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Uppsala 
• • K O M M U N KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 
KS-salen, stadshuset, 13.00-17.00 

Marlene Burwick (S) ordförande 
Maria Gardfjell (MP) l:e v ordf 
Fredrik Ahlstedt (M) 2:e v ordf 
ej § 191 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rahima Ortac (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Hona Szatmåri Waldau (V) 
Marta Obminska (M) 
Therez Olsson (M) 
Mohamad Hassan (FP) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Joachim Danielsson stadsdirektör 
Jan Malmberg t f chef KLK 
Per Davidsson kanslichef 
Mats Sandmark stadsjurist 
Lena W Jansson informationschef 
Ebba Busch Thor kommunalråd 

Ersättare: Gustav Lantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Linda Eskilsson (MP) 
Johan Lundqvist (MP) 
Hanna Viktoria Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Rikard Sparby tjg § 191 
Mats Gyllander (M) 
Louise Landerholm Bill (M) 
Anna Manell (FP) 
Anne Lennartsson (C) 

Charles Pylad (MP) pol sekr 
Jenny Gavelin (FP) pol sekt-
Handläggare vid behandling av eget ärende 
Inga-Lena Andersson pressekreterare 
Marie-Louise Sandberg KS-direkt 
Astrid Anker sekreterare 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 172 - 194 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: ^M3M ! L Ll
iMjlrlene Bur\vick(§) ordförande 

ohamad Hassan (FP) § 191 

F/edrik Ahlstedt (M) jhsterare §§ 172-190, 192-194 

JÄ..iÉ7 
1 Anker, sekreterareAstrid 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Kommunstyrelsen 
2014-11-05 
2014-11-12 /4 Sista dag för överklagande: 2014-12-03" l& 

Datum för anslags nedtagande: 2014-12-04 // 
Förvaringsplats Kommunledningskontoret, stadshuset 
för protokollet: 

Underskrift: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§172 

Närvarorätt 

Ordföranden redogör för regler för närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden. 
Chefstjänstemän, stadsjurist och kanslichef har generell närvarorätt. Detta gäller även 
kommunalråd som inte är ledamot i styrelsen samt politiska sekreterare. 

Justerandes sign 

f(B> % Utdra: 

nu 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§173 

Valärenden: arbetsutskott tillika krisledningsnämnd, samt utskottet för mark-
och exploateringsärenden (Mexutskottet) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare, 

att till ledamöter i arbetsutskottet välja Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Hona 
Szatmåri Waldau (V), Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP) och 
Stefan Hanna (C), 

att till ersättare i arbetsutskottet välja Caroline Andersson (S), Rickard Malmström (MP) och 
Marta Obminska (M), 

att till presidium välja Marlene Burwick (S) ordförande, Maria Gardijell (MP) 1 :e vice ordförande 
och Fredrik Ahlstedt (M) 2:e vice ordförande, 

att utskottet för mark- och exploateringsärenden (Mexutskottet) ska bestå av 5 ledamöter 
och 2 esättare, 

att t i l l ledamöter i utskottet för mark- och exploateringsärenden välja Erik Pelling (S), 
Maria Gardfjell (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Fredrik Ahlstedt (M) och Mohamad 
Hassan (FP), 

att t i l l ersättare i utskottet för mark- och exploateringsärenden välja Ulrik Wärnsberg (S) och 
Stefan Hanna (C), samt 

att t i l l presidium i utskottet för mark- och exploateringsärenden utse Erik Pelling (S) ordförande, 
Maria Gardfjell (MP) 1 :e vice ordförande och Fredrik Ahlstedt (M) 2:e vice ordförande. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare. 

Vidare yrkar ordföranden att utskottet för mark- och exploateringsärenden ska bestå av 5 leda
möter och 2 ersättare. 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign „ Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§ 173 (forts) 

Ordföranden nominerar som ledamöter i arbetsutskottet: 

Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Hona Szatmåri Waldau (V), Erik Pelling (S), Fredrik 
Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP) och Stefan Hanna (C), 

som ersättare: 

Caroline Andersson (S), Rickard Malmström (MP) och Marta Obminska (M), samt 

till presidium: 
Marlene Burwick (S) ordförande, Maria Gardfjell (MP) l:e vice ordförande och Fredrik 
Ahlstedt (M) 2 vice ordförande. 
Ordföranden nominerar som ledamöter ti l l utskottet för mark- och exploateringsärenden: 

Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Fredrik Ahlstedt (M) och 
Mohamad Hassan (FP), 

som ersättare: 

Ulrik Wärnsberg (S) och Stefan Hanna (C), 

till presidium: 
Erik Pelling (S) ordförande, Maria Gardfjell (MP) 1 :e vice ordförande och Fredrik Ahlstedt (M) 
2:e vice ordförande. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

De valda 
Berörda organ 
Teknik och service (lönecenter) 
Akten 

Uppsala 
• • K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§174 

Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala 
kommun 
KSN-2014-0982 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente enligt ärendets bilaga 1, med vid sammanträdet beslutade ändringar avseende 
§§ 13 och 20, att gälla från och med den 1 januari 2015, 

att för tolkning och tillämpning av reglementet hänvisa til l föredragningen i ärendet, 

att uppdra til l kommunstyrelsen att initiera förändringar av reglementet när så behövs, samt 

att anta ändringar i reglementet för gemensam räddningsnämnd för kommunerna Tierp, Uppsala 
och Östhammar enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att i arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram förtydliga riktlinjerna för kommunen jord-
och skogsbruksförvaltning. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag til l beslut med följande ändringar 
och tillägg: 

"att i § 13 Kommunstyrelsens uppgifter stryks punkt 23 - kommunens officiella representation, 

att i § 20 Kulturnämnden flytta punkt 10 - i egen regi bedriven förmedling av feriearbete/praktik 
för skolungdomar - till §14 Arbetsmarknadsnämnden, samt 

att kommunstyrelsen för egen del beslutar "att i arbetet med att ta fram ett nytt naturvårds
program förtydliga riktlinjerna för kommunens jord- och skogsbruksförvaltning. " 

Mohamad Hassan (FP) instämmer i Marlene Burwicks (S) yrkande. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign /r> Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§ 174 (forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
med vid sammanträdet yrkade ändringar och tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller det 
reviderade förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledingskontoret har upprättat förslag tills skrivelse den 29 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret gör redaktionella ändringar innan fullmäktiges behandling av ärendet. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign _ . Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§175 

Förslag till arbetsgivarstadga för Uppsala kommun 
KSN-2014-1293 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Arbetsgivarstadga för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1, att gälla från och 
med den 1 januari 2015, samt 

att från och med den 1 januari 2015 upphäva den av kommunfullmäktige den 28 februari 2000 
fastställda arbetsgivarstadgan. 

Yrkande 
Marlene Burwick (S) yrkar att ärendets bilaga 3, kommunstyrelsens delegationsordning, inte ska 
ingå i handling ti l l kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
med eget yrkande avseende ärendets bilaga 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller det 
reviderade förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 20 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 
Kommunledningskontoret gör ändringar i handlingen til l kommunfullmäktige i enlighet med 
ordförandens yrkande avseende bilaga 3. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§176 

Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun 
KSN-2014-0880 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna periodbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 augusti 2014 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat, 

att anmäla helårsprognos för 2014 upprättad per 31 augusti t i l l kommunfullmäktige, 

att uppdra till nämnder med underskott att snarast vidta åtgärder som säkerställer ekonomi i 
balans 2014 samt som möjliggör för de nya nämnderna att nå ekonomi i balans 2015, 

att ta ti l l protokollet att en översyn av redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten 
kommer att genomföras inför årsbokslutet, samt 

att ta t i l l protokollet att periodbokslutet kommer att beaktats vid revidering av IVE 2015-2018. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 176. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 13 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§177 

Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2014 
KSN-2014-1020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna delårsbokslut per 2014-08-31 och årsprognos för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag tills skrivelse den 7 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§178 

Resultatprognos och delårsbokslut per augusti 2014 för Uppsala stadshus
koncern och moderbolag 

Anmäls Uppsala Stadshus AB:s styrelses beslut att t i l l kommunstyrelsen överlämna 

fastställd delårsrapport per 2014-08-31 för Uppsala Stadshus AB och Stadshuskoncernen i 
enlighet med ärendets bilaga 1, 

fastställd prognos för 2014 för Uppsala Stadshus AB och Stadshuskoncernen i enlighet med 
ärendets bilaga 2, samt 

att styrelsen konstaterar att helårsprognosen för Uppsala Konsert och Kongress AB innebär att 
ett koncernbidrag enligt kapitaltäckningsgarantin om 1,1 mnkr måste lämnas, samt 

att styrelsen konstaterar att helårsprognosen för Fyrishov AB innebär att ett koncernbidrag enligt 
kapitaltäckningsgarantin om 0,7 mnkr måste lämnas. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 178. 

USAB-2014/22 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§179 

Förslag till Strategi för besöksnäringen för Uppsala kommun 
KSN-2014-0939 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Strategi för besöksnäringen fram ti l l år 2020 enligt ärendets bilaga, 

att styrdokumentet "Tillsammans mot elitserien" samt nu gällande evenemangsstrategi ska 
ersättas av nu föreslagen strategi för besöksnäringen, 

att uppdra ti l l Destination Uppsala AB att implementera strategin hos nämnder och kommunägda 
bolag, 

att uppdra til l Destination Uppsala AB att årligen följa upp strategierna och rapportera til l 
kommunstyrelsen, samt 

att uppdra ti l l kommunstyrelsen att beakta de ekonomiska konsekvenserna i förslag t i l l reviderad 
IVE 2015-18, samt, 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt ovan, för 
egen del besluta 

att uppdra til l stadsdirektören att utse deltagare i en beslutsgrupp för värvning av evenemang, 
samt 

att kommunledningskontoret och destinationsbolaget får i uppdrag att komplettera strategin med 
tydligare fonnuleringar om vilka offentliga aktörer som bär ett särskilt ansvar för att strategin ska 
uppfyllas. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Marta Obminska, Therez Olsson (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar enligt bilaga A § 179. 

Simon Alm (SD) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign 

0 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§ 179 (forts) 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD), bifall 
till arbetsutskottets förslag til l beslut med tillägg att kommunstyrelsen för egen del ska besluta 

att kommunledningskontoret och Destinationsbolaget får i uppdrag att komplettera strategin med 
tydligare formuleringar om vilka offentliga aktörer som bär ett särskilt ansvar för att strategin ska 
uppfyllas, samt 

att kommunledningskontoret och Destinationsbolaget får i uppdrag att komplettera strategin så 
att landsbygdens möjligheter inkluderas tydligare. 

Maria Gardijell (MP) yrkar, med instämmande av Marlene Burwick, bifall t i l l arbetsutskottets 
förslag till beslut, samt bifall t i l l den första att-satsen och avslag på den andra att-satsen 
tilläggsyrkande från Stefan Hanna (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på den första att-satsen i 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på den andra att-satsen i 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 15 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
T l K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§180 

Ny fotbollarena och inomhushall för bandy 
KSN-2013-1432 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra ti l l Uppsala kommun sport och rekreationsfastigheter AB att utreda förutsättningama 
för uppförandet av en fotbollsarena och en inomhushall för bandy. Uppdraget omfattar arenornas 
utformning och gestaltning, publikkapacitet, ekonomisk kalkyl, finansiering, tidplan, geografiskt 
läge, integrering av kommersiella lokaler och övriga funktioner, 

att arenorna ska fysiskt placeras i nära anslutning til l kommunens centrala delar, 

att Uppsala kommuns sport och rekreationsfastigheter AB ska lägesrapportera t i l l kommun
styrelsen i mars 2015 för att senast i juni 2015 återkomma med konkreta förslag utifrån bolagets 
uppdrag, 

att uppdra til l kommunstyrelsen att i förslag til l IVE 2016-2019 beakta de ekonomiska 
konsekvenserna, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut i övrigt som krävs för genomförandet i 
enlighet med föredragningen, samt 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, § 68 

- att uppföra en ny arena för fotboll och bandy inom programområdet södra åstråket med 
en publikkapacitet på ca 10 000 åskådare, med möjlighet t i l l etappvis utbyggnad til l en 
kapacitet om 15 000 åskådare, 

- uppdra ti l l Uppsala kommun sport och rekreationsfastigheter AB att utreda förutsättningar 
för arenans utformning och gestaltning, publikkapacitet, ekonomisk kalkyl, finansiering, 
tidplan, integrering av kommersiella lokaler och andra funktioner, utformning av den intill 
liggande bandybanan samt fysisk placering inom programområdet, 

- att uppdra t i l l Uppsala kommun sport och rekreations-fastigheter AB att utveckla den 
intilliggande bandybanan på Studenternas IP med möjlighet ti l l tillfällig utökning av 
läktarkapaciteten för att kunna rymma större evenemang, 

- att uppdraget ska redovisas t i l l kommunstyrelsen senast februari 2015. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 180. 

Justerandes sign /\A Utdragsbestyrkande m vt-
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§ 180 (forts) 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), Rickard Malmström (MP) 
och Jonas Segersam (KD), bifall t i l l kommunledningskontorets förslag t i l l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på upprättat förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 23 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 

Kommunledningskontoret gör redaktionella ändringar inför behandling i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign 

O Å B fä Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§181 

Beslut gällande införande av L O V i särskilt boende 
KSN-2014-1294 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Marta Obminska, Therez Olsson, (alla M) Mohamad Hassan (FP), Jonas Seger
sam (KD) och Simon Alm (SD), reserverar sig t i l l förmån för ärendets avgörande denna dag. 
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga A § 181. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar återremiss av ärendet. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), avslag på återremissyrkandet 
och bifall t i l l arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och eget yrkande om 
återremiss å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 21 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§182 

Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler 
KSN-2014-0698 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Marta Obminska, Therez Olsson (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig t i l l förmån för ärendets 
avgörande denna dag. 
Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar återremiss av ärendet. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), avslag på återremissyrkandet 
och bifall t i l l arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och yrkande om återremiss 
å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om återremiss. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 15 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



17(32) 

Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§183 

Leader Upplandsbygd: Begäran om lån 
KSN-2013-1303 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Leader Upplandsbygd medges ett lån om 1 500 000 kronor, samt 

att lånet ska ha en ränta om 3,5 procent och återbetalas ti l l Uppsala kommun senast den 31 mars 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (FP), 
Simon Alm (SD) och Maria Gardfjell (MP), bifall till arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 15 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Leader Upplandsbygd 
Kommunledningskontoret 
Akten 

2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§184 

Höjning av kommunens kredit på koncernkonto från 1 000 mnkr till 1 500 
mnkr 

KSN-2014-1126 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att höja krediten på kommunens koncernkonto i Swedbank från 1 000 mnkr t i l l 1 500 mnkr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 oktober 2014.. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 
Swedbank 
Kommunledningskontoret 
Akten 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§185 

Medfinansiering av avloppssystem för Faringe bygdegård 
KSN-2014-1205 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under förutsättning av att Boverket beviljar investeringsbidrag, tillstyrka Faringe bygde-
gårdförenings begäran om medfinansiering från kommunen med 54 000 ler, exkl moms, att 
finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S) och Simon Alm (SD), bifall till 
arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 15 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Faringe bygdegårdsförening 
Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

20(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§186 

Avslut av stiftelserna Törnlund yrkesskolan samt Inger och Marcus Kalländers 
donation 
KSN-2014-0886 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsluta stiftelserna Stiftelsen Törnlund yrkesskolan (817604-5535) och Stiftelsen Inger och 
Marcus Kålländers donation (817605-8785). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 15 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§187 

Bokslut förvaltade donationsstiftelser 2013 
KSN-2014-0885 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga årsredovisningarna för 2013 avseende: Arbetarbostadsstiftelsen, Augusta och Per August 
Petterssons stiftelse, Frans Otto Törnlunds stiftelse, Stiftelsen Barnens Dag, Ellen Envalls stiftelse, 
Katedralskolans stipendiesamstiftelse, Sociala samstiftelserna för Barn, Behövande, Äldre, Sjuka 
och Handikappade, Samstiftelsen för skollovskolonier, Hälsovårdsstiftelsen vid Katedralskolan, 
Alfred och Margareta Norhagens stiftelse, Stiftelsen Törnlund yrkesskolan, Lars Fredrik 
Ljungströms minnesstiftelse, Stiftelsen Hillevi Rombin Schines stipendiefond, Stiftelsen Inger och 
Marcus Kålländers donation, Jenny och Per Ljungbergs understödsstiftelse, Engla Goudés 
stiftelse, Grundskolans stipendiesamstiftelse samt Gymnasieskolans utom Katedralskolan 
stipendiesamstiftelse, ti l l handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivels den 15 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§188 

Styrgrupp för projektet Genomlysning av bostadssociala kontrakt och LSS-
boenden 
KSN-2014-1279 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till styrgrupp för projektet under tiden fram till 2014-12-31 utse ordföranden respektive 
2:e vice ordföranden i vardera socialnämnden för barn och unga, utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden, äldrenämnden samt nämnden för hälsa och omsorg, 

att t i l l ordförande i styrgruppen under tiden fram till 2014-12-31 utse ordföranden i socialnämn
den för barn och unga, 

att till styrgrupp för projektet från och med 2015-01-01 utse ordföranden respektive 2:e vice 
ordföranden i vardera socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, äldrenämnden samt omsorgs
nämnden, samt 

att t i l l ordförande i styrgruppen från och med 2015-01-01 utse ordföranden i socialnämnden 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 29 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Socialnämnden för barn och unga 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Äldrenämnden 
Nämndsekreterare Socialnämnden 
Nämndsekreterare Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§189 

Upphävande av anställningsstopp 
KSN-2014-1253 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva anställningsstopp för chefer linje 1 och linje 2 samt all administrativ personal. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l sla-ivelse den 7 oktober 2014. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret (förhandlingschef) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fl 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§190 A.KSN-2014-1061 
KSN-2014-1217 
KSN-2014-0010 
KSN-2014-1070 
KSN-2014-1231 
KSN-2014-0061 
KSN-2014-1156 
KSN-2014-1096 

B. KSN-2014-1162 
C. KSN 2014-1287 

Anmälningsärenden 

A. Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-09-01-2014-10-07 om lön. 
Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-10-07-2014-11-03 om lön. 
Stadsbyggnadsdirektörens delegationsbeslut om lön 2014-10-01-2014-11-01. 
Personaldirektörens delegationsbeslut om dispens från anställningsstopp 2014-09-01-
2014-09-22. 
Personaldirektörens delegationsbeslut om dispens från anställningsstopp 2014-10-07 
2014-10-24. 
Personaldirektörens delegationsbeslut 2014-10-29 om medel för avvecklingskostnader. 
Mark- och exploateringsutskottets protokollsutdrag 2014-20-14 rörande exploaterings
avtal, köpeavtal och överenskommelse om fastighetsreglering. 
Processansvarig för översiktsplanerings yttrande enligt delegation angående Svenska 
Kraftnäts ansökan om nätkoncession för ändrad sträckning av 220kV-förbindelse Östra 
Fyrislund. 
Processansvarig för översiktsplanerings yttrande enligt delegation angående förslag 
t i l l utvidgning av Ekdalens naturreservat. 

B. Uppsala kommuns remissvar på Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering 
av samhällsstörningar. 

C. Förordnande av notarius publicus i Uppsala kommun. 
D. Mark- och exploateringsutskottets protokoll 2014-10-14. 
E. Kommunala pensionärsrådets protokoll 2014-09-24. 
F. Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll 2014-10-13. 
G. Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelseprotokoll 2014-09-29. 
H. Fyrishov AB:s styrelseprotokoll 2014-09-30. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§191 

Styrning och ledning av IT 
KSN-2014-1019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avbryta de pågående upphandlingarna för IT-drift och telefoni, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag til l ny långsiktig inriktning för 
utveckling av kommunens IT 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att avvakta med organisatorisk samordning av gymnasieskolans IT-personal tills en utredning 
av skolornas IT-miljö är genomförd och presenterad 

Reservationer 
Marta Obminska, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig t i l l förmån för avslag på beslutet. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga A § 191. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 191. 

Fredrik Ahlstedt (M) deltar inte i behandlingen av ärendet och kommunstyrelsen utser Mohamad 
Hassan (FP) som justerare av paragrafen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C), Marta Obminska (M) och 
Jonas Segersam (KD), avslag på kommunledningskontorets förslag t i l l beslut. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), Ulrik Wärnsberg (S) och Erik 
Pelling (S) bifall t i l l förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets 
förslag til l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Uppsala 
• " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§ 191 (forts) 

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar härvid med 9 ja-röster mot 6 nej-röster 
att bifalla upprättat förslag t i l l beslut. 

Ja-röster avges av Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Rahima Ortac (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Hona 
Szatmåri Waldau (V) och Simon Alm (SD). 

Nej-röster avges av Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad 
Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 3 november 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärdendet. 

Kommunful lmäktige 
Akten 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§192 

Ny taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet 
KSN-2014-1360 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att t i l l plan- och byggnadsnämnden remittera förslag til l ny taxa för nämndens verksamhet enligt 
bifogat förslag, att gälla från 1 januari 2015, samt 

att begära nämndens yttrande ti l l den 20 november 2014. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Marta Obminska, Therez Olsson (alla M), Mohamad Hassan (FP) Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för avslag på förslaget. 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 192. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP), bifall till kommunled
ningskontorets förslag till beslut. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), Mohamad Hassan (FP), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), avslag på förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunledningskontorets 
förslag t i l l beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 4 november 2014. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet. 

Plan- och byggnadsnämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§193 

Medarbetarärende. Anställande av förvaltningschef vid socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen 
KSN-2014-1389, KSN-2014-1388, KSN-2014-1390, KSN-2014-1387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anställa Jan Holmlund som förvaltningschef med titeln direktör vid den nya 
socialförvaltningen med tillträde fr o m den 1 januari 2015, 

att teckna Anställningsavtal för förvaltningsdirektör, med Jan Holmlund, 

att anställa Lena Winterbom som förvaltningschef med titeln direktör vid den nya 
arbetsmarknadsförvaltningen med tillträde fr o m den 1 januari 2015, 

att teckna Anställningsavtal för förvaltningsdirektör, med Lena Winterbom, 

att anställa Tomas Odin som förvaltningschef med titeln direktör vid den nya 
omsorgsförvaltningen med tillträde fr o m den 1 januari 2015, 

att teckna Anställningsavtal för förvaltningsdirektör, med Tomas Odin, 

att anställa Sten Bernhardsson som förvaltningschef med titeln direktör vid den nya 
kulturförvaltningen med tillträde fr o m den 1 januari 2015, samt 

att teckna Anställningsavtal för förvaltningsdirektör, med Sten Bernhardsson. 

Jan Holmlund 
Lena Winterbom 
Tomas Odin 
Sten Bernhardsson 
Stadsdirektören 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• " K O M M U N 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2014-11-05 

§194 

Anställningsavtal för förvaltningsdirektör 
KSN-2014-1375 

Beslut 

På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelse 

att ärendet utgår och tas upp ti l l behandling senare. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande (SD) Bilaga A § 176 

Prognosen pekar på att resultatet kommer bli betydligt sämre än budgeterat. Det är 
bekymrande eftersom resultatmålet i IVE för 2014-2017 var lågt även om det hade uppnåtts. 
Kostnadsutvecklingen väntas än en gång bli högre än utvecklingen av kommunens inkomster 
via kommunal-ekonomisk utjämning och skatter. 

Sverigedemokraterna föreslog i sitt IVE-förslag för 2014-2017 förstärkningar inom eftersatta 
områden, såsom kärnverksamheterna skola och omsorg, samt ett högre resultatmål. Det högre 
satta resultatmålet som Sverigedemokraterna föreslog hade varit att föredra i ett läge där 
budgeten inte håller. 

Dessutom föreslog Sverigedemokraterna en invandringspaus i sitt förslag t i l l IVE. Detta 
skulle leda ti l l att beroendet av försörjningsstöd och arbetslösheten skulle minska i Uppsala. 
Förslaget skulle leda t i l l högre skatteintäkter och mindre kostnader för bidrag. Enbart 
underskottet för försörjningsstöd prognostiseras til l 41 miljoner kronor och är därför en tydlig 
orsak ti l l att resultatmålet för kommunen inte uppnås. 

Under året har kommunfullmäktige fattat kostnadsdrivande beslut som att utöka 
möjligheterna för barn ti l l föräldralediga att gå i förskola, vilket Sverigedemokraterna menade 
var en felsatsning på flera miljoner kronor under ett budgetår där prognoserna redan vid 
beslutets tagande tydligt pekade på att det var osäkert om kommunen ens klarar av att undvika 
ett negativt resultat. 
Ekonomin i Uppsala kommun är nu ansträngd då en rad nämnder inte klarar av att hålla sin 
budget, kommunfullmäktige har fattat ytterligare kostnadsdrivande beslut samtidigt som 
budgeten redan från början hade ett för lågt resultatmål. 

Simon Alm (SD) 



Särskilt yttrande (SD) Bilaga A § 178 

Resultatet för koncernen är över förväntan. Det är tillfredställande även om det finns ett flertal 
bolag skulle kunnat bidra t i l l att göra resultatet bättre. Enligt kommunens helårsprognos 
baserat på delårsrapporten januari-april förväntas kommunen landa på ett resultat på en (1) 
miljon kronor. I den andra delårsrapporten prognostiseras kommunen få ett underskott på två 
(2) miljoner kronor och ett underskott på femtiotre (53) miljoner kronor om 
jämförelsestörande poster borttages. I ett sådant ansträngt ekonomiskt läge hade det varit 
önskvärt att alla bolag redan efter den första delårsrapporten ansträngde sig för att inte avvika 
negativt mot budgeten. 

Sverigedemokraterna har under den gångna mandatperioden i IVE föreslagit att Uppsala 
Konsert & Kongress AB och Uppsala stadsteater AB ska anpassa verksamheten mer efter 
efterfrågan. De båda bolagen fick tillsammans mer än 100 miljoner kronor i aktieägartillskott. 
Inget av bolagen klarar trots detta stora tillskott att hålla budget. 
Dessutom har även Sverigedemokraterna invändningar mot att kommunen satsar omfattande 
medel på att utveckla en del områden mer än vad som efterfrågas samtidigt som kommunen 
inte utvecklar andra områden överhuvudtaget. Ett resultat av detta är de stora investeringar 
som gjorts i Gottsunda centrum uppenbart saknade tillräcklig efterfrågan då lokaler där står 
tomma. I andra delar av kommunen har inget satsats på utveckling av samlingspunkter. 

Uppsala Skolfastigheter AB har inte satsat tillräckligt på att bygga bort de många baracker 
som finns som permanenta lösningar för skolverksamhet och i synnerhet för dagisverksamhet. 
Detta leder til l en dålig miljö för barnen samtidigt som lösningen inte är kostnadseffektiv. 

Simon Alm (SD) 



Reservation med särskilt yttrande (M) (FP) (C) (KD) Bilaga A § 179 

Vi anser att det är viktigt att strategin tydligare inkluderar centralortens omland och 
landsbygdens möjligheter kopplade ti l l besöksnäringen. Eftersom "den globala resenären", 
friska äldre och konferensdeltagare är huvudmålgrupp för vår besöksnäring anser vi det 
viktigt att öka sannolikheten för ytterligare besöksövernattningar i vår kommun. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Seger sam (KD) 



Särskilt yttrande (SD) Bilaga A § 180 

Sverigedemokraterna anser att idrotten i Uppsala kommen behöver prioriteras på ett flertal 
olika sätt. Ett sätt är att tillgodose arenor för elitnivån och i de fallen är det viktigt att lyssna 
på föreningarna som berörs. Det finns en tydlig efterfrågan om att bandyn och fotbollen ska 
ha varsin arena och Sverigedemokraterna förhåller sig därför positivt ti l l att tillsätta en 
utredning kring detta. Sverigedemokraterna hoppas att förslag på bättre helhetslösningar kan 
presenteras i dessa fall jämfört med exempelvis Allianshallen, som hade ett ekonomiskt 
tveksamt upplägg. 

Simon Alm (SD) 



Reservation med särskilt yttrande (C) Bilaga A § 181 

Vi anser det oklokt att skjuta på beslutet då det riskerar att leda t i l l brist på särskilt boende för 
människor i stort behov av detsamma. 

Stefan Hanna (C) 



Reservation med särskilt yttrande (C) Bilaga A § 191 

Det är beklagligt att den nya majoriteten gör politik av en sakfråga som endast borde handla 
om hur kommunens invånare och medarbetare kan få bästa möjliga IT och telefonistöd t i l l 
mest prisvärda kostnad. Självklart har den tidigare majoriteten tydligt krävt att utvecklingen 
av IT och telefonitjänster ska utgå ifrån invånarbehov, medarbetarbehov och 
effektiviseringsmål. 

Arbetet som gjorts i samband med konkurrensutsättningama av IT och telefonistödet har haft 
uppdraget att vara värdefullt oavsett om så kallad outsourcing genomförs eller ej. Så har också 
arbetet utvecklats. Uppsalaborna och kommunens medarbetare måste få ett kraftfullare och 
mer användarvänligt IT och telefonistöd. 

Att avbryta upphandlingen av telefonitjänster och datakraft, första fasen av 
konkurrensutsättningen, är slöseri med skattepengar. Sverige och världen är full av mycket 
kompetenta företag och förvaltningar som idag valt att upphandla dessa tjänster från företag 
som är experter på just dessa tjänster och därför både kan erbjuda stordriftsfördelar, snabbare 
kompetensspridning och medarbetare som hela tiden utvecklas i en arbetsmiljö där IT-drift, 
systemförvaltning, systemutveckling och telefoni utgör huvudverksamheten. Dessa uppdrag 
utgör inte en kommuns huvuduppdrag utan det är beställarkompetensen och 
användarförmågan som ska vara i fokus för kommunens medarbetare. Det är också vår 
uppfattning att personal som vid en verksamhetsövergång berörs kommer att få en bättre 
personlig utveckling inom ett företag som har IT och/eller telefonitjänster som sin fokuserade 
verksamhet. 

Stefan Hanna (C) 
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Särskilt yttrande (SD) Bilaga B § 191 

Sverigedemokraterna är ett pragmatiskt parti som ser fördelar med privatiseringar i vissa fall. 
I kommunen finns kompetens och en bra organisation för hanteringen av IT-driften. Det finns 
inget behov av att privatisera denna verksamhet. Dessutom finns ett flertal exempel på 
privatiseringar av IT-driften där kommunerna fått ökade kostnader som följd. 

Simon Alm (SD) 



Särskilt yttrande (SD) Bilaga A § 192 

Sverigedemokraterna vi l l se en mer välmående kommun. Idag har Uppsala en akut 
bostadsbrist med många år långa köer t i l l hyresrätter och skenande bostadspriser på 
bostadsrätter, villor med mera. Kommunen har i IVE 2015-2018 fastställt en ambition om att 
bygga 3000 bostäder och har haft den ambitionsnivån under flera år. Trots ambitionsnivån har 
endast hälften tillkommit årligen. Orsakerna är flera, men att i ett sådant läge kraftigt höja 
kostnaderna för bygglov kommer att ha en hämmande effekt. Detta förslag t i l l beslut kommer 
att slå mot bostadsbyggandet på landsbygden och i kransorterna där en stor andel av 
bostäderna som tillkommer är villor. 

Simon Alm (SD) 


