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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Kommunstyrelsens 
protokoll måndagen den 24 februari 2020 

Plats och tid 

Uppsala konsert och kongress, klockan 18:00-19:00. 

Paragrafer 

40-41 

Justeringsdag 

26 februari 2020 

Underskrifter 

Erik Pelling, ordförande 

Fredrik Ahlstedt, justerare 

Lars N iska, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: kommunled n i ngskontoretuppsa la .se  
www.uppsala.se   
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Närvarande 

Beslutande 

Erik Petting (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Asal Gohari (S), tjänstgörande ersättare 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christierni n (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (-) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Gyliander (M) 
Helena Hed man Skoglund (L) 
Linda Eskilsson (MP) 
Madeleine Andersson (M) 
Maria Patel (S) 
Jonas Petersson (C) 
Helena Nordström Källström (MP) 
Karolin Lundström (V) 
David Perez (SD) 
Eva Moberg (KD) 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Mats 
Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Christian Blomberg, mark- och exploateringschef. 
Göran Carlen, strategisk samhällsplanerare. Jonas Svensson, projektledare. Lena 
Grapp, stadsjurist. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk 
stabschef. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

..fl, -51771— 
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§40 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§41 

Avtal om markförvärv och stadsutveckling 
KSN-2020-00145 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till intentionsavtal i enlighet med bilagan, 
2. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande jämte kommundirektören att 

underteckna avtalet, samt 
3. att arbeta för att förvärva av del av Ultuna 2:1 från Staten Sveriges 

Lantbruksuniversitet, i enlighet med föredragningen. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Ärendet kom sent till kommunstyrelsen och är omfattande. Reservation mot en planerad 
exploatering av Ultuna/Gottsunda med cirka 11.500 bostäder och en verksamhetsyta på 
cirka 365.000 kvadratmeter. För att säkra framtida boendeatteaktivitet och rimligt god 
framkomlighet för fordon är en exploateingsnivå på max 7.000 bostäder och max 170.000 
kvadratmeter för verksamhetsyta lämpligt. 
Det krävs också en trovärdig trafikplan kopplad till planerad exploatering. Bland annat 
måste en eventuell brolösning inkludera flera trafikslag. 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är ett tråkigt mönster att kommunstyrelsen får ta ställning till viktiga 
fram förhandlade avtalsförslag utan möjlighet till att lägga fram yrkanden på innehåll. I 
detta fall fick vi handlingarna på bordet med detaljer under formen anta eller förkasta, 
vilket inte ger oss i politiken skälig möjlighet att påverka innehållet mer än att skriva 
särskilda yttranden. Det är bra med mark och priset verkar rimligt även om inga 
förutsättningar funnits att stämma av från fler håll än endast handlingarna på bordet 
med knapp inläsningstid under pågående möte. Detaljerna fick vi inte ändra på för då 
skulle ärendeprocessen fördröjas och hela avtalet äventyras. Det är inte en bra form för 
att fatta viktiga långsiktiga beslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag om markförvärv och intentionsavtal 
för att underlätta genomförandet av Uppsalapaketet och som ett led i fullföljandet av 
intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 22 januari 2020 § 8 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2020 
• Bilaga 1, Förslag till intentionsavtal med bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4,(), •iggr- 
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