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SA1VIM4NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

Plats och tid: Bergius, 13:00 — 14:40 

Beslutande: Erik Pelling (S), Ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice 
ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Caroline Hoffstedt (S) 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesj ö (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (C) 
Simon Alm (SD) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Mörck (V)  

Ersättare: Linda Eskilsson (Ml') 
Mats Gyllander (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Karolin Lundström (V) 
David Perez (SD) 
Eva Moberg (KD) 
Zarah Lifvendahl (C) 
Asal Gohari (S) 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, 
stadsbyggnadsdirektör. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Anna Bittner, 
HR-direktör. Asa Nilsson Bjervner, stabschef kansli. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan 
Berg, presschef. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S). Ingela Hagström, 
avdelningschef. Ingela Persson, kommunsekreterare. Politiska sekreterare (S), (L), 
(M), (C) och (KD). 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 189 -221 

Justeringens 
plats och tid: Kommunledningskontoret den 28 november 2018 

Underskrifter: kb 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-11-21 Sista dag att överklaga: 

Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 189 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 190 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med följande tillägg och ändringar: 

- Ärende 6, "Komplettering av regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala. kommun mandatperioden 2019-2020 — utgår. 
Ärende 15, "Deltagande i Material X — regional satsning på avancerade material och 
produktion — utgår. 
Ärende 22, "Förhandling om nytt samverkansavtal" — utgår. 

- Ärende 32, Inträdesordning för ersättare — tillkommer. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

17.6 
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KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 191 

Mål och budget 2019-2021 samt fastställande av skattesats för 2019 
KSN-2017-3559 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bordlägga Mål och budget 2019-2021 samt fastställande av skattesats för 2019 till 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 december. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att bordlägga Mål och budget 2019-2021 samt fastställande av skattesats för 2019 
till kommunstyrelsens sammanträde den 4 december. 

Sammanfattning 
I den gemensamma beredningen av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 under våren 2018 
har samtliga nämnder och bolagsstyrelser kvalitetssäkrat innehållet i handlingen. Handlingen har 
sedan efter valet i september beretts av det nya minoritetsstyret där omprioriteringar gjorts. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande om att bordlägga ärendet mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

12p, 
Justerandes sign 

.
14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 192 

Ersättning för pedagogisk verksamhet 
KSN-2018-3397 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2019. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 192. 

Särskilt yttrande 
Tobias Smedberg och Hanna Victoria Mörck (båda V) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 192. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har utifrån förslag till mål och budget tagit fram förslag till ersättningar för 
pedagogisk verksamhet 2019. Huvudmännen inom skolområdet ska infoimeras om ersättnings-
nivåerna innan årsskiftet och därför bereds ärendet parallellt i utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige i december. Utbildningsnämnden fattar beslut i 
ärendet på sammanträde den 22 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Simon Alms (SD) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 192 
Reservation Sverigedemokraterna 

Ärende Ersättning för pedagogisk verksamhet 

"SD yrkade avslag eftersom vi kommer att återkomma med finansiering för pedagogisk verksamhet i 
vårt budgetförslag. En del av förslaget kommer att medföra större förändringskonsekvenser vad gäller 
strukturersättningar. Därför står vi inte bakom ärendet som lades fram idag." 

Simon Alm (SD) 



Bilaga B § 192 
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 

Ärende Ersättning för pedagogisk verksamhet 

Vii vänsterpartiet återkommer i vår budget med förslag för utökat modersmålsstöd i förskolan och rätt 
till förskola för barn med arbetslösa föräldrar. 
Alla barn ska har rätt till den pedagogiska utveckling som förskolan bidrar med. Därför kan inte barn 
till föräldrar som är arbetslösa missgynnas genom en allt för begränsad tid i förskolan. Vänsterpartiet 
vill utöka den möjliga tiden för dessa barn. 
Gällande rätten till sitt eget modersmål så vet vi att det är viktigt att utveckla modersmålet för barnets 
egen utveckling i både modersmål, svenska och i eventuella framtida språkinlärning. Idag upplever 
många föräldrar att deras barn har fått en kraftigt minskad modersmålsundervisning i förskolan efter 
den reform som genomfördes genom utbildningsnämndens beslut UBN- 2016-0860. Vi ser att 
utvecklingen av den generella flerspråkiga undervisningen varit bra, men att fler barn har behov av en 
mer individualiserad undervisning och avser därför att skjuta till medel för detta samt ge 
utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram en modell som både är kostnadseffektiv och på ett 
effektivt sätt fyller behoven för barnen. 

Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 



Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 193 

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende 
samt hemtjänst och hemsjukvård 2019 
KSN-2018-2977 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård, ärendets bilaga 1, från och 

med 1 januari 2019, samt 

att fastställa ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn från 
och med 1 januari 2019. 

Reservation 
Tobias Smedberg och Hanna Mörck (båda V) reserverar sig till fölnlån för bifall till eget yrkande och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 193. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 193. 

Yrkande 
Tobias Smedberg (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till andra att-sats. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst och 
hemsjukvård samt inom vård- och omsorgsboende för år 2019. Ersättningarna inom LOV ses 
årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna ersättningarna bygger på de 
förutsättningar som kommunfullmäktige parallellt beslutar om i Mål och budget. Ersättningen har 
varit 1 829 kronor sedan juni 2017. Utifrån pris- och löneökningar föreslår äldrenämnden att 
ersättningen per vårddygn höjs med 2 procent och fastställs till 1 866 kr per vårddygn från och 
med 1 januari 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Tobias Smedbergs (V) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

lky\- 



Bilaga A § 193 

Vänsterpartiets reservation KS 181121 

5. Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 

hemsjukvård 201 

Vi från Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet att avslå vänsterpartiets avslagsyrkande kring att 

höja ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 866 kr per dygn från och med 1 

januari 2019. 

LOV-verksamheten är kostnadsdrivande. Ersättningen till LOV-verksamhet är högre än ersättningen 

till egenregi för motsvarande tjänster. Uppsala kommun betalar alltså mer för en verksamhet genom 

att låta privata vinstdrivande aktörer driva den än genom att driva den själv eller upphandla den från 

icke vinstdrivande aktörer, utan att få ut ett bättre innehåll. 

Uppsala kommun bör omgående upprätta en plan för att fasa ut den LOV-finansierade 

verksamheten. Såväl socialdemokraterna som miljöpartiet har gått till val på att få bort vinster i 

välfärden. Det rimmar illa med att samma partier redan två månader efter valet ägt rum ökar 

ersättningarna till just privata vinster i välfärden. 

Genom att fasa ut LOV-verksamheten och ersätta den med egenregi eller upphandlad / tilldelad 

verksamhet hos icke vinstdrivna aktörer skulle mycket stora resurser frigöras för att stärka 

arbetsmiljön och innehållet i välfärden, för att anställa mer personal i äldreomsorgen och för att höja 

lönerna i kvinnodominerade välfärdsyrken i kommunen. 

Tobias Smedberg (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  o 
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Bilaga B § 193 
Ärende 5 
Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 
hemsjukvård 2019 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Avgörande för kommunens ekonomiska styrning är en god kostnadskontroll. Vi måste veta på 
enhetsnivå vad varje verksamhet kostar, och ha såväl en ekonomisk redovisning som ger ett gott och 
tydligt underlag som en tydlig kostnads- och intäktskontroll, där såväl brutto- som nettokostnaden 
för varje verksamhet nedbruten på olika kostnadsslag (personal, lokaler, utrustning etc) 
En av våra ideella aktörer har begärt att få ut redovisning om kostnaderna för Björkgården, och har i 
skrivelse till kommunen påpekat att kostnaderna för en äldreboendeplats där är 1715 kr, till det 
kommer lokalkostnad 200 kr och moms (som fristående utförare behöver betala på sina övriga 
utgifter), 61 kr. Totalt 1976 kr. Till detta kommer en kostnad på 59 kronor för att komma upp i 
samma kvalitet som den aktuelle ideelle utföraren (gäller mat för de boende som lagas i eget kök, 
och arbetskläder för personalen). Totalt 2035 kr. 

Detta ska jämföras med förslaget i ärendet där ersättningen sätts till 1866 kr efter en uppräkning 
med 2% från 1829. 

Det framförs ofta i debatten om LOV-ersättningarna att de är mycket högre än ersättningarna enligt 
LOU. Ofta är då inte lokalkostnaden inräknad, särskilt inte när det gäller nybyggda lokaler. Vi anser 
det angeläget att kommunen ger förutsättningar för en utbyggnad av äldreomsorgen i takt med att 
kommunen växer, och vi ser också ett särskilt värde med ideellt drivna utförare. Därför ser vi behovet 
av ett bättre underlag och analys för ett mer heltäckande och långsiktigt hållbart ersättningssystem 
för äldreomsorgen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AIMANIN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 194 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
KSN-2018-3399 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) i ärendets bilaga 1, 

att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Uppsala kommuns förtroendevalda, samt 

att arvodesberedningen ska vara beredande organ till pensionsmyndigheten för Uppsala 
kommuns förtroendevalda. 

Sammanfattning 
SKL har tagit fram förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18). Bestämmelserna ska gälla för förtroendevalda som tidigare omfattats 
av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i 
kommunen. 

Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, ERS-gruppen, har föreslagit att 
kommunen ska följa SKL:s rekommendation. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 november 2018. 
ERS-gruppens beslut den 8 november. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§ 195 

Redovisning av partistöd 2017 samt utbetalning av partistöd för 2019 
KSN-2018-1200 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att partistöd för 2019 betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 
regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun, 2 §. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen (4 kap, 29 §) får kommuner ge ekonomiskt bidrag till partier 
representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd. Kommunfullmäktige antog regler för 
kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 11 juni 2018. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige har lämnat redovisningar i enlighet med gällande bestämmelser. 

Partistödet betalas ut årligen och består dels av ett grundstöd som uppgår till 1,2 av 
riksdagsledamotsarvodet per parti och år och dels ett mandatstöd som uppgår till 1,2 av 
riksdagsledamotsarvodet per mandat och år. Riksdagsledamotsarvodet för 2019 är 66 900 kronor. 
En förutsättning för att partistöd ska betalas ut är att de partier som har fått partistöd senast den 30 juni 
närmast följande år som partistödet betalats ut för lämnar in en redovisning. 
Redovisningarna återfinns i ärendets akt på kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige föreslås 
besluta att betala ut partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med 2 § i reglerna 
för kommunalt partistöd. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 31 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§ 196 

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen, dess utskott och USAB 
KSN-2018-3328 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen sammanträder den, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 29 maj, 
13 juni, 28 augusti, 18 september, 16 oktober, 20 november och 11 december, 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 22 januari, 29 januari, 5 februari, 12 
februari, 26 februari, 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april, 23 april, 2 maj, 7 
maj, 14 maj, 21 maj, 28 maj, 4 juni, 1 1 juni, 20 augusti, 27 augusti, 3 september, 10 
september, 17 september, 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 22 oktober, 12 november, 19 
november, 26 november, 3 december och 10 december, 

att kommunstyrelsens arbetsutskott för planering och social hållbarhet (KSAU-p) och (KSAU-s) 
sammanträder den 9 april och 24 september (heldagar), 

att kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service sammanträder den 23 januari, 27 mars, 
22 maj, 21 augusti, 2 oktober och 27 november, 

att kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott sammanträder den 21 januari, 11 februari, 11 
mars, 1 april, 13 maj, 3 juni, 19 augusti, 9 september, 30 september, 11 november och 2 december, 
samt 

att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB) att sammanträda den 29 januari, 26 februari, 19 
mars, 23 april, 21 maj, 4 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 12 november, samt 3 december. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

-911 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 197 

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och 
Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2019 
KSN-2018-2482 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga gällande samverkansavtal 2015 — 2018 mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområdet 
Uppsala/Knivsta till 2019, ärendet bilaga, 

att "En väg tillbaka" läggs till som nytt fokusområde i det uppdaterade samarbetsavtal som tas fram 
under 2019, 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att under fokusområdet Samverkan skola-socialtjänst-polis-
fritid SSPF ta fram en handlingsplan för att i samverkan med polisen säkra tryggheten på Uppsalas 
skolor och vidta åtgärder mot försäljning av droger, 

att de kommunala ordningsvakternas roll i kommunens och polisens gemensamma trygghetsskapande 
åtgärder tydliggörs och lyfts fram i det uppdaterade samarbetsavtal som tas fram under 2019, samt 

att trygghetskamerors roll i kommunens och polisens gemensamma trygghetsskapande åtgärder 
tydliggörs och lyfts fram i det uppdaterad samarbetsavtal som tas fram under 2019. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) yrkar: 

"Att (1)"En väg tillbaka" läggs till som nytt fokusområde i det uppdaterade samarbetsavtal som tas 
fram under 2019. 

Att (2) kommunledningskontoret får i uppdrag att under fokusområdet Samverkan skola-socialtjänst-
polis-fritid SSPF ta fram en handlingsplan för att i samverkan med polisen säkra tryggheten på 
Uppsalas skolor. 

Att (3) de kommunala ordningsvakternas roll i kommunens och polisens gemensamma 
trygghetsskapande åtgärder tydliggörs och lyfts fram i det uppdaterade samarbetsavtal som tas fram 
under 2019. 

Att (4) trygghetskamerors roll i kommunens och polisens gemensamma trygghetsskapande åtgärder 
tydliggörs och lyfts fram i det uppdaterad samarbetsavtal som tas fram under 2019." 

Ordförande Erik Pelling (S) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma 
tilläggsyrkanden med följande justering i andra att-satsen: 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uppleja 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

(§ 197, forts) 

Att kommunledningskontoret får i uppdrag att under fokusområdet Samverkan skola-socialtjänst-
polis-fritid SSPF ta fram en handlingsplan för att i samverkan med polisen säkra tryggheten på 
Uppsalas skolor och vidta åtgärder mot försäljning av droger. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) instämmer i ordförandens förslag till justering av andra att-satsen. 

Simon Alm (S) yrkar att vi lyfter hedersförtrycket i samverkansavtalet. 

Ordföranden Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) instämmer i Simon Alms (SD) 
tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och polismyndigheten i Uppsala län har haft överenskommelser och 
samverkansavtal sedan flera år tillbaka. Nuvarande avtal antogs av kommunstyrelsen 13 
februari 2015 och undertecknades av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande. 
Avtalets giltighetstid är satt till 2015-2018. 

Då avtalstiden löper ut i december 2018 föreslås en förlängning av nuvarande avtal med ett år. 
Föreliggande förslag innebär således att nuvarande avtal följs upp och aktualitetsprövas under 
2019. Utifrån det tas sedan ett nytt fyraårigt samverkansavtal fram som ska träda i kraft med start 
2020. Förslaget är diskuterat i samverkansavtalet styrgrupp och framtaget i nära dialog 
med ledningen för lokalpolisområdet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma tilläggsyrkande, med vid 
sammanträdet framlagt förslag till justering av andra att-satsen, mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut, med vid sammanträdet beslutade 
justeringar, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Justerandes sign 

1 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 198 

Svar på skrivelse angående Uppsala kommuns framtida konstverksamhet 
och lokalisering av Uppsala konstmuseum 
KSN-2018-1069 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att, i samråd med 
kulturförvaltningen, senast juni 2019 utreda de föreslagna alternativen enligt föredragningen i 
ärendet, samt 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för utredningen. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 198. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till Jonas Segersams (KD) 
återremissyrkande. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Simon Alm (SD) instämmer i Jonas Segersams (KD) återremissyrkande. 

Ordförande Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) yrkar, med 
instämmande av Tobias Smedberg (V), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har i skrivelse från den 28 mars 2018 återrapporterat förstudien Framtida 
konstverksamhet i Uppsala kommun till kommunstyrelsen. Återrapporteringen utgår från uppdraget att 
fortsätta utvecklingen av Uppsala konstmuseum som gavs till nämnden i Mål och budget 2016. 

I skrivelsen begär kulturnämnden att en fördjupad utredning om framtida konstmuseiverksamhet i 
Uppsala kommun ska genomföras utifrån förstudiens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppialut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

(§ 198, forts) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 november 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(' 



Bilaga A § 198 
Ärende 11 
Svar på skrivelse angående Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala 
konstmuseum 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna anser att man går in med fel förutsättningar i utredningsarbetet. För det första 
tycker vi att man borde ha en dialog med Region Uppsala om samordning av konstmuseum och 
länsmuseum, vilket är det vanliga i de flesta andra län. På så vis kan man ha en gemensam dialog om 
användningen av Akademikvarnen och Uppsala slott, samtidigt som man kan samordna 
administration och magasin, och eventuellt även visningsverksamhet. 

För det andra anser vi att man gärna kan utreda en mindre konsthall för modern konst, antingen i 
(nya) lokaler i slottet, i Hugin eller i Ångqvarn, men inte fördubblade ytor för Uppsala konstmuseum. 

För det tredje anser vi att man borde samordna den pedagogiska verksamheten med Bror Hjorths 
stiftelse som har en lång tradition av konstpedagogiskt arbete. De skulle kunna få det fulla ansvaret 
för den pedagogisk verksamheten, gärna i även andra lokaler än själva Bror Hjorths hus, så kan 
konstnnuAet koncentrera sig på sitt museiansvar. 

Med bakgrund av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att ärendet skulle återremitteras. 

Jonas Segersam (KD) 

 

K 
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(*POR KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§ 199 

Plan och kostnader för omställning till ekologisk produktion vid Jälla 
Egendom 
KSN-2018-2800 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna plan och kostnader för omställning till ekologisk produktion vid Jälla Egendom enligt 
ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för bifall till eget avslagsyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 199. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölmån för bifall Fredrik Ahlstedts (M) med fleras avslagsyrkande 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 199. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon 
Alm (SD), avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den 13 december 2017 beslutade kommunstyrelsen att lantbruket vid Jälla Egendom ska ställas om till 
ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och växtodling. Kommunledningskontoret 
fick samtidigt i uppdrag att under 2018 återkomma till kommunstyrelsen med plan och kostnader för 
den fortsatta omställningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 199 
Ärende 12 
Plan och kostnader för omställning till ekologisk produktion vid Jälla Egendom 

Reservation 
Uppsala-Alliansen 

Uppsala-Alliansen anser att det i fallet med Jälla är viktigt att ta i beaktning att gården inte bara är ett 
jordbruk, utan också en skola. Jälla är även en viktig institution för att producera närodlat mat till 
kommunens verksamheter. Ekologisk jordbruksproduktion växer i Sverige, men konventionell 
produktion är fortsatt den klart dominerande produktionsformen. Att på kort tid helt ställa om 
produktionen till ekologiskt jordbruk skulle därför kunna inverka negativt på elevernas kunskaper och 
framtida möjligheter att hitta jobb i de gröna näringarna. Vi förordar därför att endast en del av 
lantbruket ska ställas om till ekologisk produktion där utbildningsperspektivet för eleverna kommer i 
främsta rummet. 
Ekologisk produktion är inte alltid den bästa ur klimat- och miljöperspektiv och en fullständig 
omställning till ekologisk produktion är därför inte att förorda. 

Med anledning av ovan yrkade Uppsala-Alliansen på att avslå ärendet. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AIMANEN 
ih NARODLAD 

POUTIK 

Centerpartiet 
D 



Bilaga B § 199 
Reservation Sverigedemokraterna 

Ärende Plan och kostnader för omställning till ekologisk produktion vid Jälla Egendom 

SD reserverade sig mot beslutet eftersom det är viktigt att ha en bred anläggning för att elever ska 
kunna garanteras utbildning i både konventionell och ekologisk produktion. Nyanskaffningen av ny 
utrustning behövs oavsett delvis, men möjligen inte i samma utsträckning som när man har helt fokus 
på endast ekologisk drift. 

Simon Alm (SD) 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 200 

Projektdirektiv Eriksberg och Ekebydalen 
KSN-2018-2555 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till projektdirektiv för Eriksberg och Ekebydalen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 200. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 200. 

Rickard Malmström och Linda Eskilsson (båda MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall 
till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 200. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras i syfte att ta 
fram nya projektdirektiv som innebär en mindre aggressiv förtätning och tar större hänsyn till 
områdets befintliga karaktär, samt i andra hand avslag. 

Rickard Malmström (MP) yrkar att stryka delar i detaljplanen som rör Blodstensskogen/Södra 
Kalkstenen. 

Stefan Hanna (C) instämmer i Rickard Malmströms (MP) ändringsyrkande. 

Ordföranden Erik Pelling (S) yrkar avslag på Rickard Malmströms (MP) ändringsyrkande. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
För att ta ett helhetsgrepp om hela stadsdelen Eriksberg och Ekebydalen beslutade plan- och 
byggnadsnämnden i januari 2015 att ett planprogram skulle tas fram. Planprogrammet godkändes av 
plan- och byggnadsnämnden i november 2017. Programmet ger en inriktning för utveckling med cirka 
2 400 nya bostäder, nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor, idrott och annan service, samt en 
förnyelse av parker och torg. Utvecklingen planeras ske under 15-30 år. Planprogrammet föregicks av 
ett visionsarbete lett av Uppsalahem AB under namnet Nya Eriksberg, som inleddes då bolaget sett en 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upeclelf 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

(§ 200, forts) 

möjlighet att förtäta och förnya stadsdelen i samband med sitt stundande renoveringsarbete. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendets avgörande idag mot Hanna (C) och Jonas Segersams (KD) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter Rickard Malmströms (MP) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas 
(C), Jonas Segersams (KB) och Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen 
bifaller utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 oktober 2018 
Mark- och exploateringsutskottets beslut den 12 november. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 200 
Ärende 13 
Projektdirektiv för Eriksberg och Ekebydalen 

Reservation 
Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Centerpartiet och Kristdemokraterna har tidigare varit kritiska till den massiva förtätning som 
föreslås i Eriksberg. Av hänsyn till de boendes möjligheter till lek och rekreation, områdets karaktär 
och invånarnas önskemål bör exploateringens omfattning reduceras betydligt. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna är inte emot att det byggs fler bostäder, verksamhetslokaler 
och välfärdsinrättningar i Eriksberg. Däremot anser vi att utbyggnaden bör ske med eftertanke och 
stor varsamhet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet och Kristdemokraterna 

att ärendet återremitteras i syfte att ta fram nya projektdirektiv som innebär en 
mindre aggressiv förtätning och tar större hänsyn till områdets befintliga karaktär. 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

RIMMAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
K 
D 



Bilaga B § 200 
Reservation Sverigedemokraterna 

Ärende Projektdirektiv Eriksberg och Ekebydalen 

SD reserverade sig mot beslutet eftersom förslaget innebar att området skulle förtätas på ett 
ogynnsamt sätt. Förutsättningarna för kollektivtrafiken i området är inte överordnat en bra 
boendemiljö. 

Simon Alm (SD) 



Bilaga C § 200 

Liberalerna 

Liberalernas särskilda yttrande i ärende 13, Projektdirektiv Eriksberg och Ekebydalen, KSN-
2018-2555 

Liberalerna anser att Blodstensskogen ska fredas och inte bebyggas. Därför reserverar vi oss i 
de delar av projektdirektivet som berör området Södra Kalkstenen i etapp 1 och behandlar 
om byggnation av bostäder i skogsområdet. Liberalernas mening är att Eriksberg ska byggas 
hållbart där en skog som Blodstensskogen kommer, vid förtätning av området, utgöra en 
välbehövlig rekreationsplats för Eriksbergsborna. Dessutom kan en bevarande av skogen 
rädda värdefulla träd, insekter och djur. Den biologiska mångfalden är viktig för Uppsalas 

framtid anser Liberalerna. 

Mot denna bakgrund anser Liberalerna att Södra Kalkstenen ska utgå från projektdirektivet 
för Eriksberg och Ekebydalen. En linje Liberalerna även avser att driva i Plan- och 
byggnadsnämnden. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga § 200 

miljöpartiet de gröna 

Yttrande mot exploatering av Blodstensskogen i Eriksberg 

För Miljöpartiet är det viktigt att bevara den biologisk mångfalden och för vårt välmående 
ska vi ha nära till gröna områden för rekreation, motion, avkoppling och naturupplevelse. 

Miljöpartiet anser att planprogrammet för Eriksberg överlag är bra. Det ger en god 
färdriktning för den fortsatta utvecklingen av stadsdelen. Miljöpartiet vill dock utveckla 
naturvärden i Blodstensskogen/Södra Kalkstenen (Norby 31:74) genom att göra den till en 
del av Stadsskogens naturreservat. Skogen är en viktig spridningskorridor mellan 
naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten. 

Mark som inte får permanent reservatsbildning står under ständigt hot för exploatering. 
Inrättandet av naturreservat hämmar inte utveckling, tvärtom så stärker det viktiga värden i 
staden. Vi ska utveckla tätortsnära natur och främja människors möjlighet till ett rikare liv 
samtidigt vi skapar viktiga livsutrymmen och förstärker biotoper för hotade arter. 

Eriksberg behöver närområden för avkoppling. Blodstensskogen utgör en naturlig park 
mellan Marmorn och Blodstenen och är en rekreativ lunga för många människor som bör 
bevaras. Biologisk mångfald stärker upplevelsen av området och människors behov går hand 
i hand med behoven av att bevara naturen. 

I Blodstensskogen finns det, trots områdets begränsade storlek, många fridlysta och 
rödlistade arter samt andra signal- och naturvårdsarter med bland annat fladdermöss och 
många fågelarter. Den unika tallskogen är över tvåhundra år gammal och är idag blandad 
med 100-åriga granar och lövträd. Miljöpartiet ser inte möjlighet att kompromissa om 
skyddet av detta område utan att betydande naturvärden går förlorade. 

Naturliga parker i kräver inga anläggningskostnader och Blodstensskogen är ett typiskt 
exempel på en naturlig park med stora naturvärden som bör tas till vara för att gynna den 
biologiska mångfalden, friluftslivet, folkhälsan och hela Uppsalas utveckling. För Miljöpartiet 
är det lika viktigt att skapa naturreservat som tydligt pekar på vilka områden som ska 
fortsätta utvecklas som natur som att peka ut vilka områden som ska bebyggas. I en kraftigt 
växande stad som Uppsala blir detta extra viktigt. 

0, 14A- 



16 (34) 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§ 201 

Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 
KSN-2018-2730 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun ingår i konsortiet för Science Gallery Lab Uppsala för perioden 2019-2023 
enligt föredragningen i ärendet, 

att Uppsala kommun delfinansierar verksamheten vid Science Gallery Lab Uppsala med 1,5 miljoner 
kronor per år under perioden 2019-2023, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Science Gallery Lab Uppsala 
fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2019-2023. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 201. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga B § 201. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar i första hand på tillägget: "att i verksamheten ska smälta in i omgivande 
miljö", samt i andra hand avslag på föreliggande förslag till beslut. 

Ordföranden yrkar avslag på Simon Alms (SD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Olika aktörer har länge efterfrågat ett komplement till de publika platser i Uppsala som i dag på 
olika sätt visar resultat av forskning, ofta tillbakablickande och i form av utställningar. Det har 
påtalats ett behov av att bättre synliggöra den nyaste kunskapen och ha platser för dialog, reflektion 
och utbyte mellan olika aktörer kring vetenskapliga frågeställningar. 
På uppdrag av rektor vid Uppsala universitet har en styrgrupp bestående av representanter från 
Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala kommun och Region Uppsala utrett 
möjligheten att etablera ett Science Center i Uppsala. Utredningen bygger vidare på en förstudie 
från 2015 i vilken konceptet Science Gallery bedömdes vara lämpligast för Uppsala. Slutsatsen var 
att ett Science Gallery ytterligare skulle stärka Uppsala som internationell vetenskapsstad. 
Uppsala universitet har lämnat en förfrågan till Uppsala kommun om hur kommunen ställer sig till att 
medverka i och medfinansiera ett Science Gallery. Avsikten är att ett fysiskt och permanent Science 
Gallery ska vara klart om fem år, men i väntan på det'föreslår utredningen att ett konsortium bildas för 
att under perioden 2019-2023 bedriva verksamhet 
under benämningen Science Gallery Lab Uppsala. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPlfie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

(§ 201, forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 201 

Reservation Sverigedemokraterna 

Ärende Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 

Deltagande i Science Gallery är i grunden inte ett dåligt förslag. Villkoren för deltagandet behöver 
dock klargöras då vi inte villkorslöst anser att förslaget är bra. I handlingen exemplifieras 
verksamheten med en illustration som strider mot den omgivande värdefulla miljön. Vi sökte med våra 
yrkanden en väg framåt som är rimlig för både verksamheten och miljön i området, men det förslaget 
avslogs. 

Simon Alm (SD) 

y4k 



Bilaga B § 201 

Ärende 14 
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Vi ser positivt på ett samarbete med universiteten och regionen när det gäller Science Gallery LAB 
Uppsala. Vi ser gärna att denna verksamhet kan samlokaliseras med andra publika lokaler. När det 
gäller en placering i Odinslund, enligt bilden på försättsbladet, vill vi påpeka att vi tycker en sådan 
byggnad i den miljön bör utföras i en stil som svarar mot den historiska omgivningen. Samtidigt som 
vi bygger nytt och utvecklar kommunens gemensamma rum vill vi värna Uppsalas kulturhistoriska 
och unika stadskärna. För att få till ett bra samspel ska gestaltningen i de tillkommande byggnaderna 
harmoniera och samspela med den äldre bebyggelsen i kvarteren. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

AIMANEN 
tti Centerpartiet 

NÅROOLAD 
POLITIK K 
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Upeccullig 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 202 

Slutrapport Yrkes-SM 2018 
KSN-2016-0356 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna slutrapporten för Yrkes-SM 2018, ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Tillsammans med World Skills Sweden stod Uppsala kommun som arrangör av Yrkes-SM 
den 25-27 april 2018. Syftet med att arrangera Yrkes-SM i Uppsala var att lyfta de praktiska 
yrkenas status och öka intresset för yrkesutbildningar i Uppsala med omnejd. 
I detta ärende föreslås kommunstyrelsen godkänna slutrapporten för Yrkes-SM 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 203 

Värdskap för U19-VM för damer och VM i innebandy för damer 2020 och 
2021 
KSN-2018-1612 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för U19-VM för damer 2020 och VM i innebandy för damer 
2021, 

att avsätta en budgetram på 3 110 000 kronor för genomförandet av U19-VM 2020 och VM i 
innebandy för damer 2021, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med Svenska innebandyförbundet inom ramen för de 
ekonomiska förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i mål och 
budgetarbetet 2019-2021. 

Sammanfattning 
Ärendet Internationella innebandyförbundet och Svenska innebandyförbundet har utsett Uppsala till 
spelort för U19-VM för damer 2020 och VM i innebandy för damer 2021. Svenska 
innebandyförbundet har vänt sig till Uppsala kommun med en förfrågan om att åta sig värdskapet för 
turneringarna genom att gå in som samarbetspartner och lokal värd. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

<Vik 
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Upeckalle 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 204 

Övertagande av ansvar för Världsklass Uppsalas administration 
KSN-2018-3485 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun övertar ansvaret för administration av det enkla bolaget Världsklass Uppsala från 
Destination Uppsala AB. 

Sammanfattning 
Världsklass Uppsala är ett enkelt bolag, utan eget organisationsnummer, för utveckling och 
marknadsföring av Uppsalas attraktionskraft, nationellt och internationellt. År 2014 delegerade 
Uppsala kommun till Destination Uppsala AB att företräda bolagsmännen, administrera och ansvara 
för bolagsmännens interna förhållanden, hantera beslutade bidrag och fakturera nätverksavgift. 

I samband med revisionen av Destination Uppsala 2017 framkom att bolaget redovisade det enkla 
bolaget i sin egen balansräkning. Redovisningen lyftes därefter ut och hanterades därefter som det 
enkla bolag det är. Under 2018 initierades en utredning med syfte att hitta en lösning så att ett 
organisationsnummer kan finns på det underlag som ställs ut till bolagsmännen för det årliga bidraget. 
I Uppdraget ingick även att se över momsfrågan. 

Utredningens förslag är att Uppsala kommun tar tillbaka administrationen av Världsklass från 
Destination Uppsala AB. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 205 

Projekt Gemensam klassificeringsstruktur för Uppsala kommun 
KSN-2017-2275 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att införa en gemensam klassificeringsstruktur inom Uppsala kommunkoncern enligt före-
dragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med Riksarkivet tagit fram en 
klassificeringsstruktur för informationshantering som utgår från processer inom kommuner, regioner 
och landsting. Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar kommunens 
verksamhet, inte hur organisationen är indelad. Det gör det lättare att hitta infounation från en 
viss verksamhet även om olika förvaltningar har ansvarat för verksamheten vid olika tillfållen. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att införa en ny klassificeringsstruktur inom kommunkoncernen, 
här benämnd 1-Klassa, som utgår från SKL:s klassificeringsstruktur. Den övergripande 
klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av kommunkoncernen, inklusive hel-
och majoritetsägda bolag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Weil& 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§ 206 

Studieresa till Amsterdam och Utrecht, Holland för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
KSN-2018-1611 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektör deltar på studieresa till Amsterdam och 
Utrecht, Holland den 16 — 18 januari 2019. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 206. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare reserverat datumen 16-18 januari 2019 för 
en studieresa. Förslaget är att denna studieresa går till Amsterdam och Utrecht i Nederländerna för att 
bland annat studera mobilitet och hållbara transporter, samverkan mellan politik, akademi och 
näringsliv och varumärkesarbete. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(il 



Bilaga A § 206 

Reservation Sverigedemokraterna 

Ärende Studieresa till Amsterdam och Utrecht, Holland för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kunskaper om Utrecht finns redan i kommunstyrelsen genom att besök har gjorts flera gånger 
tidigare. Även Mälardalsrådet, Regionalt forum och bygglovsavdelningen har besökt Utrecht inom de 
tre senaste åren. Det kan ibland vara värdefullt att få in nya perspektiv, men i detta fall blir så inte 
fallet. Därför yrade vi avslag till studiebesöket denna gång. 

Simon Alm (SD) 
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Uppalla 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§ 207 

Svar på skrivelse från AB Uppsala kommuns industrihus 
KSN-2017-2505 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till AB Uppsala kommuns industrihus, enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
AB Uppsala industrihus har den 15 maj 2018 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen, 
avseende beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2018, § 67. Kommunstyrelsens svar 
på skrivelsen framgår av föredragningen i ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 208 

Yttrande över förslag till beslut om naturreservatet Edshammarsskogen 
KSN-2018-3099 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län, enligt ärendets bilaga. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 208. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län avser att bilda naturreservat i Edshammarsskogen och har inför 
sitt beslut remitterat förslaget till Uppsala kommun för yttrande senast den 18 november 2018. 
Förlängd remisstid är begärd och beviljad till den 21 november 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

LP. 14k 



Bilaga A § 208 
Ärende 23 
Yttrande över förslag till beslut om naturreservatet Edshammarsskogen 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Det framgår av ärendet att markägare totalt fått en månad på sig att inkomma med yttranden med 
anledning av bildande av naturreservatet i Edshammarsskogen. Däremot redogörs inte om några 
sådana yttranden inkommit eller vad dom innehållit. Det är viktigt att kommunstyrelsens ärenden är 
välförankrade och välberedda, varför det är viktigt att oaktat vilken ståndpunkt markägarna har få ta 
del av deras synpunkter. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 209 

Yttrande över remiss av Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53) 
KSN-2018-1999 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har remitterat betänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, 
läkemedel m.m. (SOU 2018:53) till Uppsala kommun för yttrande senast den 
27 november 2018. 

Utredningen har haft i uppdrag att: 
• se över marknaden och regelverket för s.k. maskinell dosdispensering, dvs, att tabletter och 
kapslar tas ur läkemedlens originalförpackningar och ompaketeras maskinellt till särskilda dospåsar 
för enskilda patienter, 
• lämna förslag till en effektiv och patientsäker distribution av prövningsläkemedel till 
försökspersoner och prövningsställen, 
• se över marknaden och regelverket för extemporeläkemedel och lagerberedningar, samt 
• lämna förslag som möjliggör för sjukhusapotek att ansöka om licens för läkemedel via den 
elektroniska kommunikationslösningen för licensansökan. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 210 

Yttranden över kommunrevisionens granskning av social arbetsmiljö 
KSN-2018-1999 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 210 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av social arbetsmiljö till kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder för yttrande senast den 19 september 2018. 

Kommunrevisionens samlade bedömning är att Uppsala kommun bedriver ett systematiskt 
och ändamålsenligt arbete vad gäller social arbetsmiljö. Revisorerna bedömer också att kommunen 
har kommit långt med att arbeta enhetligt med gemensamma rutiner och metoder kring arbetsmiljö. De 
brister som revisionen bedömer finns är följande: 
• Det saknas former för att följa hur väl de kommungemensamma nämndmålen har nåtts. 
Kommunrevisionen rekommenderar därför kommunstyrelsen och nämnderna att utveckla formerna för 
att följa upp hur väl de kommungemensamma nämndmålen är uppnådda 
• Förvaltningarnas analys av medarbetarbetarundersökningens resultat är svag eftersom 
den inte ger en tillräcldig beskrivning av arbetsmiljön i förhållande till kommunens egna mål eller 
utvecklingen över tid. Kommunrevisionen rekommenderar därför kommunstyrelsen och nämnderna att 
göra en mer genomgående analys av resultatet i medarbetarundersökningen 
• Bland chefer med personalansvar behöver kännedomen bli högre om att medarbetarenkäten även 
utgör organisatorisk och social arbetsmiljörond. Kommunrevisionen rekommenderar att detta 
förtydligas. 
• Det saknas ett stort antal skyddsombud i kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen och 
nämnderna rekommenderas att vidta åtgärder för att säkerställa att skyddsombud finns i 
verksamheterna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 

15b 
Justerandes sign 

M. 



Bilaga A § 210 

Ärende 25 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av social arbetsmiljö 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Uppsala kommun har ordningen att kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för samtliga anställda, 

medan nämnderna har arbetsmiljöansvaret för de anställda som arbetar inom deras respektive 

ansvarsområden. Kommunrevisionen anför att det i vissa avseenden saknas rutiner för att säkerställa 

att nämnderna tar detta ansvar. Som exempel lyfter kommunrevisionen att det saknas former för 

uppföljning av kommungennensamma mål, att chefer med personalansvar i vissa fall saknar kunskap 

om vissa aspekter av sina arbeten, samt att skyddsombud saknas i vissa verksamheter. 

Uppsala-Alliansen anser att kommunrevisionens kritik måste tas på allvar, och åtgärder för de brister 

som lyfts måste prioriteras. Ur såväl styrnings- som kompetensförsörjnings- och 

medarbetarperspektiv är det väsentligt att samtliga delar av organisationen har rutiner för att 

säkerställa att arbetsmiljöarbetet följs upp och sker strukturerat. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KID) 
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Uppalla, 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§211 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda 
KSN-2018-1072 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1, samt 

att ge kontoret i uppdrag att se över rutiner och attestansvar för utbetalning av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Almerfors, Alexandra Steinholtz (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 211. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Arvoden och ersättningar till förtroendevalda för 
yttrande senast den 31 oktober 2018. 

Kommunrevisionen har granskat om det finns rutiner för hur ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ska beräknas och kontrolleras, om anställningsförhållanden som underlag för 
ersättningar kontrolleras och uppdateras, hur gränsdragning mellan fasta och rörliga ersättningar 
hanteras, om det finns ändamålsenliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt belopp 
betalas ut samt om det finns rutiner för hur ersättningar och förrättningar ska 
beräknas och kontrolleras. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
• ta fram rutiner för beräkning av förlorad arbetsinkomst och ersättning för tjänsteförrättning 
• säkerställa korrekt beräkning av förlorad arbetsinkomst och tjänsteförrättning samt att 
anställningsförhållandena är korrekta 
• ta fram rutiner för att säkerställa att rätt belopp betalas ut 
• säkerställa att rätt belopp betalas ut 
• se över reglementet Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 211 

Ärende 26 
Yttrande över kommunrevisionens granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Kommunrevisionen riktar skarp kritik mot hur kommunen hanterar beräkning och utbetalning av 

arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda. Revisionen anför bland annat 

att det saknas rutiner för kontroll av att förtroendevalda har de anställningar och löner de uppgivit, 

samt att det saknas rutiner för att säkerställa att rätt belopp betalas ut till rätt person. 

Uppsala-Alliansen menar att de brister som kommunrevisionen påpekar är allvarliga och behöver 

åtgärdas snarast. I sitt yttrande uppger kommunstyrelsen att de rutiner som revisionen efterfrågar 

delvis finns. Dessa beskrivs emellertid inte i detalj och inte heller hänvisas till något dokument där 

kommunrevisionen kan ta del av desamma. Vidare så anför kommunen att den inte anser att 

kontroller av huruvida påstådda arbetsgivares underlag är korrekta eftersom fusk bedöms vara 

ovanligt. Det faktum att kommunen bedömer att fusk är ovanligt, snarare än vet utifrån kontroller att 

så är fallet, visar på att de kontroller kommunrevisionen förespråkar behövs. Uppsala-Alliansen 

inställning är således att kommunen snarast bör följa revisionens rekommendationer och ta fram 

rutiner för att säkerställa att förtroendevalda får den ersättning de är berättigade till, och varken mer 

eller mindre. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersann (I(D) 
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(STAM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 212 

Yttrande över kommunrevisionens uppföljning av ekonomi- och 
kvalitetsarbete på nämndnivå 
KSN-2018-0372 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Uppföljning av ekonomi- och kvalitetsarbete på 
nämndnivå för yttrande. Under beredningen av yttrandet förlängts och ska vara sakkunnigt biträde 
tillhanda senast den 31 oktober 2018. 

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 
• lämna tydliga instruktioner över hur och vad som ska ingå i rapportering, detta för att få en 
tydlig och likformig i ex. månadsrapportering 
• tydliggöra tidsplaner för rapportering 
• utvärdera systemet Hypergene utifrån användarvänlighet inklusive analys av utbildningsbehov hos 
tänkta användare 
• analysera möjligheterna att implementera ett gemensamt kvalitetsledningssystem med koppling till 
verksamhetsspecifika system. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,Ifie KOMMUNSTYRELSEN 

SA1VIM4NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 213 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens rutiner 
kring offentlighetsprincipen 
KSN-2018-0699 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat om kommunen har beslutade och ändamålsenligt rutiner 
rörande offentlighetsprincipen. Granskningen visar att kommunen har beslutade och ändamålsenliga 
rutiner som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Kommunrevisionen 
föreslår dock vissa åtgärder för att förbättra rutinerna för att ännu bättre leva upp till 
offentlighetsprincipen. Det handlar om att kommunstyrelsen ska säkerställa att alla nämnder har 
beskrivningar av allmänna handlingar, att kommunstyrelsen fortsätter utveckla utbildningsutbudet för 
både tjänstepersoner och förtroendevalda samt att kommunstyrelsen fullföljer och utför sitt uppdrag 
som tillsynsmyndighet i arkivfrågor utifrån den processkartläggning som har genomförts. 

I förslaget till yttrande noterar kommunstyrelsen att revisionens samlade bedömning är att det finns 
beslutade och ändamålsenliga rutiner som säkerställer allmänhetens rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Därefter följer en redogörelse för det arbete som pågår, bl.a. projektet Modern 
informationsförvaltning och kommande utbildningsinsatser för såväl förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Av ansvaret framgår också att det pågår arbete med att färdigställa samtliga nämnders 
beskrivningar av allmänna handlingar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 oktober 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 13 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala    
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 215 

Anmälningsärenden och delegationsbeslut 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet, samt 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 
19 oktober —20 november 2018 till protokollet, bilaga A § 215. 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 24 augusti t o m 20 november 2018: 
1. Inkommen skrivelse "Friskola i Åkerlänna för barn upp till 12 år". 
2. Inbjudan ställd till rikspolischefen om dialog med anledning av utvecklingen i 
Uppsala. 
3. Beslut om förordnande av ersättare för notarius publicus. 
4. Protokoll Svenska kommun försäkrings AB, 2018-10-18. 

Delegationsbeslut arbetsutskottet 
1. Arbetsutskottets beslut om att godkänna Hyresoffert för om- och tillbyggnad av 
stadshuset, KSN-2018-2532. 
2. Arbetsutskottets beslut om att bevilja Ansökan om projektbidrag för VIGSUNDA, 
KSN-2018-2521. 

Övriga delegationsbeslut redovisas i bilaga. 

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

Utdragsbestyrkande 

Prl 
Justerandes sign 

1 - r 



Ärendenummer Ärendemening 
KSN-2012-0178 Markanvisningstävling, Östra Sala Backe, 

etapp 1 (överfört från FSN-2011-0067) 
KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 

prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 
Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt 
prissättning på småhustomter i Lindbacken, 

Vaksala-Lunda 
KSN-2016-1008 Rosendals Fastigheter AB: Markanvisning 

och försäljning, Rosendal etapp 2 
KSN-2016-1622 Trafikutredning av Trafikplats Fullerö 

KSN-2016-1622 Trafikutredning av Trafikplats Fullerö 

KSN-2017-3204 Genova: Försäljning i Rosendal etapp 2 

KSN-2017-3204 Genova: Försäljning i Rosendal etapp 2 

KSN-2017-3286 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-3172 

KSN-2018-3172 

KSN-2018-3208 

UP AB/Uppsalahem AB: Försäljning i 
Rosendal etapp 2 
Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018 
Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018 
Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018 
Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018 
Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2018 
Finanschefens delegationsbeslut om 

upplåning 2018 
Ansökan om bidrag för finansiering av 
grannsamverkanskyltar år 2019-2020 
Ansökan om bidrag för finansiering av 
grannsamverkanskyltar år 2019-2020 
Arbetsgivarbeslut avsked 

gtt96_ A 115 

Åtgärd/Handling 
Delegationsbeslut rörande ansökan om 
fastighetsreglering 
Delegationsbeslut rörande hävning av 
avtal Vaksala-Lunda 30:10 

Delegationsbeslut rörande hävning av 

avtal Vaksala-Lunda 30:10 

Delegationsbeslut rörande hävning av 
avtal Vaksala-Lunda 30:10 

Delegationsbeslut rörande 
köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:9 

Delegationsbeslut rörande 
köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:9 

Delegationsbeslut rörande 
köpekontrakt Vaksala- Lunda 30:9 

delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för uppställning 
Delegationsbeslut rörande 
genomförandeavta I Trafikverket 
Delegationsbeslut rörande 
genomförandeavta I Trafikverket 
Delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för bodetablering 
Delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för bodetablering 
Delegationsbeslut rörande avtal om 
nyttjanderätt för tomrör 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 5 november 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 5 november 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
Kommuninvest 5 november 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 15 november 2018 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 15 november 2018 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
certifikat 15 november 2018 
Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 
Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 
Arbetsgivarbeslut om avsked 

414 



KSN-2018-3240 Uppsalahem AB: Exploateringsavtal, 
Rackarberget 

KSN-2018-3305 Begäran om att få ut handingar 
KSN-2018-3403 Arbetsgivarbeslut 
KSN-2018-3476 Begäran om att få ut handling 
KSN-2018-3476 Begäran om att få ut handling 
KSN-2018-0003 Ansökningar om medel till förebyggande 

insatser 2018 
KSN-2018-3329 Delegationsbeslut portföljansvarig inom el-

handel 
KSN-2018-3329 Delegationsbeslut portföljansvarig inom el-

handel 
KSN-2018-0805 Protokoll från kommunledningskontorets 

samverkansgrupp och skyddskom mitté 2018 

KSN-2018-3464 Överenskommelse om karriärväxling  

Delegationsbeslut rörande 
exploateringsavtal Racka rberget 
Beslut i ärende om att få ut handlingar 
Arbetsgivarbeslut om varning 
Beslut om begäran om att få ut 
Beslut om begäran om att få ut 
Beslut om utbetalning av medel för 
säkerhets- och skadeförebyggande 
Delegationsbeslut portföljansvarig 
inom el-handel 
Delegationsbeslut portföljansvarig 
inom el-handel 
Protokoll från 
Kommunledningskontorets 
samverkansgrupp tillika 
Delegationsbeslut om 
överenskommelse om karriärväxling 

« 47-A 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 216 

Rekrytering av stabsdirektör tillika biträdande stadsdirektör 
KSN-2018-3327 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Ola Hägglund som stabsdirektör, utöver sitt uppdrag som ekonomidirektör, med 
anställning enligt överenskommelse, samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppalue 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§ 217 

Rekrytering av utvecklingsdirektör tillika biträdande stadsdirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Ingela Hagström som utvecklingsdirektör, med anställning enligt 
överenskommelse, samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppät» 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-21 

§218 

Chef kommunledningskontoret 
KSN-2018-2908 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att stadsdirektör Joachim Danielsson utses till chef för kommunledningskontoret i enlighet med 
kommunallagens bestämmelse i 7 kapitlet 1 §. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 började en ny kommunallag (2017:725) att gälla. Enligt den nya lagen ska 
styrelsen utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef 
för den förvaltning som finns under styrelsen. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4f7  
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-21 

§219 

Inträdesordning för ersättare mandatperioden 2019 - 2022 
KSN-2018-3534 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besluta om inträdesordning för ersättare mandatperioden 2019 — 2022. 

Sammanfattning 
Ersättare, utom för ledamot i kommunfullmäktige, ska tjänstgöra i den ordning de angivits om inte 
annat föreskrivs i lag eller annan författning enligt följande: 

Vid förhinder inträder: 

S-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: S, L, MP, V, Fi, C, 
M, KD 

M-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: M, C, KD, L, MP, S 

MP-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: MP, S, L, V, 
Fl, C, M, KD 

V-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: V, Fl, S, L, 
MP, C, M, KD 

L-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: L, MP, S, C, M, KD, 
V, FI 

C-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: C, M, KD, L, S, MP, 
V, Fl, SD 

SD-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: SD 

KD-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: KD, M, C, L, S, 
MP, SD, V, Fl 

Fl-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning partigrupperna: Fl, V, MP, S, 
L, C, M, KD 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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