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§ 155

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägget av fyllnadsval till Dalabanans
intresseförening och ärendena Motion om att garantera bostad år alla
ensamkommande från Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) och Motion om att
stoppa boendelösningar för ensamkommande migranter från Alexander von Uckermann
(SD) utgår, samt
att överlämna två inkomna initiativ till kommunledningskontoret för beredning.
-

Initiativärende om folkomröstning i fråga om ett islamistiskt center i
Stenhagen från Simon Alm (SD)
Initiativärende om reglemente för kommunala nämnder från Therez Almerfors
(M) och Jonas Segersam (KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Yttrande över granskning av IT-relaterade kontroller
KSN-2019-1492
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en genomförd granskning av ITrelaterade kontroller till kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 19 juni 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 220.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Yttrande över remiss av Uppsala brandförsvars
handlingsprogram från 2020
KSN-2019-1945
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Uppsala brandförsvars enligt ärendets bilaga 1.

Särskilt yttrande
Simon Alm (SD) särskilt yttrande:
Vi inte är nöjda gällande den bristfulla kapaciteten gällande rökdykning i Uppsala
kommun, varje brandstation ska ha möjlighet till rökdykning utan att invänta
förstärkning.
Sammanfattning
Uppsala brandförsvar har den 5 juni 2019 inkommit med en remiss av förslag till
Uppsala brandförsvars handlingsprogram från 2020, för yttrande senast den 23
augusti.
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett
handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst.
Handlingsprogrammet ska fastställas en gång per mandatperiod.
Handlingsprogrammet beskriver målsättningen för Uppsala brandförsvars verksamhet
under perioden 2020–2023.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 11 juli 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 221.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Yttrande över granskning av exploateringsredovisning 2018
KSN-2019-1477
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har den 15 april 2019 översänt sin granskning av
exploateringsredovisning 2018 till kommunstyrelsen för yttrande senast den 31
augusti.
Kommunrevisionen har granskat exploateringsredovisningen och
exploateringsverksamheten i Uppsala kommun. Rapporten granskar de
kvalitetssäkringar av projekt och rättelser som genomförts i slutet av 2018 och början
av 2019 och innehåller även en omfattande bakgrundsbeskrivning. Kommunrevisionen
anger att redovisningen för exploateringsverksamheten nu till stor del är rättad och att
nuvarande arbetssätt ger förutsättningar för ändamålsenlig styrning och uppföljning
av verksamheten.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 3 juli 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 219.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU
2019:13)
KSN-2019-1299
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till miljö- och energidepartementet enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Miljö- och energidepartementet har remitterat Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande till Uppsala kommun för yttrande. Uppsala kommun har ansökt om
och beviljats anstånd att lämna in yttrandet senast den 28 augusti.
Under sitt arbete har Agenda 2030-delegationen överlämnat fyra delredovisningar av
sitt uppdrag till regeringen, men slutbetänkandet utgör delegationens enda
betänkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 222.

Justerandes sign
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§ 160

Beslut om att utse dataskyddsombud
KSN-2019-1796
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse JP Infonet AB (organisationsnummer 556589-0521) till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen och för övriga nämnder, med Laura Gashi som kontaktperson, samt
att ge stadsdirektören rätt att utse ny kontaktperson vid behov.

Sammanfattning
Uppsala kommun och de kommunala bolagen har genomfört en gemensam
upphandling av tjänsten dataskyddsombud. Kommunstyrelsen måste utse det nya
dataskyddsombudet för egen del och för övriga nämnder samt anmäla det till
Datainspektionen. De kommunala bolagen ansvarar själva för att utse
dataskyddsombud samt göra anmälan till Datainspektionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 9 juli 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 224.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Begäran om yttrande på Mål och budget 2020 med plan för
2021–2022
KSN-2018-3573
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att översända förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022, bilaga, för
yttrande till nämnder med svarsdatum senast den 27 september, samt
att nämnderna i samband med yttrandet inkommer med förslag på taxor och avgifter.

Ej deltagande i beslut
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Madeleine Andersson (M), Stefan Hanna (-),
Simon Alm (SD), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck
(V) deltar ej i beslutet.
Särskilda yttranden
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Man gör generella besparingar som stressar välfärden och ger tillbaka samma pengar
riktat till invandring, försörjningsstöd och ideologiska projekt. Plikttrognast finns
trygghetsinsatser kvar i budgetförslaget, men står inte på något sätt i proportion till den
kommunikativa linje kommunstyrelsens ordförande använder sig av i media i samband
med alla exempel på lidande som dyker upp i våldsdrabbade Uppsala. Välfärden
försämras med budgetförslaget och SD kan inte stå bakom en sådan inriktning. Tvärtom
kommer SD i sitt förslag prioritera välfärden och tryggheten, spara på kommunens.
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Om Centerpartiet haft tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens
sammanträde skulle Centerpartiet valt att inte deltagit i beslutet eftersom Centerpartiet
avser prioritera annorlunda i mål och budget för 2020.
Sammanfattning
Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade
styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Varje år i november
fattar fullmäktige beslut om det kommande årets plan för mål och budget. Då
bestämmer fullmäktige hur de ska fördela pengarna samt vilka inriktningsmål och
områden som de särskilt vill prioritera. Mål och budget gäller för tre år och revideras
årligen, samt följs upp tre gånger om året. Kommunstyrelsen beslutade i december
2018 om direktiv till arbetet med Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022.
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2019.

Justerandes sign
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§ 162

Beslut om taxor för cykelparkeringshuset vid Resecentrum
KSN-2019-2148
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att taxan per dygn för dag 2-9 är 40 kronor,
att korrigera i taxan så att ”flyttavgift” uttages efter 9 dagar.
att bemyndiga Gatu- och samhällsmiljönämnden att löpande under provperioden
(2020) justera taxan utifrån efterfrågan i cykelgaraget samt återkomma med
taxeförslag inför budget 2021,
att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att tillräcklig bemanning finns för att
upprätthålla hög service och trygghet i garaget, samt
att med dessa ändringar godkänna förslag till taxor för cykelparkeringshuset vid
Resecentrum i enlighet med ärendets bilaga 1.

Reservationer
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motivering i bilaga A § 162.
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Kostnadstäckningen i detta cykelgarage behöver vara högre än 10 procent, varför vi
anslöt oss till Stefan Hannas yrkande som medför en sådan möjlighet. Några kronor per
dag redan första dygnet är inte på något sätt oskäligt för den högre service
parkeringsgaraget erbjuder cyklister. Man slipper få regn på sadeln, man kan lättare
hitta en plats att parkera på och dessutom i högre utsträckning kunna förutsätta att
cykeln finns kvar där den parkerades. Parkeringsgaraget kostade 47 miljoner kronor
enligt förvaltningen varav 12 miljoner täcktes av stadsmiljöavtal. Beslutet som vi
reserverar oss mot innebär en intäkt om ca 200 000 kronor per år, vilket är tydligt under
tio procent av driftskostnaderna.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt
yttrande i bilaga B § 162.
Sammanfattning
Syftet med taxan är att få en hög omsättning och därmed undvika långtidsparkerade
cyklar. Detta bidrar till att ordna trafiken runt Uppsala resecentrum som är den plats i
Justerandes sign
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Uppsala där trycket på cykelparkeringarna är som störst. Avgiften för att parkera i
cykelparkeringshuset kommer vara en löpande taxa som träder i kraft om cykeln
parkeras längre än de 24 timmar som är gratis. Den maximala tiden för att parkera är
sju dygn. Cyklisterna kan lämna sin cykel genom att checka in via passagesystem med
hjälp av tagg eller QR-kod. Betalningen sker sedan i slutet av varje månad genom
faktura.
Efter beslut i gatu- och samhällsmiljönämnden den 21 mars 2018 påbörjade Uppsala
kommun, i samverkan med Uppsala Parkerings AB, bygget av ett cykelparkeringshus
vid Resecentrum. Målet med cykelparkeringshuset är att skapa attraktiva, tryggare och
säkrare cykelparkeringsplatser för att främja Uppsala kommuns mål om hållbart
resande. Utöver detta ska huset stödja stadsbilden runt Resecentrum och skapa
trygghet, liv och rörelse med bland annat verksamhetsyta för cykelrelaterad
verksamhet i bottenplan.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande från Simon Alm (SD):
att minimitaxan per dygn är 10 kronor,
att maxtaxan per dygn för dag 2-9 är 50 kronor,
att bemyndiga Gatu- och samhällsmiljönämnden att löpande under provperioden (2020)
justera taxan utifrån efterfrågan i cykelgaraget samt återkomma med taxeförslag inför
budget 2021.
Rickard Malmström (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Rickard Malmström (MP) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkande.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
att korrigera i taxan så att ”flyttavgift” uttages efter 9 dagar.
Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets ändrade förslag mot Stefan Hannas (-)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets ändrade förslag.
Beslutsunderlag
Gatu- och samhällsmiljönämndens förslag den 22 augusti 2019 § 69.
Förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2019.
Arbetsutskottets förslag den 27 augusti 2019 § 239.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 12 (22)

Kommunstyrelsen
Protokoll

Sammanträdesdatum:
2019-08-28

§ 163

Nytt samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
räddningsnämnden
KSN-2019-2068
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden
att gälla från 1 januari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att skicka förslag till nytt samverkansavtal och reglemente till Tierps och Östhammars
kommuner för godkännande i respektive fullmäktige.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd
ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och
avtal som reglerar samverkan. Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige
i de samverkande kommunerna.
Yrkande
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 225.
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§ 164

Motion om förbättrad cykelinfrastruktur i Uppsala från Mia
Nordström (C)
KSN-2017-3791
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå förslaget om att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att
alternativa cykelparkeringar i närliggande parkeringshus tillkommer, samt
att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Särskilda yttranden
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.
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt
yttrande:
Vi delar motionärens intention kring ordning och reda i stadsmiljön. Cyklar som står i
drivor får gator och torg att se oordnade ut, samtidigt som det förhindrar
framkomligheten för fotgängare. Det försvårar också tillgängligheten för den som
exempelvis behöver rullstol eller rullator för att ta sig fram, eller den som har ett
funktionshinder kopplat till syn. Diskussionen om vart cyklister parkerar är nödvändig att
ha. Kanske är det inte alltid möjligt att parkera precis vid ingången till målet med resan.
Som situationen ser ut just nu ser vi det dock inte som realistiskt att inom en snar framtid
kunna just ta bort alla cykelställ. Speciellt sedan det försvunnit mycket
bilparkeringsplatser inne i centrum utan att några alternativ tillkommit.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 6-7 november 2017 att
- kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i närheten av
resecentrum,
- lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger framtida
parkeringsgarage för bilar, samt att
- cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa cykelparkeringar i
närliggande parkeringshus kommer till.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 11 juli 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 227.

Justerandes sign
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§ 165

Motion om att klä reningsverket i solceller från Mia Nordström
(C)
KSN-2018-3408
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen, samt
att stryka meningen ”Att klä in hela reningsverket är dock inte möjligt.”

Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet står bakom kommunens mål att kommunala anläggningars solläge ska
användas för att producera solcellsel. Motionens att-sats att initiera en utredning om att
klä reningsverket i solceller anser Centerpartiet ligger helt i linje med kommunens mål
”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. (KS och samtliga bolag)”.
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 i sin helhet och ämnar rösta för den i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 5 november 2018 att frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen återupptas,
samt att en utredning initieras om att klä reningsverket i solceller.
Yrkande
Rickard Malmström (MP) yrkar, med instämmande från Therez Almerfors (M) och Jonas
Segersam (KD):
att besvara motionen, samt
att stryka meningen ”Att klä in hela reningsverket är dock inte möjligt.”
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Rickard Malmström (MP)
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Rickard Malmströms (MP)
ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 10 juli 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 228.
Justerandes sign
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§ 166

Motion om krav på redovisning av vinst för fristående
pedagogiska verksamheter från Stina Jansson (FI) och Lovisa
Johansson (FI)
KSN-2019-0538
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Särskilt yttrande
Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vänsterpartiet ser ett problem med att bifalla en motion vars att-sats, enligt
förvaltningens utredning, står i direkt strid med rådande lagstiftning. Med det sagt
sympatiserar vi med Feministiskt Initiativs resonemang gällande tydligare transparens
vad gäller ekonomisk granskning av fristående pedagogiska verksamhet.
Det ligger i samhällets intresse att säkerställa att skattepengar går till det de är tänkt att
gå till, och det innebär ett ekonomiskt ansvarstagande att som kommun vilja följa upp
var kommunens pengar hamnar. I dagsläget redovisar exempelvis många ideella
organisationer som får stöd av kommunen hur dessa pengar använts, och det är inte
orimligt att en liknande princip borde omfatta offentligt finansierad verksamhet som
utförs i privat regi. I dagsläget är dock en sådan möjlighet för kommunen begränsad,
vilket beskrivs i motionssvaret.
Sammanfattning
Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) har i en motion väckt 28 januari 2019
föreslagit
- att fristående pedagogiska verksamheter med enskilda huvudmän måste redovisa till
kommunen vad som går till pedagogisk verksamhet och vad som plockas ut i vinst,
- att samma redovisning från ovanstående att-sats även kan begäras ut som allmän
handling av offentligheten.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 230.
Justerandes sign
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§ 167

Motion om information om e-cigaretter från Lisen Burmeister
(SD) och Kent Kumpula (SD)
KSN-2019-0700
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) har i en motion väckt 25 februari 2019
föreslagit att Uppsala kommun årligen ska gå ut med information om hälsoriskerna
med e-cigaretter till alla skolungdomar från åk 7 och uppåt. Man bör särskilt påpeka att
hälsoriskerna gäller även produkter utan nikotin, då kemikalierna i smaksättningen
som upphettas innebär en stor hälsorisk.
Yrkande
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 13 augusti 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 231.
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§ 168

Motion om återbruksgalleria i Uppsala från Tobias Smedberg
(V)
KSN-2019-0703
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande.
Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 25 februari 2019 att Uppsala kommun
utreder möjligheten för en återbruksgalleria i Uppsala.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.
Stefan Hanna (-), Fredrik Ahlstedt (M) och Simon yrkar avslag till motionen
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om
bifall till motionen och mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkande om avslag till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 juni 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 233.
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§ 169

Motion om att förbjuda specialmat baserad på religiösa skäl
från Alexander von Uckermann (SD)
KSN-2019-1603
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Reservationer
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Alexander von Uckermann (SD) föreslår i en motion väckt den 29 april 2019 att införa
ett förbud för kommunen att upphandla och köpa in religiös specialmat, samt ett
förbud för kommunen att servera religiös specialmat.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till
motionen och mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om att motionens ska
besvaras och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 juni 2019.
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 234.
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§ 170

Valärende
KSN-2019-0362
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Jonas Petersson (C) till ledamot i utskottet för kommungemensam service,
att entlediga Markus Lagerqvist (M) från uppdraget som ersättare i Dalabanans
intresseförening, samt
att utse Stefan Hanna (-) till ersättare i Dalabanans intresseförening.
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§ 171

Delegationsbeslut och anmälningsärenden
KSN-2019-0135
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och
delegationsbeslut perioden 6 juni — 20 augusti 2019 till protokollet.

Sammanfattning
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen
perioden 6 juni till och med 20 augusti 2019.
Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 6 juni till och med 20 augusti 2019:
1. Finansdepartementets svar på skrivelse om servicekontor i Gottsunda, KSN2018-0108
2. Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting, KSN-2019-2089
3. Synpunkter på förslag till Bostadsförsörjningsprogram Heby kommun
mandatperioden 2018-2022, KSN-2019-2101
4. Minnesanteckningar upphandlingsråd den 8 maj 2019
5. Protokoll från brottsförebyggande rådet den 26 oktober 2019
6. Protokoll från jämställdhetsrådet den 29 april 2019
7. Protokoll från jämställdhetsrådet den 5 juni 2019
8. Protokoll från kommunala pensionärsrådet den 24 maj 2019
9. Redaktionell ändring av avsiktsförklaring tågdepå inför underskrift, KSN-20191321
10. Samverkansavtal mellan Uppsala universitet Uppsala kommun och Uppsala
studentkår angående ESMeralda, KSN-2019-0950
11. Strategisk inriktning - polisen och Uppsala kommun i samarbete mot grov,
organiserad brottslighet och för trygghet, KSN-2019-2003
12. Återkoppling till svarande kommuner avseende rekommendationen om
gemensam finansiering kunskapsstyrning, KSN-2019-0808
13. Månadsrapport kommunstyrelsen per juli 2019
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§ 172

Workshop om intern kontroll
Kommunstyrelsen genomför en workshop, under ledning av verksamhetscontroller
Susanne Angemo och utredare Henrik Säfström Danielsson, för att identifiera och
värdera riskområden som underlag i kommunstyrelsens verksamhetsplan och interna
kontroll. Riskanalysen görs för att upptäcka och motverka olika risker som kan hota
kommunstyrelsens möjligheter att utföra sitt uppdrag och nå sina mål.
Vid workshopen deltog Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L),
Caroline Hoffstedt (S), Therez Almerfors (M), Erik Dagnesjö (S), Ulrik Wärnsberg (S),
Stefan Hanna (-), Simon Alm (SD), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V),
Jonas Segersam (KD), Hanna Victoria Mörck (V), Asal Gohari (S), Helena Hedman
Skoglund (L), Madeleine Andersson (M), Maria Patel (S), Jonas Petersson (C), Helena
Nordström-Källström (MP), Karolin Lundström (V), David Perez (SD) och Eva Moberg
(KD).
Inför workshopen hade Therez Almerfors (M), Ulrik Wärnsberg (S), Jonas Segersam
(KD), Asal Gohari (S), Madeleine Andersson (M) och Jonas Petersson (C) genomfört en
förberedande webbutbildning om intern kontroll. I utskicket inför workshopen delgavs
kommunstyrelsens för kännedom rutiner för arbetet med intern kontroll inom
kommunledningskontoret respektive stadsbyggnadsförvaltningen, som har tagits fram
i enlighet med reglementet för intern kontroll.
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