSN-2018-1222 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av policy för representation och gåvor enligt ärendets bilaga 1, 

Kommunstyrelsen föreslås därutöver för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
enligt ovan, besluta 

att godkänna revidering av riktlinjer för representation och gåvor enligt ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till stadsdirektör att årligen revidera beloppsbilaga representation och gåvor enligt ärendets 
bilaga 3. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande om att vid extern representation i form av måltid ska 
beloppet vara 400 kr/person istället för 600. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns policy och riktlinjer för representation antogs av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen i april 2014. Policyn och riktlinjerna tar ett samlat grepp om extern representation, 
intern representation, gåvor till anställda samt annan verksamhet som exempelvis planeringsdagar och 
internkonferenser. Riktlinjerna för representation reviderades i februari 2018 efter att det framkommit 
behov om att komplettera riktlinjerna med förtydligande kring Uppsala kommuns värdskap i samband 
med 50-årsmottagningar och avtackningar för kommunalråd och högre tjänstemän. 

En uppföljning av policy och riktlinjer genomfördes under hösten 2018. Medarbetare, chefer och 
förtroendevalda uttryckte då ett behov av att förtydliga regelverket. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ty, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§7 

Avtal om länsgemensam patientnämndsverksamhet 
KSN-2019-0155 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avtal om länsgemensam patientnämndsverksamhet med Region Uppsala och övriga 
kommuner i länet i ärendets bilaga 1, 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet, samt 

att Uppsala kommuns del av patientnämndens finansiering tas inom ram för kommunstyrelsens medel 
för oförutsedda utgifter år 2019 och därefter beaktas inom ordinarie mål- och budgetprocess. 

Sammanfattning 
Länets kommuner och Region Uppsala har haft ett samarbete kring ansvaren i lagen (1998:1656) om 
patientnämndsverksamhet mm. Region Uppsala har drivit och finansierat en patientnämnd för 
kommunernas och regionens räkning. 

1 januari 2018 upphävdes lagen om patientnämndsverksamhet och ersattes av lag (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården. I den nya lagen utökas uppdraget för patientnämnden. 
Kommunerna och Region Uppsala behöver därför teckna ett nytt avtal för patientnämndssamarbetet. 
Avtalet innefattar även en gemensam finansiering av verksamheten. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§8 

Motion av Mia Nordström (C) om att utveckla Graneberg 
KSN-2017-3792 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde saknade 
vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står bakom motionen 
och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 
2017 att kommunfullmäktige beslutar att initiera ett projekt för att utveckla området från Skarholmen 
till Graneberg tillsammans med närings- och föreningsliv. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 december 2018. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Justerandes sign 

(' 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§9 

Motion av Jonas Segersam (1(D) om stärkt upphandlingsarbete 
KSN-2016-2648 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 
2016 föreslagit fullmäktige att stärka kommunens upphandlingsarbete genom ett antal åtgärder som 
återges i motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till motionen 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 december 2018. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§ 10 

Motion av Mia Nordström (C) om utsläppsfri fordonsflotta år 2025 
KSN-2018-3411 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

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

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande. 
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde saknade 
vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står bakom motionen 
och ämnar rösta för den i kommunfillmäktige. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till motionen. 

Rickard Malmström (M:P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 
2018 att Uppsala kommun ska anta målet en utsläppsfri fordonsflotta år 2025. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande om bifall till motionen mot Simon 
Alms (SD) yrkande om avslag till motionen för att utse ett motförslag till arbetsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen utser Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om bifall till motionen till 
motförslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 november 2018. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 11 

Projektdirektiv Spårväg Uppsala 
KSN-2018-2976 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv för Uppsala spårväg enligt ärendets bilaga. 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för Simon Alms (SD) yrkande. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun måste generellt arbeta mycket mer seriöst med investeringsprojekt. Det är särskilt 
viktigt kopplat till mycket dyra investeringar i en kapacitetsstark kollektivtrafikslösning. Det råder 
politisk enighet om att behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik är stort med den befolkningstillväxt 
som förväntas i Uppsala. Det är dock helt fel att staten villkorar medfinansiering av kapacitetsstark 
kollektivtrafik med ensidiga teknikkrav. Programdirektivet borde formuleras teknikneutralt. Om staten 
vill stötta Uppsala kommun med nödvändiga investeringsmedel för att uppmuntra en kraftfullare 
byggtaktsplan är det bra. Det är dock inte rimligt att staten lägger sig i vilken teknik Uppsala kommun 
och region Uppsala finner lämpligast för att lösa de behov som anses finnas innan år 2050. Uppsala 
kommun är i dag inte i en finansiell situation där kommunen enskilt kan investera i mångmiljard-
lösningar. Sannolikt talar vi om ett kommunalt finansieringsbehov på minst tre miljarder kronor. Det 
är oansvarigt att utsätta Uppsalas skattebetalare för en liknande risk innan det finns ett trovärdigt 
finansieringsupplägg. Det trovärdiga finanseringsupplägget saknas idag. Även beskrivningar av hur 
övrig fordonstrafik påverkas av föreslagen spårvagnstrafik saknas. 
Det är i sammanhanget också anmärkningsvärt att kommunen nu ska lägga ner mer utrednings-
resurser på alternativ till spårvagnsinvesteringar samtidigt som all praktisk inriktning, och statliga 
stöd, är villkorade till just spårvagnsteknik. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi har sedan tidigare begärt att till beslutet om att införa spårväg i Uppsala ska förslag om en 
ansvarsfull finansiering, realistiskt förslag till linjesträckning och förslag till angöring vid 
resecentrum komma till. Det har tidigare utretts andra alternativ (Buss och BRT) som alternativ till 
spårväg. Vi tycker fortfarande att ett förslag till utbyggnad av spårväg ska vägas mot andra 
kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar inför att slutgiltigt beslut ska fattas, exempelvis buss och 
BRT. 
Uppsala-Alliansen har inte tagit ställning kring vilken kollektivtrafiklösning som är den bästa för 
området. För att vi från politikens sida ska ha möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om vilken 
kollektivtrafiklösning som är den bästa och mest kostnadseffektiva är det viktigt att en ordentlig 
utredning görs men också att den vägs mot andra alternativ. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPENalut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (-): 
(1) att inkomma med ett ändringsyrkande angående effektmålet och justera ned det till 40 000 på- och 
avstigningar istället för 80 000 
(2) att göra ett tilläggsyrkande på att ta höjd för att tillväxttakten i projektet kan komma att avvika 
från prognosen 
(3) att BRT är huvudfokus i utredningen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun skrev 2017 ett avtal med staten, Region Uppsala och Knivsta kommun om 
utbyggnad av ostkustbanan till fyra spår. I avtalet ingår att bygga nya stationer och bostäder i Uppsala 
och Knivsta. En viktig förutsättning är en utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg, 
där Ultunalänken och Kunskapsspåret är delar av spårvägssystemet. 

Projektet är en del av det så kallade Uppsalapaketet och dess resandemål är att spårvägssystemet har 
minst 80 000 påstigande per vardagsmedeldygn år 2050. Kollektivtrafiken ska locka till sig nya 
resenärer. Kollektivtrafiken ska utgöra ett komplement till cykeltrafiken, varför är det viktigt att både 
kollektivtrafiken och cykeltrafiken ökar både i antal och andel av alla resor i staden. 

Regeringen meddelade i juni att upp till 900 miljoner kronor avsätts till Ultunalänken och att staten 
och Uppsala kommun ska ingå ett separat avtal om 50 procent statlig medfinansiering senast den 1 juli 
2019 enligt gällande förordning. Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2018 att tillsammans 
med Region Uppsala ansöka om stadsmilj öavtal för byggnation av spårväg för resterande delar av 
projektet mellan Uppsala resecentrum, Gottsunda och Ultuna. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) första ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) andra ändringsyrkande (3) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 22 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k e 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§ 12 

Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av 
befintliga anläggningar 
KSN-2018-2867 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunfullmäktiges sammanträde i mars föreslå fullmäktige att Uppsala kommun ska uppföra 
en arena i egen regi för issporter med funktionskrav för elithockey i enlighet med föredragningen, 

att vid kommunstyrelsens sammanträde i mars ta ställning till vilken av placeringarna Kölen eller 
Gränby sportfält som ska föreslås kommunfullmäktige i ärendet, 

att för återrapport till kommunstyrelsen i mars uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB samt i dialog med föreningslivet 
ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de 
idrottsföreningar som är verksamma vid anläggningarna, 

att förslaget från kommunledningskontoret ska säkerställa att Konståkningsförbundets funktionskrav 
uppfylls för att det ska kunna genomföras nationella och nordiska mästerskapstävlingar i Uppsala, 

att till kommunfullmäktiges sammanträde i mars föreslå fullmäktige att Uppsala kommun med start 
under 2019 ska genomföra de om- och tillbyggnader som behövs för att göra den nuvarande 
anläggningen vid Gränby sportfålt mer ändamålsenlig för issporterna i enlighet med föredragningen, 
samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och 
rekreationsfastigheter AB under 2019 utreda vad och hur som ger högst effektivitet av egen, extern 
drift eller en blandning mellan de två för den nya issportsarenan. 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

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

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden i bilaga A § 12. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande. 
Centerpartiet är positiva till förslaget som ger issporterna i Uppsala möjlighet att utveckla sin 
verksamhet, både för bredden och för eliten. För att denna plan ska vara genomförbar måste det 
förslag som kommunfullmäktige slutligen beslutar om vara hållbart både ur ekonomiskt och idrottsligt 
perspektiv. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4:TAM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Centerpartiet ser att det finns exempel på samverkan i föreningslivet i Uppsala där föreningarna tar 
ansvar för drift, verksamhet och marknadsföring av idrotten och Uppsala. Därför är det viktigt att 
lokaliseringen möjliggör att föreningslivet tar mer eget ansvar både för verksamhet och ekonomi. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket beklagligt att inte civilsamhället i samarbete med näringslivet kan bygga och driva 
liknande anläggningar. Det offentliga har gång efter gång visat sig vara mycket sämre på att till 
rimliga kostnader bygga och driva liknande verksamheter. Särskilt i ljuset av kommunens ansträngda 
ekonomi måste vi vara mycket klokare kopplat till liknande infrastrukturprojekt. 

Beklagligt att inte kommunstyrelsen tydligt inkluderade behovet av parkeringskapacitet och 
trafikframkomlighet vid slutligt platsförslag. Också beklagligt att kommunstyrelsen inte lägger till 
uppdraget att säkerställa en ny och accepterad båtuppläggningsplats om Kölen väljs som slutligt 
förslag. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD): 
(I) att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen samt 
Sport- och rekreationsfastigheter AB säkerställa tillräcklig parkeringskapacitet och 
trafikframkomlighet vid slutligt platsförslag. 
(2) att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen samt 
Sport- och rekreationsfastigheter AB att säkerställa att det finns en ny accepterad 
båtuppläggningsplats om Kölen väljs som slutligt förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Rickard Malmström (MP) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till arbetsutskottets två första att-satser och bifall till 
arbetsutskottets övriga att-satser. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Stefan Hannas (-) första tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under en längre tid strävat efter att uppföra en ny anläggning för issporter, 
främst ämnad för ishockey och konståkning, som även möter kraven för matcher i elitserie för 
ishockey (SHL). 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 oktober 2018 att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd 
med stadsbyggnads-förvaltningen och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB utreda 
förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern 
anläggning 2022. 

Utredningen har letts av kommunledningskontoret tillsammans med kompetens från Plan- och 
byggavdelningen, Idrott- och fritid, Stadsbyggnadsförvaltningen, Ekologisk hållbarhet, Uppsala 
kommun sport- och rekreationsfastigheter AB samt Destination Uppsala AB. Utredningen 
publicerades den 28 december och skickade ut till kommunstyrelsen samtidigt som den skickades ut 
på remiss till berörda föreningar och organisationer. 

Utredningen landade i följande rekommendationer: 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upratifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

- att bygga en arena som rymmer 5 000 åskådare, 
- att arenan placeras i kvarteret Kölen utifrån en samlad bild av Uppsalas stadsutveckling, 
- att Uppsala kommun bygger och finansierar arenan i egen regi utifrån att det bedöms vara det mest 
effektiva vad gäller totalkostnad och genomförandetid, 
- att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och Sport-
och rekreationsfastigheter AB under 2019 utreda vad som ger högst effektivitet av egen, extern drift 
(t.ex. föreningsdrift) eller en blandning mellan de två, 
- att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och Sport-
och rekreationsfastigheter AB att under våren 2019 ta fram underlag kring vilka om- och tillbyggnader 
som behövs för att göra nuvarande anläggning vid Gränby sportfält mer ändamålsenlig för issporterna, 
samt 
- att uppdra till Kommunledningskontoret att i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen och Sport-
och rekreationsfastigheter AB att under 2019 ta fram underlag kring en långsiktig plan för Gränby 
sportfälts utveckling. 

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

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) första tilläggsyrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Stefan Hannas (-) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KS 2019-02-06 § 12 bilaga A 

Ärende 12 
Förslag till byggnation av arena samt upprustning och utbyggnad av befintliga anläggningar 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Vi yrkade i kommunstyrelsen bifall till att-satserna 3-6 i förslaget. Den tredje att-satsen beskriver på 
ett bra sätt vad vi anser bör göras på Gränby Sportfält: 

"att för återrapport till kommunstyrelsen i mars uppdra till kommunledningskontoret att i samråd 
med stadsbyggnadsförvaltningen och Sport- och rekreationsfastigheter AB samt i dialog med 
föreningslivet ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter 
behoven hos de idrottsföreningar som är verksamma vid anläggningarna" 

Vi instämmer också i att en ny- / ombyggd anläggning bör möta funktionskraven för elithockey och 
konståkning. 

Det är också bra att en utredning sker om driften av anläggningarna, där aktörerna på Gränby 
Sportfält kan vara delaktiga. 

Vi yrkade dock avslag för att-sats 1 och 2 av anledningen att vi dels inte anser att kommunen ska 
bygga en arena i egen regi för en halv miljard kronor, och dels att vi inte anser att alternativet 
"Kölen" skall kvarstå. Vi anser att inriktningen bör vara att hitta en modell för en ny arena på Gränby 
Sportfält där de nuvarande aktörerna är delaktiga i planering, utformning och uppförande. 

Vi yrkade även bifall till Stefan Hannas (-) två yrkanden att dels säkerställa parkeringskapaciteten. 
Särskilt med tanke på att vi redan lagt en motion om att aktörerna på Gränby Sportfält ska överta 
ansvaret för parkeringarna i området. Och dels yrkandet att se till att en ny båtuppställningsplats 
finns klar, vilket vi motiverade i vår reservation i kommunstyrelsens arbetsutskott, som återges här: 

Det har länge saknats en modern ishockeyarena i Uppsala. Ett förslag om eventarena i Gränby togs 
fram för ca 10 år sedan, en modell där näringslivet skulle bygga och driva anläggningen och Uppsala 
kommun skulle stå för en investeringskostnad på 150 mnkr. Detta upplägg gick i stöpet i somras, och 
vi är nu åter på ruta ett. Det är väldigt synd att vii Uppsala inte har ett starkare näringsliv som skulle 
kunna bekosta en arena med privata medel, utan för att vi skall få en ny anläggning på plats ser det 
ut som att kommunen måste ta ett initiativ. 

Problemet för kommunen är att vi, på grund av att vi är en av de snabbast växande städerna i 
Sverige, har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge när det gäller nya investeringar. Först och främst 
måste kommunen se till att vi får nödvändig infrastruktur, nya bostäder och arbetsplatser, samt nya 
skolor och äldreboenden på plats. Det gör att utrymmet för investeringar i fritidsanläggningar hela 
tiden krymper. Speciellt med bakgrund av att vi redan fattat beslut om en investering på nästan 1 
miljard kronor på nya Studenternas arena, över 1 miljard kronor på ett nytt stadshus och ca 1 miljard 
kronor på ett nytt Fyrishov så anser inte vi Kristdemokrater att vi just nu har råd med en halv miljard 
på att bygga en kommunal ishockeyarena. Vi reserverar oss därför mot dagens beslut i KSAU att 
arenan ska byggas i kommunal regi, och att man dessutom fortfarande lämnar öppet för en 
lokalisering i industriområdet i Kungsängen ("Kölen"). 

Vi förstår att Almtuna trycker på för att få en arena som möter SHL-standard på plats. Med tanke på 
att vi redan väntat så länge tror vi dock att man måste ge sig till tåls ett litet tag till för att få ett bra 
beslut. 

.94 



För Kristdemokraternas del är inriktningen dels att en ny Arena bör ligga i anslutning till Gränby 
Sportfält, och dels att vi måste värdera en ombyggning av nuvarande ishallar som ett alternativ. Vi 
beklagar också den forcerade process som genomförts där inte föreningslivet i stort involverats i att 
ta fram ett heltäckande och väl förankrat förslag. Det blir alltid mycket bättre när idrottsrörelsen ... 
får styra, än när kommunen själv ska uppföra skrytbyggen. Goda exempel på detta, som redan finns 
vid Gränby sportfält, är IFU Arena, som innebandyn och friidrotten står bakom, och Relitahallen som 
bandyidrotten själv tagit initiativ till och uppfört utan direkt kommunalt stöd. En enastående 
prestation/ 

IFU Arena-bolag har nu lagt fram en vision om en ombyggnad av befintliga isanläggningar, ett förslag 
som i de bästa av världar borde kunnat vara utgångspunkt för en vidare process istället för att bara 
förkastas av kommunen. Vi är övertygade om att det går att hitta en modell där kommunen kan 
uppföra en anläggning tillsammans med IFU, bandyn, hockeyn och konståkningen, i samarbete med 
övriga aktörer runt sportfältet (Tennis/UTK och Arenahotellet). 

I Örebro finns det exempelvis en badanläggning som kommunen äger till hälften, och näringslivet 
övriga halvan. När det gäller IFU har kommunen gått in med borgen vid uppförandet av 
anläggningen. Lagstiftningen rörande kommunens samverkan med ideell sektor är inte glasklar, 
därför borde detta ordentligt ses över innan vi säger nej. 

Vi vill också se ett tydligt underlag vad det skulle kosta att bygga om nuvarande isanläggning. Man 
skulle exempelvis genom att nyuppföra en ny rink/rinkar söderut mot Von Bahrska häcken, eller 
norrut i läget bredvid Relitahallen, kunna ha evakueringsmöjligheter under tiden man bygger om A-
hallen till en modern hockeyarena. 

Vi beklagar också att styret i god tradition med den gamla vänstermajoriteten inte klarat att ha en 
bättre process när det gäller att involvera idrottsrörelsen, utan att vi nu har hamnat i en onödig 
polarisering mellan att bygga om den gamla anläggningen och att bygga en ny på "Kölen"-området. 
Det är beklämmande att föreningar inom vissa breddsporter, såsom konståkningen, förbisetts och 
nedprioriterats i nuvarande utredning. 

Slutligen några ord om just läget bredvid reningsverket. Det är problematiskt av flera skäl. Dels ur 
kommunikationssynpunkt, och dels när det gäller frågan för båtuppläggningsplatserna i området. 
Under många år har kommunen behandlat båtklubbarna styvmoderligt, och vi anser, vilket vi 
framfört i åtskilliga interpellationer och motioner, att Uppsala kommun måste ha en tydlig strategi 
för båttrafiken på Fyrisån. Vi har föreslagit en ny, utgrävd småbåtshamn i höjd med Kungsängsbron, 
och i vilket fall som helst måste det finnas en permanent lösning för varv och båtuppställningsplatser. 
INNAN man fattar beslut om att lägga en hockeyarena på området. 

Det har också talats om vikten av fler isytor för bredden inom issporterna. Vi anser att man bör se 
över helheten, men att det är viktigt att se att en ny elithockeyarena på Kölen inte ger bättre 
möjligheter för breddidrott i Uppsalas södra delar. Där måste man fundera på ett komplement i 
Gottsunda/Bergsbrunnaområdet. Det är också viktigt att fortsatt ha möjlighet för ute/sar. 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 

K 
D 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§ 13 

Revidering av handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
KSN-2018-0108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Bostadsområdet Gottsunda/Valsätra hade varit ett vanligt bostadsområde utan behov av 
handlingsplaner om det inte varit för den misslyckad invandrings- och assimilationspolitik. Den 
insikten behöver kommunen ha med sig i sitt fortsatta arbete. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (-): 
( I) att "säkra trygga och säkra skolvägar" läggs till som ny aktivitet under område 3, med gatu- och 
samhällsmiljönämnden som huvudansvarig. 
(2) att uppdra åt kommunledningskontoret att ansöka om ett vidgande av LOV 3-området så att även 
Bandstolsvägen på försök omfattas. 
(3) 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. 
(4) att Uppsala kommun ska utreda hur samarbetet mellan kommun och kyrkor, samfund och övriga 
kulturella föreningar kan stärkas i syfte att motverka extremism och hedersproblematik. 
(5) att Uppsala kommun sjösätter en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gentemot barn 
och unga som ett steg i att förbättra värdegrundsarbetet. 
(6) att återinrätta samverkansmedel, vilket möjliggör för civilsamhället att starta och driva 
verksamhet igen. Förra styret avskaffade detta och ersatte det med en social investeringsfond, som 
bara kommunala verksamheter kan söka bidra från. 
(7) att uppdra till kommunledningskontoret att snarast identifiera fler lämpliga kommunala 
förvaltningar, som inte är socialtjänst-relaterade, för flytt till tillgängliga ytor i Gottsunda centrums 
idag tomma kontorsdel. 
(8) att Uppsala kommun ska utreda ett system med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser, likt de 
modeller som exempelvis Sundbybergs kommun och Nacka kommun använder, i närområdet i 
Gottsunda/Valsätra. 
(9) att Uppsala kommun aktivt jobbar för att stärka kopplingen mellan det lokala föreningslivet och 
kommunens skolor i området Gottsunda/Valsätra. 
(10) att en arbetsmarknadshandläggare alltid kopplas in automatiskt redan under första mötet när 
någon söker försörjningsstöd. Bilaga A § 13. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliffilue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

Simon Alm (SD) yrkar: 
(I) att bifalla Uppsala-Alliansens 1, 2, 4 och 10 tillägg. 
(2) att punkt 51 och 55 stiyks med motiveringen att kommunen bör prioritera generella åtgärder och 
inte försöka agera normkritiskt. 
(3) att Uppsala kommun sjösätter en kampanj mot antisemitism riktad mot barn och unga. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första (1) och sjunde (7) 
tilläggsyrkanden. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Sammanfattning 
I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta Handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Syftet med 
handlingsplanen är att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart 
Gottsunda/Valsätra. Handlingsplanen har en tydlig koppling till det nya planprogrammet för området, 
som tagits fram parallellt. En del i kommunstyrelsens beslut var att komplettera samrådshandlingarna 
för planprogram för Gottsundaområdet med de fem fokusområdena från handlingsplanen samt att 
revidera och uppdatera handlingsplanen efter att samrådet genomförts. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer eget återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att ärendet 
återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019. 
Arbetstutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KS 2019-02-06 § 13 bilaga A 

Ärende 13 

Revidering av handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Yrkande 
Uppsala-Alliansen 

Det är tråkigt att det krävdes att området utsetts till särskilt utsatt område av NOA för att styret i 
Uppsala kommun skulle vilja ta ett helhetsgrepp. Vii Uppsala-Alliansen har sedan länge velat ta fram 
en trygghetsplan för hela Uppsala. 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. 

Uppsala-Alliansen har tidigare föreslagit att ansöka om LOV 3-område i Gottsunda centrum, Valsätra 
och intilliggande bebyggelse. Det är glädjande att ett LOV 3-område nu finns på plats och att styret i 
Uppsala kommun också insett värdet av de kommunala ordningsvakternas insatser. Som framkommit 
i dialog och samråd med boende i området så skänker de kommunala ordningsvakterna en känsla av 
trygghet. Ett av de områden som uppfattas som allra minst tryggt och som är mest drabbat av 
brottslighet är Bandstolsvägen, vilket idag inte omfattas av LOV 3-området. 
Kommunledningskontoret bör förbereda en ny ansökan för ett LOV 3-område där även 
Bandstolsvägen omfattas. 

Vissa av de oroshärdar som finns i Gottsunda och Valsätra bottnar i konflikter mellan människor från 
olika kulturer. Gottsunda är ett mångkulturellt och multireligiöst område. Mångfald innebär i 
grunden möjligheter snarare än problem. Dock vet vi att inom ramen för detta finns små kluster av 
reaktionära och våldsbejakande idéer. Detta skapar otrygghet och begränsar inte minst unga 
kvinnors möjlighet att kunna ta del av självklara rättigheter såsom att leva, älska och tro som de vill. 
Det är viktigt att kommunen adresserar de här konflikterna och bidrar till att förebygga och lösa dem. 
Därför anser Uppsala-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. Kulturföreningar, kyrkor och samfund bör tydligt integreras i detta arbete. Detta 
specificeras inte tillräckligt tydligt i den föreslagna handlingsplanen. 

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, SIU och alla kyrkor och religiösa samfund. Inte heller 
idrottsrörelsen nämns närmare, mer än att man ska försöka starta nya föreningar och öka 
tillgängligheten till idrottshallar efter skoltid. Vi tror att en nyckel till ett tryggare Gottsunda är att 
samarbeta med de aktörer som redan finns på plats och är aktiva. En utredning om hur formerna för 
föreningslivet kan komplettera det kommunala uppdraget i Gottsunda har enligt handlingsplanen 
påbörjats. Det är en för liten åtgärd och en för långsam sådan. Exempelvis bör föreningslivet redan 
nu kunna erbjudas ett tätare samarbete med kommunens skolor i området. Erfarenhet visar att 
exempelvis idrotten når gruppen av ungdomar som är utsatta och finns i riskzonen att hamna i 
utanförskap, brott och missbruk. 

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. Vii Uppsala-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 
kommer man även in på diskussioner om grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar. 
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Vi anser att kommunen bör arbeta aktivt för att få fler boende i området att gå från bidrag till jobb. 
Kommunen bör på ett tydligare sätt uppmuntra lokala företagare, men också kommunens egna 
verksamheter, att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden. Ett eget jobb och att vara 
med och bygga upp sitt område ger både stolthet och ägandekänsla. Vår starka uppfattning är att det 
skulle bidra också till ett tryggare område, det man känner ett ägarskap för vårdar man. 

1 exempelvis Sundbybergs kommun och Nacka kommun jobbar man på ett mycket framgångsrikt sätt 
med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser. Företag, organisationer eller andra kommun kan bli 
"leverantörer" till kommunen och får ersättning från kommunen när de anställer någon som står 
långt från arbetsmarknaden. Ersättningen varierar beroende på hur nära eller långt ifrån 
arbetsmarknaden individen bedöms stå: nära arbetsmarknaden — lägre ersättning, längre från 
arbetsmarknaden — högre ersättning. Ersättningen styrs också genom en sysselsättningsbonus, där 
bonus utgår om individen får anställning och är anställd en period. Kommunen bör sträva efter att 
dess invånare ska ha långsiktig sysselsättning, snarare än kortsiktiga åtgärder och förvar. En liknande 
modell anser vi skulle kunna vara framgångsrik i Uppsala, framför allt i ett område som 
Gottsunda/Valsätra där många står långt från arbetsmarknaden. 

Det måste bli enklare att gå från bidrag till jobb. När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll 
som söker försörjningsstöd bör arbetsmarknadsinsatser planeras redan på första mötet. Främsta 
fokus bör vara hur behovet av försörjningsstöd kan avslutas. Vi välkomnar att 
Arbetsmarknadsförvaltningen etablerar sig med Jobb- och utbildningscentrum men vill ytterligare 
stärka kopplingen mellan socialtjänst och arbetsmarknadshandläggare. 

1september 2018 yttrade sig gatu- och samhällsmiljönämnden över handlingsplanen 
Gottsunda/Valsätra. 1 samband med detta föreslog en enig nämnd att "gatu- och 
samhällsmiljönämnden bidrar med trygga och säkra skolvägar" skulle läggas till som ny aktivitet 
under Område 3 — Barn och ungas uppväxtvillkor. 1förslaget till reviderad plan finns aktiviteten inte 
med, och i ärendet redovisas detta som en inkommen synpunkt, men utan kommentar och utan 
redovisning av hur det hanterats i den reviderade planen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen 

Att "säkra trygga och säkra skolvägar" läggs till som ny aktivitet under område 3, med 
gatu- och samhällsmiljönämnden som huvudansvarig. 

Att uppdra åt kommunledningskontoret att ansöka om ett vidgande av LOV 3-området så 
att även Bandstolsvägen på försök omfattas. 

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 Uppsala kommun ska utreda hur samarbetet mellan kommun och kyrkor, samfund och 
övriga kulturella föreningar kan stärkas i syfte att motverka extremism och 
hedersproblematik. 

Att Uppsala kommun 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. Förra styret avskaffade detta och ersatte det med en social 
investeringsfond, som bara kommunala verksamheter kan söka bidra från. 



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

Att Uppsala kommun ska utreda ett system med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser, 
likt de modeller som exempelvis Sundbybergs kommun och Nacka kommun använder, 
i närområdet i Gottsunda/Valsätra. 

Att Uppsala kommun aktivt jobbar för att stärka kopplingen mellan det lokala 
föreningslivet och kommunens skolor i området Gottsunda/Valsätra. 

Att en arbetsmarknadshandläggare alltid kopplas in automatiskt redan under första mötet 
när någon söker försörjningsstöd. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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upPlealut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§ 14 

Medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 2019-2020 
KSN-2018-3934 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna medborgarlöfte Gottsunda/Valsätra 2019-2020 mellan Polisen, Uppsala kommun och 
Fastighetsägarföreningen Gottsunda/Valsätra rörande insatser i området enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M) Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket positivt att ett medborgarlöfte tagits fram i dialog mellan polisen, Uppsala kommun och 
fastighetsägarföreningen. Att lyfta medborgarperspektivet och involvera alla berörda parter ser 
Uppsala-Alliansen som en grundbult för att uppnå en förändring i området Gottsunda/Valsätra på 
riktigt. Uppsala-Alliansen identifierar, likt det som också finns anfört i medborgarlöftets detaljerade 
bilaga, att det är viktigt att jobba med både brottsförebyggande åtgärder såväl som åtgärder för att 
möjligheten att utreda fler brott ska öka. Kameraövervakning och närvaro från ordningsvakter bör 
vara högt prioriterat. 
Uppsala-Alliansen vill med detta särskilda yttrande poängtera vikten av att kameror kommer upp så 
fort som möjligt efter att beslut är fattat. Att det likt i fallet med kamerorna på resecentrum tar 9 
månader att få kamerorna på plats är inte acceptabelt. Kommunala ordningsvakter finns inte listat i 
den detaljerade bilagan, något Uppsala-Alliansen önskar att kommunen även fortsatt bör se som ett 
prioriterat arbete i området Gottsunda/Valsätra. Därtill vill vi också betona vikten av att det före-
byggande arbetet samordnas med socialtjänst, civilsamhälle och skolan. Det är absolut nödvändigt för 
att kunna fånga upp ungdomar som riskerar att vara på väg in i kriminalitet eller att fara illa. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har sedan flera år tillbaka ett samverkans-
avtal för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala kommun. Avtalet förlängdes genom 
beslut i kommunstyrelsen i november 2018. Som en del av Polisens styrning och för att förstärka och 
utveckla samverkan med lokala aktörer tas även medborgarlöften fram. Medborgarlöftena syftar till att 
öka tryggheten, minska brottsligheten och öka uppklarningen av begångna brott. 

I den handlingsplan för Gottsunda/Valsätra som kommunstyrelsen beslutade om i februari 2018 ingår 
ett uppdrag att i samverkan med polismyndigheten genomföra en medborgardialog för att ta fram ett 
medborgarlöfte. Under hösten 2018 genomförde kommunen, Polisen och den nybildade fastighets-
ägarföreningen i området medborgardialogen, vilken legat till grund för föreliggande förslag till 
medborgarlöfte. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPEOluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

§15 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2019 
KSN-2018-3705 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nämndens åtgärd 2.13.1 ändras till "Ta fram en modell för kommunens samverkan med 
ledningsägare, samt för samordning av kommunens eget gatuarbete, i syfte att undvika onödiga 
grävarbeten.", 

att nämndens åtgärd 3.17.1 ändras till "Inkludera bygget av fler pendlar- och infarts-parkeringar i 
anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter och stadens infarter i arbetet med att ta fram en 
övergripande mobilitets- och trafikstrategi.", samt att Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 
2014-2023 anges under koppling till styrdokument och "Goda möjligheter för hållbart resande." anges 
under förväntade effekter av åtgärden, 

att nämndens åtgärd 8.10.1 ändras till "Gör en översyn av kommunens synpunktshantering för att 
identifiera moment som kan digitaliseras under planperioden och inom budgetramen.", samt 

att med ovanstående ändringar godkänna verksamhetsplan och budget för 2019 enligt ärendets bilaga. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag vid fidlmäktigeförhandlingarna som tyvärr inte vann 
bifall. Det innebär att vi inte kan genomföra vår politik fullt ut och tillämpa den på kommunstyrelsens 
verksamhet. 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet hade ett annat budgetalternativ i kommunfullmäktige som medger en annan politik än 
den som framkommer i nuvarande budgeten. Tyvärr föll vår budget i KF. Detta innebär att vi inte kan 
tillämpa den politiken för jämlikhet som vår budget innehöll, med en mer offensiv politik för ett 
jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i 
bilaga A § 15. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(/) att tillföra 2 miljoner kronor till Destination Uppsala AB under perioden. 
(2) att nämndens åtgärd 2.13.1 ändras till "Ta fram en modell för kommunens samverkan med 
ledningsägare, samt för samordning av kommunens eget gatuarbete, i syfte att undvika onödiga 
grävarbeten." 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-06 

(3) att nämndens åtgärd 3.17.1 ändras till "Inkludera bygget av fler pendlar- och infarts-parkeringar i 
anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter och stadens infarter i arbetet med att ta fram en 
övergripande mobilitets- och trafikstrategi.", samt att Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 
2014-2023 anges under koppling till styrdokument och "Goda möjligheter för hållbart resande." 
anges under förväntade effekter av åtgärden. 
(4) att nämndens åtgärd 8.10.1 ändras till "Gör en översyn av kommunens synpunktshantering för att 
identifiera moment som kan digitaliseras under planperioden och inom budgetramen." Bilaga B § 15. 

Erik Pelling (S) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra (2), tredje 
(3) och fjärde (4) ändringsyrkanden. 

Sammanfattning 
I förslaget till verksamhetsplan har kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 73 uppdrag som 
fullmäktige gett till kommunstyrelsen konkretiserats i form av åtgärder. Inom tio områden har 
uppdragen kompletterats med nämndmål och strategier för att fånga utvecklings-områden som ligger 
under kommunstyrelsens ansvar. Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ett 
kommunbidrag på 474 miljoner kronor för 2019 där ett effektiviseringskrav om 2 miljoner kronor är 
medräknat. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) med fleras första (1) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Ja för avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första ändringsyrkande (1). Nej för bifall till 
detsamma. 

Kommunstyrelsen beslutar med nio ja-röster mot sex nej-röster att avslå Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras första ändringsyrkande (1). 

Ja- röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiemin (S), Ulrik Wärnsberg (S), 
Stefan Hanna (-), Simon Alm (SD), Rickard Malmström (MIP) och Erik Pelling (S). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerquist (M), Tobias Smedberg (V), 
Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V). 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras andra (2), tredje (3) och fjärde (4) 
ändrings yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KS 2019-02-06 § 15 bilaga A 

Ärende 15 
Verksamhetsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen har arbetats fram utifrån den styrande 
minoritetens politiska vilja och den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2019 — 2021. 
Det är en självklarhet att den av fullmäktige beslutade budgeten ska få genomslagskraft i 
verksamhetsplanen. Uppsala-Alliansen hade ett annat förslag till budget som vi tror hade varit bättre 
för Uppsala kommun. Det innebär att verksamhetsplanen för kommunstyrelsen hade sett 
annorlunda ut om Uppsala-Alliansen hade styrt Uppsala kommun. 

Under 8 år i följd, 2006 - 2014, då vi var i majoritet, presenterade Alliansen en gemensam budget för 
Uppsala kommun liksom uppdragsplaner/verksamhetsplaner för nämnder och styrelser. Idag är 
Uppsala-Alliansen i opposition och la fram ett förslag till Mål och budget 2019 - 2021 med 
inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar som skiljer sig från den styrande minoritetens budget. Vårt 
alternativ vann inte till fullo gehör i fullmäktige men vi lyckades få igenom nedan uppdrag som 
kompletteringar på minoritetens budget. Dessa hade inte funnits med om vi inte drivit dessa frågor: 

1. Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår 
brott. 

2. Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga 
grävarbeten. 

3. Bygg fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens 
knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. 

4. Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. 
5. Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och 

stressreducerande åtgärder. 
6. Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med kunden i 

fokus. 
7. Upprätta en solkommunstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av 

kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025. 
8. Utreda en sänkning av kostnaden för färdtjänstavgifterna till samma nivå som 

kollektivtrafiken. 

Mot denna bakgrund vill Uppsala-Alliansen i kommunstyrelsen markera att dagens beslut om 
verksamhetsplan är en produkt formulerad utifrån majoritetens ramar och prioriteringar. Vi vill 
därför med detta särskilda yttrande hänvisa till Uppsala-Alliansens Mål och budget för 2019 - 2021. 

Uppsala-Alliansen hade även flera yrkanden på ärendet för att bevaka de frågor som vi fick igenom 
när det fattades beslut om budget i kommunfullmäktige. Ett yrkande som vi dock inte fick igenom på 
kommunstyrelsen var att tillföra 2 miljoner kronor till Destination Uppsala AB under perioden. 

Besöksnäringen i Sverige sysselsätter idag totalt omkring 180 000 personer. Bara under 2017 ökade 
antalet anställda med 10 600 personer. Många får sitt första jobb inom besöksnäringen och många 
svenskar med rötterna i ett annat land och en annan kultur väljer att starta företag inom just 
besöksnäringen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen i Uppsala och anser därför att 
detta är ett område som vi bör satsa mer på. Vårt geografiska läge med närhet till både Stockholm 
och Arlanda i kombination med flertalet historiskt och kulturellt intressanta platser ger oss utmärkta 
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möjligheter att stärka vår besöksnäring. Möjligheten för företag inom besöksnäringen att startas och 
växa måste bli ännu bättre. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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KS 2019-02-06 § 15 bilaga B 

Ärende 15 
Verksamhetsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen 

Yrkande 
Uppsala-Alliansen 

Besöksnäringen i Sverige sysselsätter idag totalt omkring 180 000 personer. Bara under 2017 ökade 
antalet anställda med 10 600 personer. Många får sitt första jobb inom besöksnäringen och många 
svenskar med rötterna i ett annat land och en annan kultur väljer att starta företag inom just 
besöksnäringen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen i Uppsala och anser därför att 
detta är ett område som vi bör satsa mer på. Vårt geografiska läge med närhet till både Stockholm 
och Arlanda i kombination med flertalet historiskt och kulturellt intressanta platser ger oss utmärkta 
möjligheter att stärka vår besöksnäring. Möjligheten för företag inom besöksnäringen att startas och 
växa måste bli ännu bättre. 

Den föreslagna åtgärden under uppdrag 2.13 är i praktiken en upprepning av uppdraget som behöver 
konkretiseras för att förvaltningen ska kunna arbeta med den på ett meningsfullt sätt. Uppsala-
Alliansen menar att kommunen borde ta fram en modell för hur man på politisk nivå samverkar med 
ledningsägare såsom Vattenfall, IP Only, Uppsala Vatten & Avfall och liknande aktörer som utför 
regelbundna grävarbeten. 

Förslaget till nämndåtgärd under uppdrag 3.17 anger att uppdraget är parkeringsbolagets ansvar 
snarare än kommunstyrelsens. Uppsala-Alliansen menar emellertid att kommunen borde ha en mer 
långsiktig plan för utbyggnaden av pendlarparkeringar, som utgår från de planprocesser för 
utbyggnad av bostäder och service som sker på stadsbyggnadsförvaltningen. Således anser vi att 
bygget av fler pendlarparkeringar bör ingå i den övergripande mobilitets- och trafikstrategi som 
föreslås som nämndåtgärd under uppdrag 3.10. 

Uppdrag 8.10 slår fast att e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter etc. ska utökas, föreslagen 
nämndåtgärd anger emellertid att den digitala hanteringen av synpunkter och felanmälan ska 
samordnas. De digitala möjligheterna utvecklas i snabb takt och Uppsala kommun måste försöka 
hålla jämna steg med denna utveckling. I det läget menar Uppsala-Alliansen att det är en för defensiv 
ambition att endast samordna digitala lösningar, en ambition som därtill inte svarar mot det uppdrag 
kommunorganisationen ålagts av fullmäktige att utföra. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på 

Att tillföra 2 miljoner kronor till Destination Uppsala AB under perioden. 

Att nämndens åtgärd 2.13.1 ändras till "Ta fram en modell för kommunens samverkan 
med ledningsägare, samt för samordning av kommunens eget gatuarbete, i syfte att 
undvika onödiga grävarbeten." 

Att nämndens åtgärd 3.17.1 ändras till "Inkludera bygget av fler pendlar- och infarts-
parkeringar i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter och stadens infarter i 
arbetet med att ta fram en övergripande mobilitets- och trafikstrategi.", samt att 
Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023 anges under koppling till 
styrdokument och "Goda möjligheter för hållbart resande." anges under förväntade 
effekter av åtgärden. 



Att nämndens åtgärd 8.10.1 ändras till "Gör en översyn av kommunens 
synpunktshantering för att identifiera moment som kan digitaliseras under 
planperioden och inom budgetramen." 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 

UPPSALA 
ALLIANSEN 

Cent ereet 
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§ 16 

Programdirektiv för Uppsalapaketet 
KSN-2018-3392 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna programdirektiv för Uppsalapaketet, enligt ärendets bilaga. 

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

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är helt fel att staten villkorar medfinansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik med ensidiga 
teknikkrav. Programdirektivet borde formuleras teknikneutralt. Om staten vill stötta Uppsala kommun 
med nödvändiga investeringsmedel för att uppmuntra en kraftfidlare byggtaktsplan är det bra. Det är 
dock inte rimligt att staten lägger sig i vilken teknik Uppsala kommun och region Uppsala finner 
lämpligast för att lösa de behov som anses finnas innan år 2050. Uppsala kommun är i dag inte i en 
finansiell situation där kommunen enskilt kan investera i mångmiljardlösningar. Sannolikt talar vi om 
ett kommunalt finansieringsbehov på minst tre miljarder kronor. Det är oansvarigt att utsätta 
Uppsalas skattebetalare för en liknande risk innan det finns ett trovärdigt finansieringsupplägg. Det 
trovärdiga finanseringsupplägget saknas idag. Även beskrivningar av hur övrig fordonstrafik 
påverkas av föreslagen spårvagnstrafik saknas. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 16. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga B § 16. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar: 
(I) att det sjätte programmålet justeras till 5 000 bostäder inom Södra staden/Gottsunda, klart till 
2035 
(2) att spårväg ersätts av teknikneutral kapacitetsstark kollektivtrafik för att undvika låsningar under 
utredningen 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Simon Alms (SD) ändringsyrkanden. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till programdirektiv för att starta arbetet med att 
planera genomförandet av Uppsala kommun åtagande enligt avtalet "Avtal avseende bostadsbyggande 
i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och "Nysala" i Uppsala kommun", KSN-2017-3985, 
handling 15. Programdirektivet avser perioden 2019-2021, planeringsskedet, och bedöms kosta 38 
miljoner kronor över perioden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) första ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) andra ändringsyrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KS 2019-02-06 § 16 bilaga A 

Ärende 16 
Programdirektiv för Uppsalapaketet 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet ställer sig positiva till fyra spår till Stockholm, ett nytt stationsläge i Bergsbrunna samt 
anläggandet av kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. Centerpartiet är vidare positiva till att 
människor vill flytta till kommunen och gläds åt att Uppsala växer. Vi är emellertid kritiska till att 
kommunens samlade utveckling koncentreras till ett mycket begränsat geografiskt område i och 

kring centralortens södra delar. 

Centerpartiet anser att Uppsala ska byggas ut med varsamhet och omsorg. Vi tycker inte det är 
tillräckligt att det byggs bostäder i Uppsala — i Uppsala ska det byggas boendemiljöer vi är stolta över 
och där människor trivs. Det tror vi inte att vi lyckas med om vi till exempel bygger 10 000 fler 
bostäder i Bergsbrunna än vad det finns täckning för i översiktsplanen, något som ingår i 

Uppsalapaketet. 

Centerpartiet tycker vidare det är olyckligt att ett enskilt projekt av Uppsalapaketets dignitet tillåts 
tränga ut viktiga satsningar i andra delar av kommunen. Redan innan arbetet med Uppsalapaketet 
kommit igång ordentligt har vi fått exempel på hur andra planerade projekt prioriteras bort till 
förmån för Uppsalapaketet, exempelvis Jälla 2:5, Grönviken 1:12 och Vaksala-Lunda 2:19. I dessa 
områden kommer viktiga investeringar och byggnationer att utebli för att Uppsalapaketet slukar de 
resurser som var tänkta att gå till projekten. 

Därtill vill Centerpartiet trycka på vikten av att utredningen av kapacitetsstark kollektivtrafik är 
teknikneutral. Vi ämnar stötta det kapacitetsstarka kollektivtrafikslag som blir bäst för Uppsala och 
vill inte att kommunen på förhand låser fast sig vid en särskild tekniklösning. Det var mot bakgrund 
av ovanstående skäl som Centerpartiet i januari 2018 röstade nej till Uppsalapaketet. 

Jonas Petersson (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiå 

( 71A 
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Ärende 16 
Programdirektiv för Uppsalapaketet 

Särskilt yttrande 
Kristdemokraterna 

När vi skulle fatta beslut om avtal med staten angående fyrspår i kommunfullmäktige, januari 2018, 
så avstod vi Kristdemokrater i den slutliga omröstningen. Vi hade i kommunstyrelsen yrkat på 
återremiss av förslaget, och var inställda på att därmed bifalla det i fullmäktige. När dock 
ordföranden öppnade upp för att rösta om ensidiga ändringar av det redan framförhandlade avtalet 
från Liberalernas sida, så yrkade även vi på vår linje att en ny pendeltågsstation i Bergsbrunna skulle 
förläggas längre söderut. I kommunstyrelsen (december 2017) var vår argumentation mot 
föreliggande avtal följande: 

För det första ville vi se en sydligare placering av pendeltågsstation i Bergsbrunna där man då får 
undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen. 
Genom att flytta pendeltågsstationen söderut får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt tar 
över värdefull jordbruksmark mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka. Vi har också tidigare lyft idén 
om att lägga en del av järnvägen vid Bergsbrunna/Sävja i tunnel för att minska barriäreffekten och få 
ett bättre "Nya Uppsala" som denna nya stad kan bli. 

Vi ser även ett tydligt behov för alla boende i nya bostäder i Gottsunda och Sävja av en 
vägförbindelse ut till pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten (alltså parallellt med 
Ultunalänken), varför vi kommer följa upp denna fråga i särskild ordning i enlighet med vår tidigare 
reservation i översiktsplanen 2016. 

Slutligen hade vi önskat att staten inte hade gått in och detaljstyrt bostads-byggandet i Uppsala 
kommun när det gäller exempelvis täthet, materialval och parkeringar. 

Vi yrkade därför på att ärendet skulle återremitteras för omförhandling, men när det yrkandet föll 
röstade vi ändå ja till avtalet eftersom vi vill ta ansvar för utvecklingen av Uppsala kommun och är 
positiva till att staten nu säger ja till att finansiera fyrspårs utbyggnad och att investera i spårvagn i 
Uppsala 

Vi hade naturligtvis sett att denna inriktning hade varit grunden för föreliggande programdirektiv. 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 

K 
D 
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§17 

Handlingsplan — bostad för alla 
KSN-2018-1730 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderat förslag till handlingsplan Bostad för alla i enlighet med bilaga 1. 

Reservationer 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar mot beslutet med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkanden om att handlingsplanens 
mål anger minst 50 procent av bostäderna som byggs i Uppsala ska vara hyresrätter och att minst 25 
procent av bostäder som byggs på egen mark ska vara hyresrätter med låg hyra. 
Vi kommer inte kunna bygga bort bristen på hyresrätter i Uppsala med så låga målsättningar som 
anges i handlingsplanen. De målsättningar som handlingsplanen rymmer skulle rent av kunna minska 
andelen hyresrätter i Uppsala. 
Inte heller kommer vi kunna tillfredsställa behovet av hyresrätter med låg hyra enligt nivån som anges 
i handlingsplanen. Då endast ungefär en tredjedel av bostadsbyggandet sker på egen mark innebär 
den nu beslutade handlingsplanen att endast en av hundra lägenheter ska byggas med låg hyra. Det är 
en så låg ambition att det inte ens borde kallas för ambition. 
För att kunna bygga ett Uppsala där alla har råd att bo borde målsättningen i handlingsplanen utökas 
i enighet med vårt yrkande. 

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

Yrkande 
Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) yrkar: 
(1) att handlingsplanens mål anger att minst 50 procent av bostäderna som byggs i Uppsala ska vara 
hyresrätter, 
(2) att handlingsplanens mål anger att minst 25 procent av bostäder som byggs på egen mark ska vara 
hyresrätter med låg hyra. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörck (V) med fleras ändringsyrkanden. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
(I) att de bostäder som berör nyanlända och asylsökande stryks, 
(2) att bostadsplanen inkluderar en tydlig skrivning som öppnar upp för styckebyggande i högre 
utsträckning. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Simon Alms (SD) ändringsyrkanden. 

Sammanfattning 
Förslaget till handlingsplan för bostad för alla knyter an till beslutade övergripande målsättningar för 
kommunens bostadsförsörjning i Mål och budget 2018 — 2020 (inriktningsmål 5: Uppsalas invånare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ska ha bostad och arbete) och till kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019. 

Syftet med handlingsplanen är att möjliggöra ambitionen om bostad för alla, genom att konkretisera de 
övergripande målen i delmål med därtill kopplade åtgärder. Handlingsplanen ska följas upp i samband 
med den årliga programuppföljningen per augusti. 

Förslaget till handlingsplan avser bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet. Parallellt tar Uppsala 
kommun fram strategiska bostads- och lokalförsörjningsplaner för att säkerställa att personer med 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) får den bostad de behöver utifrån sina särskilda behov. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörck (V) med fleras första ändringsyrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörck (V) med fleras andra ändringsyrkande (2) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) första ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) andra ändringsyrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetstutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 18 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av investeringar 
KSN-2018-2984 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är allvarligt att Uppsala kommun 2019 fortfarande driver projekt mycket amatörmässigt. Särskilt 
allvarligt är det då det har riskerat, och fortsätter att riskera, stora ekonomiska värden med tanke på 
kommunens omfattande investeringsprojekt. Det är inte ovanligt att kommunens investeringsprojekt 
representerar värden på över 50 miljoner kronor. 1 ljuset av ambitionen med "ett Uppsala" ska 
Uppsala kommun ha ett standardupplägg för hur investeringsprojekt ska presenteras, följas upp och 
avslutas. 
Avvikelser som bristande projektbeskrivningar inför investeringsbeslut, dålig avviklserapportering, 
bristande tidplanekontroll och avsaknad av beställningsunderlag är häpnadsväckande. Det är inte 
bara uttryck för oprofessionell investeringshantering det är också tydliga exempel på att berörda 
nämnd och styrelser saknar en ansvarsfull internkontroll. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av investeringar till kommunstyrelsen för 
yttrande senast den 28 februari 2019 (svarstiden har förlängts efter begäran). 

Syftet med granskningen har varit att granska kommunens styrning och uppföljning av större 
investeringsprojekt för att bedöma om investeringsprocesserna i nämnder och bolag är ändamålsenliga 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 11 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 19 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av den långsiktiga 
finansiella planeringen 
KSN-2018-3300 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av kommunens långsiktiga finansiella 
planering till kommunstyrelsen för yttrande senast den 28 februari 2019. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 20 

Yttrande över remiss "Principer för pendlarparkeringar i Uppsala län" 
KSN-2018-3675 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Region Uppsala, i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Region Uppsala har den 3 december 2018 remitterat förslag till principer för pendlarparkeringar i 
Uppsala län till kommunstyrelsen, för yttrande senast den 15 februari 2019. 

Principerna för pendlarparkering ska utgöra ett stöd i planerings- och handläggningsarbetet kring 
pendlarparkeringar. Den förväntade effekten är att Uppsala län får tillgängliga, smidiga, smarta och 
säkra pendlarparkeringar. Principerna ska vara vägledande för hur parkeringarna utformas och vilken 
standard de ska ha. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 december 2018. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§21 

Inriktningsbeslut för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2019 
KSN-2018-3287 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inriktning för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2019, 

att uppdra till kommunledningskontoret att utvärdera årets närvaro i Almedalen inför kommande års 
deltagande, samt 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till förslaget om att omfördela 100 000 
för att på försök erbjuda årets pristagare av kommunens priser (exempelvis det pedagogiska priset, 
omsorgspriset, kvalitetspriset och landsbygdspriset) en möjlighet att representera kommunen och 
fortbilda sig i Almedalen. 

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

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande. I flera av kommunens 
nämnder, till exempel socialnämnden och äldrenämnden, aviseras stora besparingar och svårigheter 
att klara verksamheternas välfärdsuppdrag och en budget i balans. Men samtidigt som dessa 
nedskärningar är en realitet ska kommunen fortsätta och rent av utöka sitt engagemang under 
Almedalsveckan. Det finner vi från Vänsterpartiet orimligt och stötande. 

Yrkanden 
Tobias Smedberg (V) yrkar: 
att budgeten för Uppsalas deltagande i Almedalsveckan i form av Uppsala-arenan halveras från 600 
000 kr till 300 000 kr. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V): 
att omfördela 100 000 för att på försök erbjuda årets pristagare av kommunens priser (exempelvis det 
pedagogiska priset, omsorgspriset, kvalitetspriset och landsbygdspriset) en möjlighet att representera 
kommunen och fortbilda sig i Almedalen. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till Erik 
Pellings (S) yrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Almedalsveckan, även kallad politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på Gotland. 
Under veckan samlas företrädare för de politiska partierna och diskuterar politik. Myndigheter, 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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intresseorganisationer, företag med flera arrangerar seminarier under veckan. Region Gotland 
samordnar arrangemanget. Almedalsveckan 2019 arrangeras den 30 juni till 7 juli. 

Alla evenemang i programmet under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla. 
Almedalsveckan har vuxit stadigt sedan starten. Sett till antalet besökare, programpunkter och 
arrangörer var Almedalsveckan 2018 det största året sedan starten. De drygt 40 000 unika besökare 
som kom till årets Almedalsvecka kunde välja mellan 4 311 evenemang. Intresseorganisationer är 
tillsammans med företag flest till antalet bland arrangörerna, även om kommuner ökar i antal. 
Almedalensveckan har utvecklats till en viktig mötesplats för påverkan, omvärldsbevakning, 
kompetensutveckling och nätverkande. 

Genom ett deltagande får Uppsala en unik möjlighet till att rikta fokus på kommunkoncernens 
prioriterade frågor och satsningar. Det görs dels genom medverkan på relevanta seminarier och 
debatter och dels genom strategiska möten och samtal med nyckelaktörer på plats under 
Almedalsveckan. Uppsala kommun planerar nu för att tillsammans med samarbetspartners att delta i 
Almedalen 2019. Beslut om deltagande för kommunalråden i Uppsala beslutades av kommunstyrelsen 
i december 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till första att-sats, Tobias Smedbergs (V) 
ändringsyrkande och Simon Alms (SD) avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag till första att-sats. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Fredrik Ahlstedts (M) yrkande om att delegera ställningstagande kring 
Erik Pellings (S) ändringsyrkande till kommunstyrelsens arbetsutskott mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 22 

Medverkan i Uppsala Health summit 2019-2021 
KSN-2019-0041 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan i det globala hälsomötet Uppsala Health Summit under 
perioden 1 januari 2019 —31 december 2021, 

att lämna ett årligt bidrag om 350 000 kronor 2019, 400 000 kronor 2020 och 450 000 kronor 2021, 

att utse stadsdirektören att representera Uppsala kommun vid partnermötet för Uppsala Health 
Summit, 

att uppdra till stadsdirektören att underteckna samarbetsavtalet med berörda aktörer för Uppsala 
Health Summit enligt bilaga 1, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Uppsala Health Summit 
fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2019-2021. 

Sammanfattning 
Uppsala Health Summit är en årligen återkommande internationell arena i Uppsala för inbjudna 
beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en tvärvetenskaplig och 
tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa genom att ta tillvara 
forskningsresultat och innovationer. Uppsala kommun är en part projektet tillsammans med flera andra 
institutioner inom Life Science i Uppsala. 

Sedan starten 2012 har Uppsala Health Summit arrangerats fem gånger. Då nuvarande avtals- och 
finansieringsperiod, som kommunstyrelsen fattade beslut om i december 2015, löpte ut sista december 
2018 har ett förslag till nytt samverkansavtal kring Uppsala Health Summit tagits fram i ärendets 
bilaga. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 29 januari 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 

Valärenden 
KSN-2019-0362 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ledamot i kommunala handikapprådet utse Madeleine Andersson (M), 

att till ledamöter i milj ömålsrådet utse Göran Möller (C) och Samuel Dalevi (KD), 

att till ledamot i jämställdhetsrådet utse Johanna Engström (C), 

att till ledamot i arvodesberedningen utse Kent Kumpula (SD), 

att till ledamot i politisk styrgrupp för närvård utse Carolina Wigenfeldt (C), 

att till ersättare i Dalabanans intresseförening utse Markus Lagerquist (M), 

att till representant i Fairtrade City utse Johan Ceije (C), samt 

att till ersättare för Therez Almerfors (M), som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2: vice 
ordförande i utskottet för kommungemensam service, ledamot i brottsförebyggande rådet samt som 
representant i Fairtrade City för tiden till och med den 9 juni 2019, utse Markus Lagerquist (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 24 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 8 december - 29 januari 
KSN-2019-0135 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 8 
december 2018 — 29 januari 2019 till protokollet. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 8 
december 2018 till och med 29 januari 2019. 
Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 8 december 2018 till och med 29 januari 2019: 
1. Anmälan av särskild partiaktivitet, moderaterna 2018-11-21, KSN-2019-0376 
2. Anmälan av särskild partiaktivitet, vänsterpartiet 2018-11-28, KSN-2019-0376 
3. Årsrapport till Svenska kommun försäkring AB 2018, KSN-2019-0316 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 februari 2019 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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