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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 278 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 279 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

P 
Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 280 

Detaljplan för Uppsala Arena 
KSN-2014-0934 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Uppsala Arena enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 17 mars 2016 godkänt förslaget till detaljplan för Uppsala Arena 
med hänvisning till planhandling, samrådsredogörelse samt utlåtande efter granskning och överlämnat 
förslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsen (som är markägare och har övertagit ansvarsområdet från tidigare fastighets-
nämnden) har begärt planläggning för Uppsala Arena. Byggnadsnämnden fattade 3 mars 2011 ett 
beslut om planuppdrag i enlighet med fastighetsnämndens begäran. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 7 december 2016. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 281 

Förlängning av samarbetsavtal avseende Uppsala Arena 
KSN-2014-0125 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att samarbetsavtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala Arena 2010 AB, förlängs till 
och med den 31 december 2017, samt 

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade den 10-11 juni 2013, § 168, bl.a. att godkänna 
samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Arena 2010 AB om genomförande av projekt 
Uppsala Arena samt att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta övriga beslut som krävs för projektets 
genomförande enligt ärendets föredragning. Samarbetsavtalet skulle enligt dess ursprungliga lydelse 
gälla som längst till den 31 december 2015. Härefter har kommunfullmäktige den 25 januari 2016, § 
11, bekräftat kommunstyrelsens beslut att bl.a. förlänga samarbetsavtalet, att gälla till och med den 31 
december 2016. 

NCC Sverige AB (NCC) och Samhällsbyggriadsbolaget i Norden AB (SBB) har uttryckt en vilja att 
finansiera uppförandet av ett eventcenter i Gränby i Uppsala (UEC). Uppsala Arena 2010 AB, Uppsala 
Fastighetsprojekt Fas 2 AB, Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB, NCC och SBB, har träffat en 
avsiktsförklaring avseende uppförande av UEC, med det innehåll som framgår av ärendets bilaga 1. 
Avsiktsförklaringen har upprättats i syfte att konkretisera parternas ömsesidiga ambition att på sikt 
träffa bindande avtal rörande finansieringen av UEC och de närmare villkoren för detta. 

För att möjliggöra för parterna i avsiktsförklaringen att träffa slutliga avtal avseende finansieringen av 
UEC och de nälluare villkoren för det, föreslås att det ursprungliga samarbetsavtalet förlängs till och 
med den 31 december 2017. 

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

• Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 december 2016. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 282 

Förslag till Arkitektur Uppsala — Arkitekturpolicy för Uppsala Kommun 
KSN-2014-0630 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Arkitektur Uppsala - Arkitekturpolicy för Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige antar Arkitektur 
Uppsala, 

att anta Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor, enligt ärendets bilaga 2. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till egna tilläggsyrkanden. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Jonas Segersam (KD), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar på följande tillägg: 
att våldsbejakande eller diktaturbejakande monument inte tillåts i de offentliga rummen, 

att verka för klassisk arkitektur i Uppsala stad. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), avslag på Simon Alms (SD) 
yrkanden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade 24 september 2012 att uppdra till plan- och 
byggnadsnämnden (PBN) att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) genomföra en 
förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik med avrapportering senast 2013. Den 19 januari 2015 
beslutade kommunfullmäktige att godkänna förstudien till en arkitekturpolitik för Uppsala. I 
Mål och Budget 2016 med plan för 2017-18 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans 
med PBN att ta fram en arkitekturpolicy. Uppdraget har lett till en arkitekturpolicy (Arkitektur 
Uppsala) och riktlinjer som ger stöd i stadsgestaltning för hela den byggda miljön; byggnader, gator, 
torg, parker. Målet med policyn är att alla aktörer får en plattform för den arkitektoniskt kvalitativa 
stadsutvecklingen i Uppsala. 

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

Utdragsbestyrkande A
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 Justerandes si 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 282, fortsättning) 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

-N 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 283 

Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 
KSN-2015-1907 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta landsbygdsprogram för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1, med vid sammanträdet 
beslutade revideringar. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
Landsbygdsprogram för Uppsala kommun, 

att anta handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017 med inblick 2018 enligt 
ärendets bilaga 2, 

att godkänna remissredogörelsen enligt ärendets bilaga 3, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att i gemensam beredning med berörda nämnder och bolag 
utveckla metoder för att arbeta med delgeografiska utvecklingsfrågor, enligt föredragningen. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölmån för egna yrkanden och avger 
reservation enligt bilaga A § 283. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till föliliån för egna yrkanden. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (MP), bifall till arbetsutskottets 
förslag med den ändringen på sidan fem i Landsbygdsprogrammet, att "Ständig planberedskap 
ska finnas som motsvarar en produktion om minst 400 bostäder i de prioriterade tätorterna." 

Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), på följande ändringar och tillägg: 

att målet om planberedskap för 300 bostäder per år ersätts med ett konkret mål om att bygga 500 
bostäder per år, 

att ett mål införs om att AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets AB ska 
främja näringslivsutveckling på landsbygden, 

att ett mål införs om att anlägga större pendlarparkeringar i lämpliga tätorter, 

Utdragsbestyrkande 

rf 

4
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 Justerandes si 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 283, fortsättning) 

att det i landsbygdsprogrammet slås fast att kommunen i samverkan med landstinget och UL ska verka 
för att anropsstyrd kollektivtrafik införs på landsbygden, 

att målet om anslutningsgrad av fiber på landsbygden ersätts med ett konkret mål om 98 procents 
anslutning till år 2025, 

att kommunens upphandlingsunderlag bör utformas så att närproducerad mat i större utsträckning 
kan inhandlas (inkluderas under Lokal livsmedelsförsörjning, sidan 6), 

att en sammanfattning av utvecklingsplanerna för var och en av de 14 prioriterade tätorterna som 
översiktsplanen beskriver bifogas till kommunfullmäktigebehandlingen av ärendet, samt 

att de uppföljningskriterier och mål som anges i landsbygdsprogrammets handlingsplan så långt det 
är möjligt anges kvantitativt, exempelvis ett mål om 100 nya arbetstillfällen per år på landsbygden. 

Anna Manell (L) yrkar därutöver: 
att samtliga 14 prioriterade tätorter under planperioden (2017-2023) ska få en välutvecklad 
cykeltrafik till och från Uppsala stad och särskilt resecentrum, 

att en utredning om vilka kommunala förvaltningar som lämpar sig för placering i någon 
eller några av de 14 prioriterade tätorterna genomförs och att ytterligare minst två enheter 
flyttar ut under planperioden (2017-2023), samt 

att ett nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där de större tätorterna betraktas och 
behandlas som egna kommuner skapas. Det ska gälla för byggandet men också för 
näringslivspolitik och företagsetableringar. 

Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till Anna Manells (L) andra 
och tredje att-sats. 

Stefan Hanna (C) yrkar därutöver: 
att orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge pekas ut som särskilt prioriterade, och att ett 
konkretiserande fördjupningsavsnitt om respektive ort förs in i landsbygdsprogrammet, samt 

att de bygderåd och liknande instanser som finns i många av kommunens mindre orter görs till 
ständiga remissinstanser i frågor som rör deras bygder. 

Jonas Segersam (KD) yrkar därutöver bifall till Stefan Hannas (C) andra yrkande samt: 
att Kommunen bör ombesörja att laddstolpar finns i de prioriterade tätorterna (sidan 12). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Iv( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 283, fortsättning) 

Simon Alm (SD) yrkar på följande tillägg: 
att varje skola på landsbygden garanteras fortsatt drift, samt 

att restidskvotens förhållande mellan bil och kollektivtrafik inte ska påverkas genom att bilens 
framkomlighet försämras till förmån för kollektivtrafik 

Därutöver yrkar Simon Alm (SD) bifall till Fredrik Ahlstedts (M) första, andra, fjärde, femte, sjätte 
och åttonde att-sats, samt bifall till Stefan Hannas (C) andra yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) med fleras första, andra, fjärde, femte och åttonde att-sats 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tredje och sjunde att-sats mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer Simon Alms (SD) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) första att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) andra att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer Anna Manells (L) första att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer Anna Manells (L) andra att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Sammanfattning 
Landsbygdsprogrammet är en del av det strategiska landsbygdsarbetet för att Uppsala ska bli en av 
Sveriges bästa landsbygdskommuner. Utgångspunkten i programmet är att det ska vara möjligt att bo, 
verka och leva på landsbygderna. Fyra insatsområden identifieras. Dessa är bostadsbyggande, 
näringslivsutveckling i ett land/stadsperspektiv, service och infrastuktur samt ett lokalt engagemang. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 16 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliffifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 284 

Näringslivsprogram för Uppsala kommun 
KSN-2016-0457 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Näringslivsprogram 2017 enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar 
Näringslivsprogrammet, 

att anta Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018 enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger 
reservation enligt bilaga A § 284. 

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

Yrkanden 
Maria Gardfjell (1V1P) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att 	komplettera näringslivsprogrammet med nedanstående punkter: 

• utforma service- och handläggningsgarantier, 

• inrätta ett Serviceprogram inom ramen för kommunens varumärkesplattform med 
syfte att utveckla bemötande, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, 
både i kontakt med företag eller medborgare samt i den löpande verksamheten, 

• särskilt belysa små företags villkor och förutsättningar inom ramen för 
Näringslivsprogrammet, 

• ett åttonde mål inkluderas: Uppsala ska ha en väl utvecklad politik för småföretag 
inom hantverk, service och handel, 

• utifrån den av kommunfullmäktige fastställda strategin för besöksnäringen sätta upp 
mätbara mål gällande antal arbetstillfällen i besöksnäringen. 

Utdragsbestyrkande 



IMMO& KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 284, fortsättning) 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar 
Näringslivsprogrammet, besluta 

att komplettera Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018 med nedanstående 
punkter: 
• utforma ett nytt kontaktcenter för ett samlat och gott bemötande gentemot företag 

samt förenkla ärendehanteringen, 

• inkludera mål för besöksnäringen, 2000 nya arbetstillfällen till år 2025, 

• kommunen i sin finansiering av välfärdstjänster ska vara en viktig aktör att utveckla 
näringslivet på detta område och ska vara aktiv i att fler företag kan starta genom 
nya upphandlingar i form av LOV och LOU, samt ha en positiv attityd gentemot 
friskolor, organisationer (ideell sektor), välfärdsföretag och andra aktörer som 
bidrar till en tillväxt i kommunen, 

• tydligt ange mätbara ambitioner kopplade till utvalda indikatorer, 

• ta fram informationsinsatser riktade mot företagare om vilka metoder och 
subventionerade anställningsformer de har möjlighet att utnyttja, inklusive praktik, 

• lägga till en rubrik Relevanta kommuner att jämföra mot, och att kommunen 
använder de 33 tidigare utvalda kommunerna att jämföra sig med. 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 9 juni 2008 ett näringslivsprogram som gällde fram till 2014. Sedan 
programmet antogs har Uppsalas befolkning ökat och näringslivet växt. Globalisering, urbanisering 
och digitalisering gör att behov förändras och Uppsalas ambitioner är höga. Det nya programmet tar 
fasta på behovet av nya arbetstillfällen som krävs för en fungerande arbetsmarknad med upp till 350 
000 invånare år 2050 och har därför undertiteln "Tillsammans mot 70 000 nya jobb". 

Näringslivsprogrammet har tre utgångspunkter; tillväxt i befintliga företag, fler företag etablerar sig 
och nya företag startas där åtta mål har identifierats för arbetet. Till Näringslivsprogrammet finns en 
handlingsplan som konkretiserar de olika nämndernas prioriterade åtgärder med ansvarsfördelning 
samt förtydliganden gällande styrning och uppföljning under de närmaste åren. Syftet är att öka 
förutsättningarna för genomförande och måluppfyllelse. Handlingsplanen visar Uppsala kommuns 
tänkta åtgärder för att nå framåt, men pekar också på vikten av samverkan med näringslivet, akademin 
och andra offentliga organisationer där bildandet av ett Näringslivprotokoll bidrar. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 284, fortsättning) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande gN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 285 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2017 
KSN-2016-1300 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan, driftbudget, exploateringsbudget och investeringsbudget för 2017 
enligt ärendets bilaga. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Carolina Bringbom Anadol (alla M) avger särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 285. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 285. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i beslutet om Mål och budget i november 2016 tilldelat kommunstyrelsen ett 
kommunbidrag på 286 miljoner kronor för 2017. I det återfinns ett effektiviseringskrav på 30 miljoner 
kronor som ska omfördelas i särskilt ärende under våren 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 286 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av 
skattesats för 2018 
KSN-2016-2268 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa processen för Mål & budget 2018 med plan för 2019-2020 enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag och avger reservation 
enligt bilaga A § 286. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 286. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (Kl)): 

att fastställa Alliansens förslag till planeringsdirektiv för Mål och budget 2018 med plan för 2019-
2020 enligt bilaga C § 286, samt 

att fastställa att Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni och att processen därför justeras efter detta. 

Sammanfattning 
I december 2014 beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för en ny mål- och budgetprocess, 
Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 (KSN-2014-1440). Mål- och budgetprocessen har 
sedan dess för varje år reviderats för att öka kvaliteten i de ekonomiska underlagen, skapa mer 
delaktighet från nämnder och bolagsstyrelser samt öka genom-slagskraften för den politiska viljan. 
Kommunfullmäktige beslutade den 6-7 november 2016 om Mål och budget 2017 med plan för 2018-
2019 (KSN-2015-1920). I och med det fastställdes kommunens styrkedja med nya inriktningsmål, 
indikatorer och nyckeltal. Nämndernas verksamhetsplaner beslutas i respektive nämnd i december. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP19,13 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 299 

Revidering av riktlinjer för sociala investeringar 
KSN-2016-2186 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta revidering av riktlinje för sociala investeringar enligt ärendets bilaga, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att förtydliga den finansiella modellen och bifoga denna till 
föreliggande riktlinje samt följa upp och vid behov föreslå förändringar för sociala investeringar. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Carolina Bringborn Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger reservation 
enligt bilaga A § 299. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), på följande tillägg: 

att kommunens medel avsatta för sociala investeringar ska kunna sökas av civilsamhällets aktörer. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige (IVE 2015-2018) har uppdragit till kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för 
sociala investeringar. Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjen i november 2015. Enligt riktlinjen 
har kommunledningskontoret ansvar för att förvalta riktlinjen och revidera vid behov. Under året har 
ett utvecklingsarbete skett, vilket genererat ett behov av att revidera riktlinjen. I revideringen, ärendets 
bilaga, har bland annat syftet med sociala investeringar, grundkriterier, ansökningsprocess samt den 
finansiella modellen tydliggjorts. 

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

Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 oktober 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 287 

Rapportering av internkontroll 2016 och internkontrollplan 2017 
kommunstyrelsen 
KSN-2016-2160 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2016 enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna intemkontrollplan för 2017 enligt ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt intemkontrollplan för 
verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för 
gemensam service vid utskottets första sammanträde under 2017. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens intemkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2017 års intern-
kontroll omfattar kontroll av verksamhetens ekonomiska utveckling, processer och rutiner samt 
efterlevnad av regler, policy och beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 

im 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 288 

Samverkansavtal och finansiering av Uppsala Bio 2017-2019 
KSN-2016-2225 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja finansiering till Uppsala BIO med 1 600 000 kronor per år för perioden 2017- 2019, 

att godkänna samverkansavtal mellan Uppsala kommun och STUNS för perioden 2017- 2019 enligt 
ärendets bilaga 1, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga regionala finansiärer enligt 
samverkansavtal fattar motsvarande beslut om finansiering för Uppsala BIO 2017-2019. 

Sammanfattning 
Uppsala BIO utgör tillsammans med Uppsala Innovation Centre AB och STUNS Energi de långsiktiga 
satsningarna inom ramen för kommunens engagemang i STUNS-samarbetet. Uppsala kommun har 
sedan 2003 medverkat i utvecklingen av klusterinitiativet Uppsala BIO, som en del i arbetet med att 
främja nyföretagande och stärka det kunskapsintensiva och internationellt exportinriktade näringslivet 
i Uppsala. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2012 (§ 206) om stöd till Uppsala BIO för 
treårsperioden till och med juni 2016. Vidare beslutade kommunstyrelsen den 15 juni 2016 (§ 206) om 
finansiering för perioden juli 2016 till och med december 2016. Då nuvarande finansieringsperiod 
löper ut behöver Uppsala kommun fatta beslut om sin del av den fortsatta finansieringen av Uppsala 
BIO. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Ltifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 289 

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019 
KSN-2016-2333 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja årligt verksamhetsstöd om 1 150 000 kronor till Uppsala Innovation Centre AB för 
perioden 2017-2019, 

att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Innovation Centre AB för 
perioden 2017-2019 enligt ärendets bilaga, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Uppsala Innovation Centre 
AB fattar motsvarande beslut om finansiering för perioden 2017-2019. 

Sammanfattning 
Uppsala Innovation Centre AB (UIC) utgör tillsammans med Uppsala BIO och STUNS Energi de 
långsiktiga satsningarna inom ramen för kommunens engagemang i STUNS-samarbetet. Det 
övergripande syftet med UIC och Uppsala BIO är att skapa fler och växande internationellt 
konkurrenskraftiga företag som bidrar till Uppsalas långsiktiga tillväxt och attraktionskraft. UIC ägs 
till lika delar av sina fyra ägare Uppsala Stadshus AB (KSN-2013-0799), SLU Holding AB, STUNS 
och Uppsala universitets Utveclding AB. UIC finansieras av sina partners och ägare. Statliga Vinnova 
är den enskilt största finansiären som ansvarig för programmet inkubationsstöd - Excellens. 
Verksamhetsstöd kommer även från Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala län. 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2014 (§ 46) om stöd till UIC för perioden 2014-2016. Då 
nuvarande finansieringsperiod löper ut behöver Uppsala kommun fatta beslut om sin del av den 
fortsatta finansieringen av UIC. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle,11,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 290 

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2017 
KSN-2016-2165 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förnya medborgarlöftet mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta rörande 
insatser vid Resecentrum enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Carolina Bringborn Anadol (alla M) reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden. 

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

Yrkanden 
Mats Gyllander, yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn Anadol (alla 
M), Anna Manell (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD): 

att inkludera medborgarlöftet i en trygghetsplan för Uppsala kommun, samt 

att öka tillgängliga resurser avseende operativ förmåga vid socialtjänsten för stör till polisen vid 
omhändertagande av minderåriga under kvällstid och helger. 

Ordföranden yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP), bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
För att förstärka och utveckla det lokala samverkansavtalet mellan polisen och Uppsala kommun tog 
parterna fram ett medborgarlöfte för området kring Resecentrum för 2016. Medborgarlöftet ska öka 
tryggheten, minska brottsligheten och öka uppklamingen av begångna brott. Medborgarlöftet för 2017 
har fortsatt fokus på Resecentrum. Lokalpolisområdet beskriver i en promemoria, ärendets bilaga 2, 
bakgrunden och de åtgärder som genomförts och planeras för 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandena. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

Utdragsbestyrkande u
p 

 Justerandes si 
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Uplinte KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 291 

Samfinansiering av Studentboet 2017 
KSN-2016-2222 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att finansiera Uppsala studentkårs tjänst Studentboet med 460 774 kronor för perioden 1 januari 2017-
31 december 2017. 

Sammanfattning 
Första kvartalet 2015 inkom Uppsala studentkår med en ansökan om att Uppsala universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Uppsala kommun ska fortsätta samfinansiera studentboet, en portal för 
andrahandsuthyming av bostäder till studenter, under en projektperiod från 1 juni 2015 till 31 maj 
2018. Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har fattat beslut för sina respektive delar 
av finansiering för hela perioden fram till 31 maj 2018. Uppsala kommuns del av samfinansieringen 
beslutas en gång per kalenderår. Kommunstyrelsen fattade den 18 november beslut om att finansiera 
Studentboet med 467 286 kronor för perioden 1 januari 2016-31 december 2016. Då nuvarande 
finansieringsperiod löper ut behöver Uppsala kommun fatta beslut om sin del av den fortsatta 
finansieringen av Studentboet 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplinfie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 292 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2017 
KSN-2016-2221 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för 2017 utbetala ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 137 000 kronor, Uppsala teknolog-
och naturvetarkår på 61 000 kronor, Föreningen Uppsalaekonomerna på 41 000 kronor, Juridiska 
föreningen på 37 000 kronor, Ultuna studentkår på 35 000 kronor, Farmacevtiska studentkåren på 33 
000 kronor och Veterinärmedicinska föreningen på 31 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under ett antal år stött Uppsalas studentkårer ekonomiskt. För att erhålla det 
ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentkår att genomföra vissa 
aktiviteter som till exempel mentorsarbete och alumnverksamhet. Dessa aktiviteter regleras genom 
årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive studentkår. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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21(51) 

unalki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 293 

Bidrag till Eurocenter - nationellt badmintoncenter 
KSN-2016-2173 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Fyrisfjädern 915 000 kronor i bidrag årligen under perioden 2018-2021 för utvecklandet 
och drift av Eurocenter. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att bevilja bidrag med 900 000 kronor årligen under perioden 
2014-2017 till Fyrisfjädern för drift av Nationellt badmintoncenter, sedenuera Eurocenter. 
Fyrisfjädern har inkommit med en bidragsansökan med 950 000 kronor för perioden 2018-2021, se 
ärendets bilaga. Badminton Sweden beslutar i januari 2017 var centrat ska placeras under kommande 
period. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 294 

Gemensam internbank för Uppsala kommunkoncern 
KSN-2016-2183 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra de förändringar i internbankens finansieringsstruktur som fordras för att samordna 
Uppsalahem AB och Uppsala kommuns finansiering som framgår av föredragningen, samt 

att skapa förutsättningar för att all upplåning ska kunna ske genom Uppsala kommun genom att utöka 
befintligt certifikats- och obligationsprogram. 

Yrkande 
Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med vid sammanträdet 
framlagda redaktionella justeringar. 

Sammanfattning 
Sedan 2005 sker kommunens och de kommunala bolagens upplåning via en gemensam internbank 
inom finansförvaltningen på kommunledningskontoret. Internbanken administrerar även det 
kommungemensamma koncernkontot där bolagen och kommunen placerar/belastar tillfälliga 
överskott/underskott för att optimera likviditetsflöde och minimera räntekostnader i koncernen. 
Uppsalahem har hitintills undantagits från den kommungemensamma internbankens verksamhet. 
Bolagen följer den koncemgemensamma finanspolicyn, deltar i kommunens koncernkonto och 
använder de finansiella tjänster som är gemensamt upphandlade. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag, med vid sammanträdet 
framlagda justeringar, och fmner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4:Tät», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 295 

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning 
KSN-2016-2159 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa principer för fördelning av schablonersättning enligt föredragningen, samt 

att schablonersättningen för 2017 fördelas till nämnder enligt föredragningen. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 295. 

Yrkande 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, är en kommun 
skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Lagen omfattar 
nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och deras anhöriga. 
Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är kvotflyktingar omfattas av lagen. 
Kommunerna som tar emot nyanlända med uppehållstillstånd erhåller en statlig schablonersättning. 
Under 2015 erhöll Uppsala kommun 53,8 miljoner kronor. För 2016 prognostiseras ersättningen uppgå 
till cirka 75 miljoner kronor. 

Inför 2016 beslutade arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott om fördelning av schablonersättning. Då 
flera nämnder är berörda föreslås att kommunfullmäktige beslutar om principer för fördelning av 
schablonersättning och om fördelningen för 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 296 

Slutrapport för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt 
KSN-2014-1279 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna den av projektledningen översända rapporten avseende projektet genomlysning av 
bostadssociala kontrakt. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade november 2014 att utse en styrgrupp för projektet genomlysning av 
bostadssociala kontrakt. En styrgrupp utsågs med ordförande och andre vice ordförande för 
socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden och äldrenämnden. Styrgruppen har lett 
arbetet med kartläggning av aktuella bostadssociala kontrakt, vilken redovisas i en slutrapport, 
ärendets bilaga. I september 2016 inkom slutrapporten till kommunstyrelsen med förslag till beslut att 
kommunstyrelsen ska inrätta en politisk referensgrupp för arbetet med fördelning av sociala bostäder. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 297 

Riktlinjer för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från 
Svenska Kommun Försäkrings AB 
KSN-2016-2411 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till riktlinjer enligt ärendets bilaga, samt 

att delegera beslut om bidrag 
- upp till 100 000 kronor till säkerhetschefen 
- mellan 100 000 - 500 000 kronor till chefen för kommunledningskontoret 
- över 500 000 kronor till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun är delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB. Få skador eller låga 
skadekostnader ger förutsättning för en årlig återbetalning till respektive kommun. De återbetalda 
medlen ska användas i skadeförebyggande syfte. Som en komplettering till gällande delegations-
ordning föreslås kommunstyrelsen delegera beslut om bidrag från medlen samtidigt som en riktlinje 
för hanteringen antas. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 298 

Tillägg till Uppsala kommuns rörlighetsriktlinjer 
KSN-2016-2226 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta tillägg till Uppsala kommuns rörlighetsriktlinjer enligt ärendets bilaga. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Carolina Bringborn Anadol (alla M), Arma Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 298. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2017 införs heltid som norm i Uppsala kommun vilket innebär att alla tillsvidare-
anställningar på deltid, förutom vissa undantag, konverteras till heltidsanställningar. En ny form av 
tjänstledighet, tjänstledighet från heltidsarbete, bör införas för att tillmötesgå medarbetares behov av 
och önskan om att inte arbeta heltid. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

fiy 
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upP,Milue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 300 

Inrättande av utskott för gemensam service i kommunstyrelsen 
KSN-2015-2455 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett utskott för gemensam service inom kommunstyrelsen med 5 ledamöter och 2 ersättare 
från och med den 1 januari 2017, 

att utse ledamöter och ersättare till utskottet för gemensam service 2017-2018, samt 

att utskottets uppdrag är att som beredande organ till kommunstyrelsen svara för att leda, följa upp, 
samordna och utveckla verksamheten inom gemensam service. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2016 § 208 att inrätta en stab för kommungemensam 
service under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2017. I staben ingår bland annat måltids-
och städservice samt ett antal andra kommungemensamma serviceverksamheter som nu ligger i 
produktionsförvaltningen Teknik & service. Staben benämns fortsatt gemensam service. 
Kommunstyrelsens beslut följde av kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016 § 127 om en ny 
nämndorganisation för Uppsala kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att inrätta ett utskott för beredning av ärenden som berör 
gemensam service. I föreliggande ärende hanteras fonuerna för utskottet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2016. 

Utdragsbestyrkande 

7yA 

Justerandes sign 

0.537- 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 301 

Inrättande av Milj ömålsråd 
KSN-2016-2298 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att den 31 januari 2017 upplösa miljövårdsrådet och samtidigt upphäva föreskrifter för 
miljövårdsrådet, samt 

att från den 1 februari 2017 inrätta ett milj ömålsråd och anta föreskrifter för detta enligt ärendets 
bilaga. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Carolina Bringbom Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Carolina Bringbom Anadol (alla M), 
Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (Kl)): 

att Miljömålsrådet i Uppsala kommun byter namn till Miljövårdsrådet, 

att tidigare Miljövårdsrådet i Uppsalas stadgar ändras i enlighet med vad som anförs i förslaget om 
att inrätta ett Miljömålsråd, samt 

att tidigare ordning med permanenta representanter från relevanta delar av civilsamhället fortsatt ska 
ingå i Miljömålsrådet. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har idag ett miljövårdsråd där miljöfrågor behandlas. Kommunen är också initiativ-
tagare till Uppsala klimatprotokoll, som sedan länge är ett forum där kommunen, företag, myndigheter 
och ideella organisationer behandlar milj öfrågor. De 16 nationella miljömålen omfattar emellertid fler 
frågor än de som behandlas i de här två forumen. Därför föreslås att ett milj ömålsråd inrättas för att 
stärka kommunens miljöarbete. Miljömålsrådet föreslås ersätta det nuvarande miljövårdsrådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) yrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 november 2016. 

Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

30 (51) 

upP,19,12 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 302 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott 
2017 
KSN-2016-1967 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att mark- och exploateringsutskottet (MEX-utskottet) ska sammanträda 13 februari, 13 mars, 3 
april, 8 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 21 november, samt 12 december. 

Sammanfattning 
Mark-och exploateringsutskottet (IVLEX) sammanträder på måndag kl. 13.15 med undantag för 
den 21 november och 12 december som äger rum på en tisdag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 oktober 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,Ififi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 303 

Deltagande Mmedalen 2017 
KSN-2016-2220 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Almedalsveckan 2017. 

Sammanfattning 
Almedalsveckan, även kallad politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på Gotland. 
Under veckan samlas företrädare för de politiska partierna och diskuterar politik. Myndigheter, 
intresseorganisationer, företag med flera arrangerar seminarier under veckan. Region Gotland 
samordnar arrangemanget. Almedalsveckan 2017 arrangeras den 2-9 juli. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign 

klY=s 

Utdragsbestyrkande 

vik 
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UNO» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§304 

Försäljning av mark i Östra Fyrislund till Landstinget i Uppsala län 
KSN-2016-2279 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala 
län beträffande försäljning av del av fastigheterna Uppsala Söderhällby 1:2 och Uppsala Vaksala-
Norrby 1:3. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har detaljplanerat Östra Fyrislund som en del av omvandlingen av staden och för att 
bidra till att möta kommunens behov av verksamhetsmark. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att del 
av fastigheterna Uppsala Söderhällby 1:2 och Uppsala Vaksala-Norrby 1:3, ca 66 190 kvadratmeter, 
säljs till Landstinget i Uppsala län för 1200 kr/m2. Försäljningen är baserad på en beslutad option. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 22 november 2016. 

Expedieras 
Landstinget i Uppsala län 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uprgelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 305 

Upphävande av beslut (1993:75) om uppförandet av uppställningsplats för 
farligt gods m.m. 
KSN-2016-2428 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut om uppförandet av uppställningsplats för farligt gods med 
mera från den 29 mars 1999, i enlighet med föredragning, samt 

att meddela Länsstyrelsen i Uppsala län beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999 att en uppställningsplats för farligt, skadat eller 
havererat gods [...] samt plats för mellanlagring av farligt avfall skulle uppföras i anslutning till 
Viktoriaanläggningen utmed Almungevägen. Uppdrag gavs i beslutet åt Industrihus AB att uppföra 
platsen, åt dåvarande räddnings- och beredskapsnämnden och tekniska beställamämnden att budgetera 
för driftskostnaderna av platsen, åt dåvarande byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för 
ändamålet samt åt dåvarande tekniska beställarnämnden att diskutera skyltning med dåvarande 
Vägverket. 

Uppställningsplatsen och platsen för mellanlagring har dock aldrig uppförts enligt beslutet. Med den 
ökade bebyggelsen i den utpekade tomtens direkta närhet är läget idag inte lämpat för ändamålet. 
Eftersom tomten dessutom behövs för andra ändamål föreslås kommunfullmäktige att upphäva sitt 
tidigare beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP4919 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§306 

Yttrande över remiss om ändring av tid för igångsättning av civil 
flygverksamhet vid Uppsala flygplats/Ärna, Fullerö 18:48 med flera 
KSN-2016-1521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Carolina Bringborn Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan-
T~Q)=och Jonas Segersam (KD), reserverar sig till fönnån för eget yrkande ochavger-reservation 
en1igt-bilaga-M-306. 

Yrkanden 
Mats Gyllander yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Carolina Bringborn Anadol (alla 
M), Anna Manell (L),Stefatd-lane) och Jonas Segersam (KD): 

att tillstyrka försvarsmaktens begäran. 

Sammanfattning 
Försvarsmakten har ansökt om ändring av vissa prövotidsvillkor kopplade till igångsättning av utökad 
flygverksamhet vid Uppsala flygplats. Ändringarna behövs i det fall förlängd tid för igångsättande av 
den civila flygverksamheten beviljas. Länsstyrelsen har skickat två remisser i ärendet (Länsstyrelsens 
dnr 551-6426-2016 och 551-6423-2016). Uppsala kommun har fått förlängd tid för att avge yttrande 
till den 15 december. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mats Gyllanders (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

  

20 -  
}k. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UNO* KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 307 

Yttrande över remiss om krav och råd planläggningsprocessen 
KSN-2016-2188 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Trafikverket har översänt KRAV Planläggningsprocessen och RÅD Planläggningsprocessen till 
Uppsala kommun för yttrande senast den 6 februari 2017. De återges i ärendets bilaga 2. 
Dokumenten är framtagna inom ramen för ett projekt med syftet att utveckla, förbättra och förvalta 
Trafikverkets regelverk för anläggningsstyrning. Uppsala kommun är en av tio kommuner som har 
ombetts att lämna synpunkter på förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Trafikverket 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
tsuue

::) 
 



upPle». 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 308 

Yttrande över remiss Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030 
KSN-2016-2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Förvaltningen, landstinget i Västmanland, har översänt förslag till Kollektivtrafik för Västmanland — 
trafik 2030 till kommunen för yttrande senast 1 december 2016. Kommunen har fått förlängd remisstid 
till 15 december. 

I beredningen har samråd skett med kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län. Kollektivtrafik-
nämnden i länet är också remissinstans. De synpunkter som framförs i förslaget till yttrande 
sammanfaller med synpunkter som kollektivtrafiknämndens arbetsutskott ställt sig bakom. 
Förslaget till yttrande kritiserar att planen inte är samordnad med det gemensamma arbete för 
Mälardalens trafik som sker inom ramen för Mälardalsrådet. Flera av de frågor som berörs i Trafikplan 
2030 måste ses i ett större sammanhang. 

En spårförbindelse mellan Västerås och Arlanda över Sala bedöms som orealistisk vilket utvecklas i 
svaret. I svaret framhålls vidare att en utveckling av kollektivtrafiken i stråket Västerås-Enköping-
Uppsala är mycket viktig för att stärka möjligheterna till arbets- och studiependling mellan de båda 
städerna. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Uplitate KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 309 

Yttrande över remiss VA-plan för Knivsta kommun 
KSN-2016-2026 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt bilaga 1, med vid sammanträdet beslutade revideringar. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD): 

att följande tillägg förs in på lämplig plats i yttradet: 
I verksamhetsplanen för Uppsala kommunstyrelse 2017 finns följande åtgärd: 
"Genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt reningsverk i Uppsala samt utreda möjligheterna till att 
delvis göra detta ihop med andra intressenter såsom närliggande kommuner och då även avseende 
dricksvatten". 

Uppsala kommun konstaterar att såväl Uppsala (Uppsalaåsen) som Knivsta (Görveln) har enbart en 
huvudsaklig källa för vattenförsörjningen. För en ökad redundans och säkerhet skulle det vara mycket 
bra om kommunernas dricksvattennät kunde kopplas samman. När det gäller avlopp kan också finnas 
samordningsmöjligheter. Vi ser därför att Knivsta kommun gärna deltar i detta utredningsarbete, och 
även tar med det i sin VA-plan. 

Södra Uppsala med en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna och en ny påfart på E4 är mycket 
viktiga utvecklingsområden i Uppsalas nyligen antagna översiktsplan, vilket naturligtvis ökar 
möjligheterna också för ett närmare samarbete på olika områden med Knivsta kommun. 

Sammanfattning 
VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela Knivsta kommun, inom och utanför verksamhets-
områden för allmänt VA. Utöver en beskrivning av förutsättningar och nuläge innehåller också 
dokumentet en plan för de allmänna VA-anläggningarna, en VA-utbyggnadsplan, en plan i väntan på 
allmänt VA och en plan för enskild VA-försörjning. VA-planens genomförande och uppföljning 
diskuteras också, samt konsekvenser av VA-planen. I en heltäckande VA-plan ingår dagvatten, men 
för att inte arbetet ska bli alltför omfattande och därmed svårt att genomföra ingår dagvatten endast 
översiktlig i denna VA-plan och kommer istället att hanteras i en särskild dagvattenplan. De 
viktigaste åtgärderna i planen för de allmänna VA-anläggningarna är reservvattenförsörjning för 
tätorterna, utredning av den framtida avloppshanteringen för tätorterna och åtgärder på ledningsnät för 
att minska bräddning och läckage. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sie 
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Uplifflue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 309, fortsättning) 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Knivsta kommun 

l

us 

 Justerandes si 

vlsk— 
Utdragsbestyrkande 
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INTA/la KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§310 

Yttrande över remiss avseende slutbetänkande Till sista utposten- en 
översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) 
KSN-2016-1910 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Näringslivsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringslivsdepartementet har remitterat rubricerade betänkande för yttrande senast 15 december. 
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av postlagstiftningen för att säkerställa att det finns 
en posttjänst av god kvalitet i hela landet som är kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som 
möjligt motsvarar hushållens och företagens behov. 

Utredningen föreslår bland annat att Postnords samhällsuppdrag bör förtydligas. Regeringen och/eller 
Post- och telestyrelsen bör närmare ange under vilka omständigheter som Postnord kan göra undantag 
från utdelning fem dagar i veckan. Utredningen föreslår även att de som tillhandahåller posttjänster 
ska överlämna uppgifter om verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för uppföljning och 
bevakning av post-marknaden. Detta underlag ska göra det möjligt för Post- och telestyrelsen att 
kunna utreda och analysera behoven i det statliga åtagandet. Ett annat förslag är att tillgängliggöra 
systemet för postnummer via webbplatser till ett kostnadsorienterat pris för att fler småföretagare 
enklare kan starta upp verksamheter inom e-handelssegmentet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Näringslivsdepartementet 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

LK.6 Y4.-- 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§311 

Yttrande över remiss av betänkande kraftsamling mot antiziganism 
(SOU 2016:44) 
KSN-2016-1975 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har remitterat betänkandet Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44) till 
kommunen och vill ha synpunkter på rekommendationerna som ges, med undantag för innehållet i 
kapitel fem som handlar om ett nationellt center för romska frågor och de delar i kapitel sex som rör 
frågan om ett nationellt center för romska frågor. Svar ska ha kommit till Kulturdepartementet senast 
15 december 2016. Utredningen är Kommissionens mot antiziganism slutbetänkande och innehåller 
rekommendationer om hur samhället bör fortsätta arbeta mot antiziganism. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Kulturdepartementet 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

...., 
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(*Pada KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesda-tum: 2016-12-14 

§312 

Motion av Stefan Hanna med flera (alla C) om utveckling av 
Seminarieområdet till en stadsdelspark 
KSN-2015-2154 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger reservation enligt bilaga 
A § 312. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M) reserverar sig till förmån för 
bifall till eget avslagsyrkande. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M) och 
Jonas Segersam (K.D), avslag på motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Anna Manell (L), bifall till arbetsutskottet förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2015 
föreslagit att; 
- Kommunfullmäktige river upp det tidigare tagna beslutet att bygga bostäder i seminarieområdet. 
- Det som i folkmun kallas seminarieparken ska utvecklas till en strategisk park som skyddas med 
samma självklarhet som till exempel stadsträdgården och slottsbacken. 

Nämndbe handling 
Gatu- och sarnhällsmiljönämnden har den 26 oktober tillstyrkt att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Gentemot beslutet anför (M)-ledamöterna reservation till förmån för eget 
yrkande. Protokollsutdrag återges som ärendets bilaga 2. 

Plan- och byggnadsnämnden har den 27 oktober tillstyrkt att motionen besvaras med föredragningen i 
ärendet. Gentemot beslutet anför (C)-ledamoten reservation till förmån för bifall till motionen. 
Protokollsutdrag återges som ärendets bilaga 3. 

Justerandes sign 

v - 
Utdragsbestyrkande 
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upPRIO, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 312, fortsättning) 

Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse med föredragning var likalydande till båda nämnderna och 
sammanfaller med nedanstående. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) bifallsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

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

Ordföranden ställer slutligen därefter Fredrik Ahlstedts (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

&J 



Justerandes sign 
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upP,Mluf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§313 

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval 
KSN-2015-1698 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger reservation enligt bilaga 
A § 313. 

Anna Manell (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för bifall till motionen. 

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

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn 
Anadol (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats om att införa syskonförtur. 

Sammanfattning 
Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september: 
- att syskonförtur införs 
- att särskilda skäl införs 
- att beslut om särskilda skäl fattas på nämndnivå 
- att utreda möjligheten att tas in elever vid antagningsprov på en särskild kvot på vissa skolor. 
- att utreda ett system med reservlistor. 

Nämndbehandling 
Utbildningsnämnden har vid sammanträden den 2 november 2016 föreslagit att motionen besvaras 
med föredragningen i ärendet. Nämndens föredragning sammanfaller med föredragningen nedan. 
Gentemot beslutet har (L)-, (M)-, (C)- och (KD)-ledamöterna anmält reservation till förmån för bifall 
till motionen. Protokollsutdrag återges som ärendets bilaga 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Anna Manells (L) första yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Anna Manells (L) andra, tredje och fiärde yrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Utdragsbestyrkande 

1K 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

(§ 313, fortsättning) 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

vyy 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§314 

Motion av Stefan Hanna med flera (alla C) om ett kunskapscampus i 
Södra staden 
KSN-2015-2152 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander och Carolina Bringborn Anadol (alla M), 
avslag på motionen. 

Anna Manell (L) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) bifallsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) avslagsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och fmner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 

-k 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§315 

Anmälningsärende 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning över anmälda ärenden perioden 19 november till och med 12 december 2016 

1. Protokoll kommunstyrelsen den 23 november 2016 
2. Protokoll kommunstyrelsen den 8 november 2016 
3. Protokoll kommunstyrelsen den 19 oktober 2016 
4. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott-planering den 29 november 2016 5. 
5. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott-planering den 15 november 2016 
6. Protokoll kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott den 28 november 2016. 
7. Protokoll Jämställdhetsrådet den 24 november 2016. 
8. Protokoll kommunala pensionärsrådet 11 november 2016, KSN-2016-0183. 
9. Protokoll kommunala pensionärsrådet den 23 september, KSN-2014-0183. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

aE> 



uninita 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

47 (51) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§316 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över fattade delegationsbeslut till protokollet. 

Förteckning delegationsbeslut perioden 19 november till och med 12 december 2016 

1. Beslut om föreningsbidrag till Sirius, KSN-2016-2573. 
2. Beslut om föreningsbidrag till Uppsala basket, KSN-2016-2388. 
3. Nya anställningar i Uppsala kommun period november 2016, 2016-0490. 
4. Förhandlingsprotokoll enligt MBL § 11 med anledning av heltid som norm, KSN- 2016-2046. 
5. Avtal i anledning av borgensförbindelse, KSN-2013-0877. 
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upP,23.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§317 

Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för kommungemensam 
service 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ordförande respektive vice ordförande utse Bona Szatmari Waldau (V) och Markus Lagerquist 
(M), 

att till ledamöter i miliärnålsrådet utse Caroline Hoffstedt (S), Maria Gardfiell (MP) och Mohamad 
Hassan (L), samt 

att till ersättare±n~-sfådet utse Anne Lennartsson (C) och Gustav Lantz (S). 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december att inrätta ett utskott för kommungemensam service. 
Utskottets föreslås bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare inklusive ordförande och vice ordförande. 
Antalet ledamöter och ersättare följer det upplägg som beslutats för kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott. 

 

Qo 	- o - L4 ecz 

 

o \s cus,  PixtL,  3t. Å. g 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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up1123,13 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§318 

Val av ledamöter till Milj ömålsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ordförande respektive vice ordförande i Milj ömålsrådet utse Maria Gargell (MP) och Markus 
Lagerquist (M), samt 

att till ledamöter i Miljömålsrådet utse Jens Nilsson (S), Klara Ellström (MP), Urban Wästberg (L) 
och oljan Berglund (C) och Sara Havneeras (KD) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december att inrätta ett milj ömålsråd och att anta föreskrifter för 
rådet. 

Rådets föreskrifter anger att rådet ska bestå av nio ledamöter, inklusive ordförande och vice 
ordförande, som utses av kommunstyrelsen. Ordföranden ska utses bland kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,nal.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 319 

Val av ledamot i Kommunala handikapprådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att entlediga Anna Manell (L) från uppdraget som ledamot i kommunala handikapprådet från och med 
1 januari 2017, samt 

att utse Jonas Segersam till ledamot i kommunala handikapprådet från och med 1 januari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliga KOMMUNSTYRELSEN 

SA1VEVIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

§ 320 

Anställande av direktör vid överförmyndarförvaltningen 
KSN-2016-2658 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Ida Hellrup som förvaltningschef med titeln direktör vid överfönnyndar-
förvaltningen från och med 1 december 2016. 

att uppdra till stadsdirektören att teckna särskilt anställningsavtal för förvaltningsdirektör med Ida 
Hellrup 

Sammanfattning 
Beredningen av ärendet har skett i samråd med presidiet. Ärendet är slutsamverkat. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret skrivelse den 12 december 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 283 

Ärende 4, Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 

Reservation 
M, L, C och KB 

Vi i Alliansen är positiva till ett landsbygdsprogram som komplement till övriga styrdokument och 
tycker att det i stort är ett bra program som kommunstyrelsen nu fattat beslut om. Vi hade dock velat 
se tydligare och kvantitativt uppföljningsbara mål i programmet samt en större ambition för 
bostadsbyggande på landsbygden. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun med 50 000 
invånare utanför Uppsala stad, varav hälften på ren landsbygd. Det är viktigt att kommunen möter den 
efterfrågan på bostäder som finns på landsbygden genom att ta farm planer och bevilja bygglov. För 
Alliansen är det viktigt att hela Uppsala kommun utvecklas och att landsbygden fortsätter vara ett 
attraktivt alternativ för boende och företagande. Därför bör ambitionen höjas till att bygga 500 
bostäder per år på landsbygden. 

Alliansen anser dessutom att Uppsala kommun behöver bli bättre på att lyfta fram kollektivtrafik med 
anropsstyrd trafik och större pendlaparkeringar, fiber samt näringslivsutveckling på landsbygden 
genom mål till kommunens bolag, landsbygdsvänlig upphandling och konkreta mål om fler 
arbetstillfällen. Konkreta planer för de 14 prioriterade tätorterna som redan finns i översiktsplanen 
borde också ha bifogats programmet. 

Utöver detta 

L, C och KD 

För att öka landsbygdens livskraft yrkade Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna på att en 
utredning om utlokalisering av kommunala förvaltningar till prioriterade tätorter görs. Utlokaliserade 
kommunala förvaltningar ger ökad rörelse dagtid i tätorten genom kommunal personal och 
kommunens samarbetspartners, samt ett ökat kundunderlag till företag. Att kommunen etaberar sig på 
orten kan också leda till att flera företag vågar satsa på nyetablering eller att redan existerande företag 
kan överleva och utvecklas. Dessutom yrkade L, C och KB på ett nytt förhållnings- och arbetssätt i 
kommunerna där de större tätorterna behandlas som egna kommuner. 

C och KD 

I arbetet mot en miljövänlig bilflotta är det viktigt att det finns goda förutsättningar för en omställning, 
därför bör kommunen ombesörja laddstolpar i de prioriterade tätorterna. För att öka inflytandet yrkade 
vi också att bygderåd och liknande instanser bör bli fasta remissinstanser för de olika delarna i 
kommunen. 

C 

Centerpartiet lyfte en oro över att de uppföljningskriterier som listas i programmets handlingsplan är 
alltför fluffiga och kan nås utan att egentlig utveckling sker. Centerpartiet yrkade därför på ett flertal 
förändringar för att göra programmets mål skarpare och mer ambitiösa och dess uppföljning tydligare, 
samt på ett tydligare fokus på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge i programmet. 



L 

Samtliga prioriterade tätorter ska få en utvecklad cykeltrafik till Uppsala under planperioden eftersom 
funktionella och trygga cykelvägar inte bara är en stadsangelägenhet utan är viktiga också på 
landsbygden. De underlättar för barn, ungdomar och vuxna att ta sig till och från skola, jobb och 
fritidsaktiviteter i de fall då det inte är avståndet utan bristande säkerhet som sätter käppar i hjulen för 
cykel som transportmedel. Många som bor på landsbygden är klimatmedvetna men tvingas till 
onödiga biltransporter till följd av bristfälliga cykelvägar och kollektivtrafik. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 284 

Ärende 5, Näringslivsprogram för Uppsala kommun 

Reservation 
M, L, C och Kl) 

Företags möjligheter och vilja att etablera sig, växa och anställa är avgörande för utvecklingen av hela 
Uppsala. Därför anser vi att näringslivets förutsättningar måste vara en av kommunens högst 
prioriterade frågor. 

I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet hamnar Uppsala kommun på flera punkter långt ner 
på listan i jämförelse med andra kommuner. Detta är något som måste tas på stort allvar och 
analyseras för att förbättra näringslivets förutsättningar. Sämst är Uppsala när det gäller service till 
företag, något som kräver omedelbar förbättring i inställning, servicegarantier och bemötande. 

I Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är relativt låg. Det dock inte självklart att det 
alltid ska vara så, utan vi politiker måste aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för fler jobb. För att 
skapa nya jobb och vara en betydande plats i en attraktiv region krävs att kommunens verksamhet 
utvecklas och kommunens samarbete med andra aktörer stärks. Vissa näringar i Uppsala har en enorm 
utvecklingspotential, exempelvis besöksnäringen, för både företag och för kommunen och mätbara 
mål för utvecklingen bör finnas inom ramen för Näringslivsprogrammet. 

De flesta nya jobben kommer inte från de stora arbetsgivarna, utan från företag med färre än 50 
anställda. Sedan 1990 har hela sju av tio nya jobb i Mälardalen skapats i småföretag och arbetet för att 
aktivt förbättra deras förutsättningar bör framgå i ett näringslivsprogram. 

Därför föreslog vi att näringslivsprogrammet skulle kompletteras med nedanstående punkter: 
• utforma service- och handläggningsgarantier, 

• inrätta ett Serviceprogram inom ramen för kommunens varumärkesplattform med syfte att 
utveckla bemötande, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt 
med företag eller medborgare samt i den löpande verksamheten, 

• särskilt belysa små företags villkor och förutsättningar inom ramen för 
Näringslivsprogrammet, 

• ett åttonde mål inkluderas: Uppsala ska ha en väl utvecklad politik för småföretag inom • 
hantverk, service och handel, 

• utifrån den av kommunfullmäktige fastställda strategin för besöksnäringen sätta upp mätbara 
mål gällande antal arbetstillfällen i besöksnäringen. 

samt att Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018 kompletterades med: 

• utforma ett nytt kontaktcenter för ett samlat och gott bemötande gentemot företag 
samt förenkla ärendehanteringen, 

• inkludera mål för besöksnäringen, 2000 nya arbetstillfållen till år 2025, 

• kommunen i sin finansiering av välfärdstjänster ska vara en viktig aktör att utveckla 
näringslivet på detta område och ska vara aktiv i att fler företag kan starta genom nya 
upphandlingar i form av LOV och LOU, samt ha en positiv attityd gentemot 
friskolor, organisationer (ideell sektor), välfärdsföretag och andra aktörer som bidrar 
till en tillväxt i kommunen, 

• tydligt ange mätbara ambitioner kopplade till utvalda indikatorer, 

9)( 



• ta fram informationsinsatser riktade mot företagare om vilka metoder och 
subventionerade anställningsfonner de har möjlighet att utnyttja, inldusive praktik, 

• lägga till en rubrik Relevanta kommuner att jämföra mot, och att kommunen 
använder de 33 tidigare utvalda kommunerna att jämföra sig med. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 285 

Ärende 6, Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2017 

Särskilt yttrande 
M, L, C och KD 

Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen bygger på majoritetens Mål och budget för år 2017. 
Alliansens partier hade egna förslag till Mål och budget vilka hade resulterat i en annan 
verksamhetsplan och budget även för kommunstyrelsen. 

Som del i åtgärder för ökad effektivisering i kommunens verksamheter föreslog Alliansen redan 
tidigare även kommunstyrelsen besluta att uppdra till nämnderna att ta fram konkurrensplaner i syfte 
att löpande utveckla valfriheten och erbjuda de mest optimala verksamheterna utifrån medborgarnas 
behov. Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter för verksamhetsutveckling, 
innovationer och en god relation till näringslivet. 

För att skapa nya jobb och vara en betydande plats i en attraktiv region krävs att kommunens 
verksamhet utvecklas och kommunens samarbete med andra aktörer stärks. Vissa näringar i Uppsala 
har en enorm utvecklingspotential, exempelvis besöksnäringen, för både företag och för kommunen. 
En del i kommunstyrelsens uppdrag är att främja näringslivet och marknadsföra Uppsala som 
destination med ett särskilt fokus på att få fler företag att verka och etablera sig i kommunen. Företags 
möjligheter och vilja att etablera sig, växa och anställa är avgörande för utvecklingen av hela Uppsala. 
Därför anser vi att näringslivets förutsättningar måste vara en av kommunens högst prioriterade frågor. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 286 

Ärende 7, Planeringsdirektiv för Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 

Reservation 
M, L, C och KD 

Utvecklingen av Uppsala kommuns verksamheter bygger på en långsiktig hållbar ekonomi. 
Kostnadskontroll är nödvändig samtidigt som investeringar i välfärden måste genomföras. Uppsala 
kommun sticker ut med en högre utdebitering av skatt än till exempel medelskattesatsen i Stockholms 
län, vilket är kommunens största konkurrent gällande arbetskraft och företag. Att skattetrycket minskar 
i Uppsala är därför mycket viktigt för att säkerställa Uppsalas konkurrenskraft. 

Jämförelser med andra kommuner visar att Uppsala kommuns kostnader totalt sett överstiger 
referenskostaden med omkring 5 procent vilket motsvarar en ekonomisk potential på cirka 500 
miljoner kronor. Stora kommuner som Uppsala brukar generellt sett tillhandahålla välfärdstjänster till 
en lägre kostnad än referenskostanden. En hållbar tillväxt förutsätter stärkta resultat för att därigenom 
skapa utrymme för investeringar och utveckling samtidigt som detta skapar utrymme för minskat 
skattetryck över tid. 

Alliansens förslag till planeringsdirektiv hade inneburit att nettokostnadsökningen blir högst 2,5-3 
procent per år och att Uppsala kommun får ett resultat på ca 300 miljoner kronor per år, viket nås 
genom att verksamheterna i snitt effektiviseras med 3 procent per år 2018-2020. Skattesatsen återställs 
med 30 öre från 21:14 kr till 20:84 kr per skattekrona och en långsiktig plan för att Uppsala skall nå 
ner till medelskattesatsen i Stockholms län tas fram. 

För att säkerställa en effektiv ordning anser Alliansen att Mål och budget 2018 med plan för 2019-
2020 bör behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni och att tidsplanen därför justeras efter 
detta. Nämnder och styrelser måste ha möjlighet att, på ett effektivt sätt, ställa om i de fallen deras 
finansiella förutsättningar väsentligt förändras. 

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag till planeringsdirektiv och process. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KB) 



Bilaga B § 285 

Ärende 6, Verksamhetsplan 

Särskilt yttrande (SD) 

Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag och i den mål samt uppdrag för kommunstyrelsens 
verksamhet. 

Simon Alm (SD) 



Bilaga C § 286 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 

1. Ekonomi 

Utvecklingen av Uppsala kommuns verksamheter bygger på en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Kostnadskontroll är nödvändig samtidigt som investeringar i välfärden genomförs. Kostnaderna för 
Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av skatter och andra intäkter. 
Uppsala kommun sticker ut med en högre utdebitering av skatt än till exempel medelskattesatsen i 
Stockholms län, vilket är kommunens största konkurrent gällande arbetskraft och företag. Att 
skattetrycket minskar i Uppsala är därför mycket viktigt för att säkerställa Uppsalas konkurrenskraft. 
Totalt sett överstiger kostnaderna för välfärdstjänster standardkostnaden med omkring 5 procent, 
vilket motsvarar en avvikelse på omkring 500 miljoner kronor. Under åren 2017-2019 genomför vi 
därför effektiviseringar i kommunförvaltningen med 3 procent årligen och därefter med 1 procent 
årligen fram till år 2027. Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och 
behövs för att säkra människors jobb, försörjning och trygghet. Fler jobb, fortsatt inflyttning och 
ansvarsfulla politiska beslut ger ordning och reda i ekonomin. I Uppsala fmns det utrymme för både 
kvalitetsförbättringar, skattesänkningar och investeringar i den växande kommunen. 

Inriktning 

• Skattesatsen återställs med 30 öre från 21:14 kr till 20:84 kr per skattekrona. 
• Ta fram en långsiktig plan för att Uppsala skall nå ner till medelskattesatsen i Stockholms län 

(18:52 kr år 2016). 
• Nettokostnadsökningen är högst 2,5 procent per år och ett resultat om två procent av skatter 

och kommunalekonomisk utjämning säkerställs då efter att skattesatsen återställts. - 
• Uppsala kommun når minst standardkostnaden för sina verksamheter. 
• Budgetram och verksamhetsmål hänger tydligt samman och alla delar av organisationen arbetar 

aktivt med relevanta nyckeltal som en del av sin styrning. De ekonomiska medlen och ansvaret 
för dessa finns på verksamhetsnivå. 

• Osund kostnadsutveckling måste isoleras och åtgärdas med en tydlig åtgärdsplan och uppföljning 
för att återfå balans i ekonomin. 

• Upphandling är en central funktion inom alla verksamheter för verksamhetsutveckling, 
innovationer och en god relation till näringslivet samt för att optimera kommunens verksamhet 
och effektivisera kostnaden. 

• Det finns en långsiktig och expansiv investeringsplan som tydligt syns i kommunens 
översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas 
utbyggnad. 

Skattesats 	Total kommunal skattesats, °Å Primärkommun, 	Landsting, % 

Hela riket, medel 32,1 20,75 11,35 
Uppsala kommun 32,85 21,14 11,71 
Stockholm stad 29,98 17,90 12,08 
Stockholms län 30,60 18,52 12,08 

2. Pedagogisk verksamhet 

All pedagogisk verksamhet håller mycket hög kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. Uppsala 
kommun ställer höga kvalitetskrav som följs upp. Att förmedla kunskap är de pedagogiska 

k 
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verksamheternas viktigaste uppgift. Skollagen är tydlig när det gäller förhållandet mellan stat och 
kommun, beslutsfattare och profession. Uppsala kommun fortsätter arbetet med att målstyra de 
pedagogiska verksamheterna, stödja skolans olika aktörer samt tydliggöra de olika alternativen för 
elever och föräldrar. Kunskap, valfrihet och trygghet för alla i de olika skolformerna är de 
övergripande målen. Varje elev som är i behov av extra stöd ska få rätt stöd i tid. 

Inriktning 

• Förskolans och skolans styrning är enkel och tydlig. Rektorer och förskolechefer har befogenheter 
och ansvar för sin verksamhets resultat avseende mål och ekonomi. 

• Lärarna i Uppsala ägnar sig i högre grad åt undervisning. Lärarnas löner speglar pedagogisk 
skicklighet och erfarenhet och karriännöjligheterna stärks. 

• Kommunen har trygga skolor utan mobbning. Barn och unga garanteras en trygg och 
kunskap s orienterad skolmiljö. 

• Likvärdiga förutsättningar ges för såväl fristående som kommunala förskolor och skolor. Detta 
sker genom en transparens i användandet av de kommunala resurserna för utbildning och 
barnomsorg. 

• Alla elever får den undervisning och de stöd de behöver för att nå sin fulla potential. 
• Införa en karriärtrappa som ger alla lärare möjligheten att göra karriär och utvecklas i sitt yrke. 

3. Vård och omsorg 

Uppsalaborna har olika behov och önskemål. De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen ska 
anpassas efter detta. Inom vård och omsorg är den enskilde medborgaren, så långt det är möjligt, 
delaktig och har inflytande över verksamheten. Detta sker genom valfrihet inom olika områden 
vilket också bidrar till fler utförare, ökad konkurrens och inte minst hög kvalitet i verksamheten. 
Mångfald och valfrihet är en förutsättning för välfärdstjänster av hög kvalitet. Det är viktigt att 
denna valfrihet åtföljs av tydliga regler och mål. Löpande uppföljning och utvärdering är en 
grundförutsättning för ett väl utvecklat kvalitetsarbete. Samtidigt måste ersättningar och 
uppföljning av vård och omsorg fortsätta att utvecklas för att trygghet och kvaliteten ska 
garanteras och alternativen tydliggöras. 

Inriktning 

• Uppsalaborna har en trygg och tillgänglig vård och omsorg som håller hög kvalitet. 
• LOV, lagen om valfrihetssystem bidrar till mångfald och konkurrens samt långsiktiga 

förutsättningar och införs därför på fler områden inom vård och omsorg, till exempel LSS-
boenden. 

• Informationen till Uppsalaborna om de olika alternativ som finns är tydlig och lättillgänglig. 
• Utförarna inom vård och omsorg har långsiktiga perspektiv på sin verksamhet. 
• Välfärdstjänsterna kvalitetssäkras och följs upp löpande. 

4. Stads- och landsbygdsutveckling 

Uppsala är en kommun som växer med flera tusen invånare per år och som växer såväl i staden som 
på landsbygden och i de olika tätorterna. Det ställer krav på en stadsmiljö som balanserar byggnation 
och rekreation på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ställer också krav på god integration mellan stad och 
landsbygd genom utveckling av kransorter och goda kommunikationer däremellan. Den kommunala 
organisationen stödjer en snabb tillväxt som präglas av mångfald, konkurrens och modernitet. Bilen 
fungerar på landsbygden såväl som i staden, med smarta och integrerade parkeringslösningar. I staden 
är det naturliga valet cykel eller bussen för lokala resor samt tåget och bussen för det regionala 
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resandet. Mark för verksamhetsutveckling och företagande prioriteras i byggandet av framtidens 
Uppsala. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön 
skapas förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. 

Inriktning 

• Uppsala kommun möjliggör ett kraftigt ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. 
• Uppsala kommun är en av landets bästa landsbygdskommuner. 
• För att tillgodose behovet av bostäder möjliggörs byggandet av totalt 3000 nya bostäder per år 

såväl i staden som på landsbygden och de olika tätorterna. 
• Både Uppsalas stadskärna och kransorter är attraktiva. Stad och kransorter är väl integrerade 

genom goda kommunikationer. 
• Uppsalas parker och grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaboma. 

5. Näringsliv och företagande 

Företagande är grunden för nya jobb och en tillväxt som kan säkra välfärden. Uppsala ska vara en 
attraktiv kommun som präglas av god service och samarbete för ett blomstrande näringsliv. Det är av 
högsta vikt att investera i tillväxt och skapa trygghet för företag att starta, fortsätta investera och växa i 
Uppsala. Det är enkelt, förutsägbart och långsiktigt för företag att etablera sig i Uppsala. De starka 
branscherna är life science, ICT, Medtech och avancerade material. Uppsala som universitetsstad 
erbjuder unika möjligheter för samverkan mellan forskning, innovation och näringsliv. Uppsala är en 
kunskapsregion där morgondagens export utvecklas och dit forskare och entreprenörer söker sig för att 
finna synergier och utveckla produkter och ideer. Uppsala behöver bli ännu bättre på att omsätta 
kunskap till jobb, export och tillväxt. Nära och täta samarbeten är förutsättning för att upprätthålla 
internationell konkurrenskraft och attraktivitet för universiteten. 

Inriktning 

• Uppsala är företagarvänligt, attraktivt och arbetar aktivt för såväl nyetablering av företag som 
utveckling och tillväxt av befintliga företag. 

• Bra service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag. 
Det finns ett Serviceprogram inom ramen för kommunens varumärkesplattform med syfte att 
utveckla bemötande, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med 
företag eller medborgare samt i den löpande verksamheten. 

• Uppsala har välfungerande kommunikationer och infrastruktur, inklusive en modern och 
välutvecklad IT-infrastruktur. 

• Utanförskap bryts genom arbetslinjen och aktiva åtgärder såsom utbildning och sysselsättning. 

6. Medarbetare 

Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. För att långsiktigt kunna 
säkra välfärdens kärnverksamheter måste rätt kompetens attraheras av Uppsala som helhet och av 
kommunen som arbetsgivare eller beställare av tjänster. Alla förvaltningar och bolag bidrar till 
kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare och ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där 
god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter 
lägger grunden till att attrahera morgondagens medarbetare och chefer. 

Inriktning 

• Uppsala kommuns medarbetare känner att ansvar och befogenheter går hand i hand. 
Lönespridningen bland medarbetarna tillåts öka. 



Bilaga C § 286 

• Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. 
Kompetensutveckling, möjlighet till heltid samt avveckling av delade turer är en del av detta. 

• Kommunen ska ha som utgångspunkt att erbjuda medarbetare den sysselsättningsgrad de önskar 
inom ramen för verksamhetens behov. Särskilt angeläget är det att så långt som möjligt kunna 
erbjuda heltid inom vård- och omsorgsyrken, inte minst ur ett likabehandlings- och 
jämställdhetsperspektiv. 

• Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i 
verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. 

7. Miljö och klimat 

Uppsala kommun har ambitiösa och seriösa klimatmål som tas fram i stor politisk enighet och i 
samarbete med näringslivet och andra aktörer. Målen är realistiska och nåbara. Utmaningen ligger i att 
kombinera ambitiösa hållbarhets- och klimatmål med den snabba tillväxt vi har i Uppsala. Kommunen 
har ett stort ansvar att skapa incitament för att lokalt minska utsläppen. I takt med att tekniken 
utvecklas och ny forskning kommer klimatmålen behöva uppdateras, särskilt om vi vill fortsätta vara 
en kommun i framkant. Uppsala kommun blev år 2013 utsedd till Årets klimatstad av 
Världsnaturfonden. Upphandlingspolicy från 2014 som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling för 
människor och natur både i Uppsala och i omvärlden är en god grund för ett gott miljöarbete. Policyn 
stödjer både de ekonomiska perspektiven och de miljö- och klimatmässiga, vilket är karakteristiskt för 
arbetet i Uppsala kommun. 

Inriktning 

• För Uppsalaborna är det enkelt att välja miljö- och klimatsmarta lösningar. 
• Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser 

minskar totalt sett, de realistiska miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter 
förändrat klimat. 

• Uppsalas miljö- och klimatarbete är ambitiöst, realistiskt och resultatinriktat. Kommunen står som 
förebild för andra aktörers miljö- och klimatarbete. 

8. Kultur och idrott och fritid 

Uppsala är en av Sveriges starkaste evenemangs- och mötesstäder. Kulturen är en viktig del av 
Uppsalas identitet. Uppsala är Sveriges bästa idrottskommun. Här finns kultur med spets- och vidd, 
idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och 
evenemang från hela världen. Besökare och uppsalabor har en meningsfull fritid med möjlighet till 
lättillgänglig rekreation. Under senare år har stora satsningar gjorts både på bredd- och ungdomsidrott 
samt elitidrott. Det är investeringar i tillgängligheten som ökar intresset för idrotten och som ger ett 
mervärde för alla som bor i Uppsala. Uppsalas idrottsanläggningar och kulturarenor är lättillgängliga 
och välkända samtidigt som investeringar i idrottsinfrastrukturen behövs för att möta ett ökande 
behov. 

Inriktning 

• Uppsalas kultur- och idrottsevenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare 
och besöksnäringen. 

• Uppsalas idrottsinfrastruktur är väl utbyggd. Fortsatt tillväxt kräver investeringar i allt från arenor 
och Fyrishov till fler konstgräsplaner i Uppsala. 
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• Uppsalaborna har goda möjligheter till ett rikt fritidsliv och har mycket god tillgång till motions-
och idrottsanläggningar. 

• I Uppsala prioriteras biblioteksverksamhet och väletablerade kulturinstitutioner. 
• Uppsala har en bredd- och elitidrott av nationell toppklass. 
• Sektorn kulturella och kreativa näringar har förutsättningar att kunna växa och bidra till jobb och 

tillväxt. 
• Investeringar i besöksnäringen, som är Sveriges snabbast växande bransch där många får sitt 

första jobb, görs tillsammans med näringslivet, universiteten och kyrkan och de befintliga 
besöksmålen utvecklas. Genom investeringar möjliggörs 3000 arbetstillfällen. 

• Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för 
alla. 
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Ärende 16, Fördelning schablonbelopp 

Särskilt yttrande (SD) 

Sverigedemokraterna står inte bakom den förda politiken avseende invandringsmottagande. Uppsala 
kommun behöver en invandringspaus, vilket också har föreslagits i vårt budgetförslag för året. Då vårt 
budgetförslag har fallit fortsätter tyvärr massinvandringen till Uppsala, och de statliga ersättningar 
som därmed följer behöver fördelas för att man ska kunna försöka lappa välfärdsluckoma som uppstår. 

Simon Alm (SD) 

c9-05 e 
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Ärende 19, Tillägg till Uppsala kommuns rörlighetsriktlinj er 

Särskilt yttrande 
M, L, C och KD 

Alliansen är positiv till att alla Uppsalas medarbetare har rätt till heltid, men vi vill även att 
möjligheten till deltid ska värnas. Heltid i anställningsavtalet ska vara en rättighet, men inte ett tvång. 

Vi anser att alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid i de fall de vill. Två saker är dock 
viktiga att framhålla. För det första bör det säkerställas att rätten till deltid kvarstår även på sikt, även 
när alla deltidsanställningar konverterats till heltidsanställningar. För det andra befarar vi att förslaget 
till tillägg till Uppsala kommuns rörlighetsregler kan medföra svårigheter för verksamheterna om det 
för med sig stora variationer över tid i medarbetarnas tjänstledighet. Detta kan leda till organisatoriska 
problem om många medarbetare väljer att göra stora förändringar i sin arbetstid samtidigt. Eftersom 
kommunen har ca 13 000 anställda kan det röra sig om ett stort antal medarbetare som varje år vill 
justera sin arbetstid. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 20, Revidering av riktlinje för sociala investeringar 

Reservation 
M, L, C och Kl) 

Sociala investeringar ses som en metod för att tydligare räkna hem effekter av förebyggande insatser 
inom det sociala området. Syftet med sociala investeringar i Uppsala kommun ska vara att genom 
förebyggande insatser stödja individer och grupper för att minska behovet av mer kostsamma framtida 
insatser. Vi anser att det är av stor betydelse att kommunen förbättrar, metodiskt uppskattar och 
validerat effekter av förebyggande insatser och att kommunens medel avsatta för sociala investeringar 
ska kunna sökas av civilsamhällets aktörer. Vi anser att det ska implementeras som en självklar del av 
den löpande verksamhetens sätt att arbeta och tas inom ramen för Mål och budget. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Harma (C) 
Jonas Segersam (KB) 
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Ärende 33 
Motion av Stefan Hanna mfl (alla C) om utveckling av Seminarieområdet till en stadsdelspark 

Reservation 
Centerpartiet 

God tillgång till högkvalitativa grönområden och rekreationsstråk är viktigt för att främja 
Uppsalabornas hälsa på lång sikt. Därför anser Centerpartiet att det är angeläget att utveckla 
Seminarieområdet till en stadsdelspark med fokus på rekreation och kultur för dem som bor i de 
kringliggande kvarteren. 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att motionen skulle bifallas. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 
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Ärende 34 
Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval 

Reservation 
Centerpartiet 

De punkter som Anna Manell lyfter i motionen är viktiga åtgärder för att stärka människors egenmakt 
och underlätta föräldrars livspussel. 

Centerpartiet reserverade sig därför till föLtnån för 

att motionen skulle bifallas. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 
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Ärende 35 
Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om ett kunskapscampus i Södra staden 

Reservation 
Centerpartiet 

Massiv exploatering för att inhysa tiotusentals nya Uppsalabor planeras i Södra staden. Centerpartiets 
vision för Södra staden är att det ska vara ett bra område att bo och leva på för alla generationer. 
Därför är det viktigt att det finns god tillgång till utbildning av hög kvalitet i området. Att utreda ett 
kunskapscampus i Södra staden är ett steg mot att upprätta sådan. Uppsalas skolor har höga 
lokalkostnader, och en tidig utredning av ett kunskapscampus skulle kunna bidra till att lämpliga 
lokaler kan identifieras och lokalkostnaderna per elev kan sänkas genom långsiktig planering. 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att motionen skulle bifallas. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 
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