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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016 -09-14

§ 171

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Jonas Segersam (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 172
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista med följande tillägg:

Ärende 24, Valärende.

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 173

Ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun
KSN-2015-2455
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningen som utgångspunkt för den nya förvaltningsorganisationen,
att avveckla produktionsförvaltningarna Vård & omsorg och Teknik & service från och med 1 januari
2017,
att uppdra till stadsdirektören att efter samråd med berörda nämnders presidier, berörda bolag och
kommunstyrelsens arbetsutskott, godkänna organisation för arbetsmarknadsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och äldreförvaltningen, samt
att uppdra till kommunledningskontoret att fortlöpande rapportera genomförandet av den nya nämndoch förvaltningsorganisationen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Reservation
Jonas Segersam (1(D) reservarar sig till förmån för eget yrkande och avger reservation enligt bilaga A
§ 173.
Reservation i form av särskilt yttrande
Anne Lennartsson (C) avger reservation i fonn av särskilt yttrande enligt bilaga B § 173.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar:
att beslut angående socialförvaltningens organisation får anstå till ny förvaltningsdirektör är på plats.

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag på Jonas
Segersams (KB) yrkande.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2016 § 127 om en ny nämndorganisation för Uppsala
kommun. Den nya nämndorganisationen träder i kraft 1 januari 2017. I beslutet fick kommunstyrelsen
i uppdrag att fastställa principorganisation för förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

(§ 173 fortsättning)
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KD) yrkande och
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 september 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Nämnder
Vård & omsorg
Teknik & service

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 174

Revidering av riktlinjer för planering, uppföljning, intern kontroll och
riskanalys
KSN-2016-1119
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt
interna kontroll enligt ärendets bilaga 1,
att anta riktlinje för riskhantering enligt ärendets bilaga 2, samt
att upphäva nu gällande riktlinje Anvisningar för nämndernas verksamhetsplaner och styrelsernas
affärsplaner, som antogs den 17 juni 2015.

Reservation i form av särskilt yttrande
Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L),
Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (Kl)) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 174.
Yrkande
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunledningskontoret fick den 6 april 2016 uppdrag om att utarbeta förslag till reviderad riktlinje
för riskanalys och intern kontroll samt förslag om reviderad riktlinje för nämndens verksamhetsplanering och uppföljning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 juli 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 175

Revidering av finanspolicy med riktlinjer och ramar
KSN-2016-1315
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att fastställa finanspolicy enligt ärendets bilaga 1.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen för egen del
att fastställa riktlinjer och ramar för finansverksamheten enligt ärendet bilaga 2.

Ärendet
Enligt gällande ordning för finanspolicy ska den ses över minst en gång per mandatperiod. Utöver det
generella kravet att göra en översyn finns det förhållanden som ändrats (synsätt för placering av
kapital, organisatoriska justeringar m.fl.) vilket även det medför att en översyn bör göras. Till policyn
finns kopplat riktlinjer och ramar som kommunstyrelsen beslutar om. Även detta dokument har setts
över och innehåller förslag till justeringar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 31 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 176

Riktlinjer, ickturet offentligt partnerskap
KSN-2016-1422
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utredningen Ideburet Offentligt Partnerskap i praktiken, ärendets bilaga 1, samt
att fastställa riktlinjer för ideburet offentligt partnerskap enligt ärendets bilaga 2.

Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Rikard Malmström (lVfP), bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2014 (§ 76), med anledning av en motion av Malena
Ranch m fl (alla MP) och Eva Christiernin m fl (alla S), att komplettera arbetet med den lokala
överenskommelsen mellan föreningslivet och Uppsala kommun med en utredning om möjligheter att
ingå partnerskap belyst utifrån lag om offentlig upphandling (LOU), ekonomiska, juridiska och
kvalitetsmässiga konsekvenser.

Samtidig som utredningen genomfördes har ett behov av kommunövergripande riktlinjer vuxit fram
vilket vidimeras av att två nämnder, arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden, redan fattat
beslut om egna riktlinjer för partnerskap. Mot den bakgrunden föreslås kommungemensamma
riktlinjer för partnerskap.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

.4terandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 177

Attestreglemente
KSN-2016-1445
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta attestreglemente enligt ärendets bilaga.

Ärendet
Attestreglementet är en del av Uppsala kommuns arbete med intern kontroll. Respektive nämnd inom
Uppsala kommun är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har därmed
att säkerställa att bestämmelser enligt detta reglemente iakttas. Nämnderna förväntas i tillämpliga
delar anpassa sina delegationsordningar till attestreglementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 juli 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 178

Förnyad permutationsansökan för Arbetarbostadsstiftelsen
KSN-2013-1414
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra Arbetarbostadsstiftelsens ändamål till följande
lydelse: "Stiftelsens löpande avkastning ska, sedan 10 procent avsatts till kapitalet, delas ut till
behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader".
Under förutsättning av beslut enligt ovan föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta
att delegera till Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna att fördela de medel som
kommunstyrelsen anvisar från Arbetarbostadsstiftelsen, samt
att bemyndiga tjänsteman Silja Marandi att inom ramen för ärendet ha kontakten med
Kammarkollegiet under den fortsatta handläggningen av ansökan och även ha rätt att justera ansökan
under handläggningens tid.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra
Arbetarbostadsstiftelsens stadgar på så sätt att stiftelsens kapital skulle få förvaltas finansiellt och
utdelning ske i form av stipendier till ekonomiskt behövande för bostadsändamål.
Kammarkollegiet har nu bett om komplettering, bilaga, och gett förslag till ändringar i formuleringen
av ändamålet, varför nytt beslut måste fattas i kommunfullmäktige.
I Reglemente för kommittén för utdelning från donationsstiftelserna stadgas att kommunstyrelsen kan
delegera åt kommittén att fördela medel från de stiftelser man anvisar. Kommittén har sedan tidigare
delegation att fördela medel från övriga förvaltade donationsstiftelsema med sociala ändamål, varför
det är lämpligt att de även fördelar avkastningen från Arbetarbostadsstiftelsen. Kammarkollegiet har
föreslagit att en särskild person utses med rätt att justera permutationsansökan i syfte förenkla den
fortsatta handläggningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

§ 179

Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta
emot 70 ensamstående personer
KSN-2016-1648
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra en verksamhetsanpassning av
Samariterhemmet till en kostnad av 12 000 000 kronor i enlighet med redovisningen i ärendet,
att omfördela 12 000 000 kronor av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016 avseende
bostadsförvärv som täckning för investeringskostnaden, samt
att från de engångsmedel om 118 mnkr som staten avsatt till Uppsala kommun för att underlätta
etableringen för nyanlända, reservera maximalt 4 800 000 kronor för åren 2017 och 2018 för att täcka
arbetsmarknadsnämndens ökade kostnader som blir följden av verksamhetsanpassningen av delar av
Samariterhemmets lokaler.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande.
Reservation i form av särskilt yttrande
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 179.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
I och med den nya bosättningslagen som trädde ikraft 1 mars 2016 är det klart att Uppsala ska ta emot
616 nyanlända personer med uppehållstillstånd under 2016. Arbetsmarknadsnämnden har sedan 1
mars 2016 placerat 211 personer. För att få fram bostäder undersöks både eget lokalbestånd samtidigt
som diskussioner förs med privata hyresvärdar och organisationer. Kommunen planerar för olika typer
av boenden, både ombyggda verksamhetslokaler och ordinarie bostäder. Samariterhemmet är en lokal
som Diakonistiftelsen upplåter åt kommunen. Avtalstiden är tecknad från och med 2016-08-01 till och
med 2021-06-30.
Samariterhemmet kommer kommunen att kunna ta emot 70 personer i så kallat korridorsboende.
Inflyttning bör kunna ske i steg och som tidigast med start vid årsskiftet 2016/17. Investeringen i
verksamhetsanpassning av lokalerna medför ökade kapitalkostnader med 2,4 mnkr under fem år från
2017. Denna kostnad påförs hyran för lokalerna vilket innebär ökade driftkostnader för arbets-

Justerandes sign
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(§ 179 fortsättning)
marknadsnämnden som ansvarar för verksamheten kring nyanlända personer. Kostnaden är en
merkostnad som är möjlig att täcka med de engångsmedel som staten avsatt till Uppsala kommun för
att underlätta etableringen för nyanlända.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 31 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Justerandes sign
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§ 180

Omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel för
social investering för projekt med stöd mot studier för personer med
psykisk funktionsnedsättning
KSN-2016-1515
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omsorgsnämndens ansökan om att genomföra satsningen Supported Education —
Samhällsbaserat stöd mot studier för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt ärendets
bilaga 1,
att bevilja omsorgsnämnden 4,31 mkr från de avsatta medlen för sociala investeringar för att
genomföra satsningen,
att i samband med Mål och budget 2017-2019 pröva kommunbidraget till omsorgsnämnden
och arbetsmarknadsnämnden, om satsningen visar positiva effekter, för att återbetala
satsningen,
att uppdra till omsorgsnämnden att inkomma med rapportering om satsningen till
kommunstyrelsen tre gånger per år, samt
att uppdra till kommunledningskontoret att följa upp och utvärdera satsningen.

Reservationer
Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L),
Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande
och avger reservation enligt bilaga A § 180.
Yrkanden
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist
(M), Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), att andra och tredje attsatsen ersätts med följande:
att projektet finansieras genom kommunbidrag.
Vi föreslår att medel för år 2016 tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel och år 2017 samt år
2018 finansieras inom ramen för mål och budget.
Eva Christiemin (S) yrkar, med instämmande av Ulrik Wämsberg (S), bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut samt avslag på Therez Olssons (M) yrkande.

Justerandes sign
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(5V 180 fortsättning)
Ärendet
Omsorgsnämnden beslutade 23 augusti 2016 att ansöka om att genomföra en satsning inom
ramen för sociala investeringar. Satsningen, som går under namnet Supported Education —
Samhällsbaserat stöd mot studier för personer med psykisk funktionsnedsättning, genomförs
från och med hösten 2016 och två år framåt. Arbetsmarknadsnämnden ingår som en
samverkanspart under hela projekttiden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Therez Olssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 september 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Omsorgsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
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§ 181

Samarbetsavtal med Vattenfall 2016
KSN-2016-1627
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med Vattenfall AB Heat Uppsala teckna uppdaterat samverkansavtal enligt ärendets bilaga 1,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att ingå i samverkansgruppen, samt
att bemyndiga ordförande att utse ytterligare representanter till samverkansgruppen efter
överenskommelse med Vattenfall AB Heat Uppsala.

Ärendet
Samverkansavtalet mellan Vattenfall AB Heat Uppsala och Uppsala kommun är i vissa delar inaktuellt
och behöver uppdateras. I förslaget till nytt avtal har organisationernas aktuella klimatmål förts in och
ambitionen att få samarbetet att bli mer inriktat på konkreta projekt tydliggjorts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 juli 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Vattenfall AB Heat Uppsala
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§ 182

Uppföljning av åtgärdsprogrammet för luft 2015
KSN-2016-1600
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till Länsstyrelsen i Uppsala län avge rapportering för 2015 enligt ärendets bilaga.

Ärendet
Kommunens årliga rapportering om arbetet med åtgärdsprogrammet för att klara milj ökvalitetnonnerna för luft visar att normerna inte överskridits 2015. Åtgärderna har effekt och luften på
Kungsgatan blir successivt bättre. Det syns genom att årsmedelvärdena för partiklar och kvävedioxid
sjunkit de senaste fem åren. Överskridanden av dygnsmedelvärden förekommer. Tillfålliga
väderskiftningar har stor påverkan det resultatet och dygnsöverskridanden är därför svårt att helt
arbeta bort.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 juli 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Länsstyrelsen i Uppsala län
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§ 183

Yttrande över remiss: Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
KSN-2016-0878
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med ärendets bilaga 1.

Reservation
Jonas Segersam (1(D) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger reservation
enligt bilaga A § 183.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till yttrande med tillägget:
Familjen som en del av helhetsperspektivet

Eftersom den föreslagna konventionen saknar vägledning är det viktigt att man vid införandet i
Sverige ser barnens rättigheter i ett helhetsperspektiv utifrån hela barnkonventionen, där familjen
(redan i inledningen) nämns som "den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön...
för barnens utveckling".
Det är viktigt att följa den kommande tillämpningen av barnkonventionen så att lagstiftningen blir en
verklig förbättring att lyfta barnperspektivet och inte riskerar att bli ett slagträ i myndigheters
subjektiva uttolkande av vad som är "barnens bästa". Här behöver den psykologiska forskningen
beaktas hur man kommunicerar med barn och verkligen tar tillvara barnens intresse utifrån deras
familjekontext.
Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Jonas Segersams
(KD) tilläggsyrkande.
Ärendet
Regeringen har lämnat utredningsbetänkande SOU 2016:19 Bamkonventionen blir svensk lag
för yttrande. Remissvar ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 oktober.

Regeringen beslutade i mars 2013 om en särskild utredning med uppdraget att inom särskilt
angelägna områden kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter stämmer
överens med barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Utredningen skulle också analysera
vilka för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som
Sverige tillträtt skulle kunna medföra. Utifrån analysen skulle utredaren ta ställning till på
vilket sätt barnets rättigheter kan stärkas mest effektivt. Utredaren skulle vidare belysa vilken
vägledning som kan behövas för uttolkning av konventionen och också lyfta fram vilka
åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen.
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(§ 183 fortsättning)
Den kartläggning som utredningen gjort omfattar fyra områden: barn i migrationsprocessen,
stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar, barn som bevittnat våld inom
familjen samt barn som utsatts för våld inom familjen.
Resultaten av kartläggningarna visar på ett antal brister när det gäller genomslaget för barns
rättigheter enligt barnkonventionen. Synen på barn och hur barn bemöts av myndigheter utgår
inte från barn som bärare av rättigheter. Bedömningar av barnets bästa tar inte sin
utgångspunkt i det enskilda barnet, avvägningar och bedömningar av barnets bästa framgår i
många fall inte. Vidare visar kartläggningarna på att samtal med barn inte görs i tillräcklig
omfattning eller att samtalen ofta fokuserar på annat än vad som är relevant i det enskilda
fallet.
Utredningen, som antagit namnet Barnrättighetsutredningen, föreslår att merparten av
barnkonventionen, artiklarna 1-43.1 och 44.6 i barnkonventionen, i originaltexternas lydelse,
ska gälla som svensk lag. Artiklarna återfinns i sin helhet i ärendets bilaga 3.
Barnrä-ttighetsutredningen innefattar vidare i huvudsak:
• Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
• Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att
göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
• En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
• Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen
(1986:223) enligt vilket barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och
mål som rör barn, samt att barn ska få relevant infounation och ges möjlighet att
framföra sina åsikter.
• Tydligare koppling till bamkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende barnets
bästa och barnets rätt att få framföra sina synpunkter.
Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Remissvaret har beretts i samverkan mellan kommunledningskontoret, socialförvaltningen,
omsorgsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. I beredningen av remissvaret har
gruppen särskilt tittat på juridiska, verksamhetspraktiska och ekonomiska perspektiv av
utredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KD)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 (31)

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-09-14

(§ 183 fortsättning)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Socialdepardementet
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§ 184

Yttrande över remiss: Ändring av tid för igångsättning av civil
flygverksamhet vid Uppsala flygplats/Ärna, Fullerö 18:48 m.
KSN-2016-1521
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.

Reservation
Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L)
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation
enligt bilaga A § 184.
Yrkande
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Anne Lennartsson (C), Erik Pelling (S) och Simon
Alm (SD), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist, Mohamad Hassan (L) och
Jonas Segersam (KD) yrkar:
att tillstyrka försvarsmaktens begäran om anstånd med tiden, samt
att därmed inte avge yttrande enligt bilaga I.
Ärendet
Försvarsmakten ansöker om att förlänga tiden för igångsättning av civil flygverksamhet vid
Uppsala flygplats från tre till sju år. Uppsala kommun anser att de skäl som anförs inte är
tillräckliga och avstyrker. Vidare anser kommunen att det kan finna anledning att ompröva
tillståndet eftersom nya omständigheter tillkommit. I det fall prövningsmyndigheten finner att
det finns skäl till förlängd tid yrkar kommunen på att villkoren för tillståndet omprövas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Therez Olssons (M)
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Milj öprövningsdelegationen Länsstyrelsen Uppsala län
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§ 184

Yttrande över remiss: Ändring av tid för igångsättning av civil
flygverksamhet vid Uppsala flygplats/Ärna, Fullerö 18:48 m. fl.
KSN-2016-1521
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.

Reservation
Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerquist, Mohamad Hassan (L) och
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt
bilaga A § 184.
Yrkande
Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Anne Lennartsson (C), Erik Pelling (S) och Simon
Alm (SD), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist, Mohamad Hassan (L) och
Jonas Segersam (KD) yrkar:
att tillstyrka försvarsmaktens begäran om anstånd med tiden, samt
att därmed inte avge yttrande enligt bilaga 1.
Ärendet
Försvarsmakten ansöker om att förlänga tiden för igångsättning av civil flygverksamhet vid
Uppsala flygplats från tre till sju år. Uppsala kommun anser att de skäl som anförs inte är
tillräckliga och avstyrker. Vidare anser kommunen att det kan finna anledning att ompröva
tillståndet eftersom nya omständigheter tillkommit. I det fall prövningsmyndigheten finner att
det finns skäl till förlängd tid yrkar kommunen på att villkoren för tillståndet omprövas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Therez Olssons (M)
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Milj öprövningsdelegationen Länsstyrelsen Uppsala län
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§ 185

Yttrande över remiss gällande förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten
KSN-2016-1459
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1.

Ärendet
Vattenmyndigheten har under hösten 2016 för avsikt att kartlägga utbredningen av högfluorerade
ämnen, PFAS, i grundvattenförekomster. Inför kartläggningen har myndigheten tagit fram förslag på
riktvärde för PFAS som inte bör överskridas. Förslaget innehåller också ett lägre tröskelvärde när
åtgärder ska vidtas för att vända en uppåtgående trend.
Remissen från Vattenmyndigheten ska vara besvarad 5 september, kommunen har fått anstånd att
lämna slutligt yttrande den 15 september
Beredning

Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret, stadsbygg-nadsförvaltningen,
milj öförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
Expedieras
Vattenmyndigheten
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§ 186

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med
särbegåvade barn
KSN-2016-0114
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats, samt
att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen.
Carolin Andersson (S) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Ärendet

Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari
2016, att:
- Handlingsplanen för särbegåvade elever följs upp.
- Förstelärare på grundskolenivå och gymnasienivå viks åt att arbeta med särbegåvade
barn.
Nämndbehandling
Utbildningsnämnden har den 1 juni 2016 föreslagit att motionens första att-sats bifalles och
att motionen i övrigt besvaras med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning
sammanfaller med kommunstyrelsens.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§ 187

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och
ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna
KSN-2015-1917
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservation
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist (M),
Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till föliiiån för bifall till eget yrkande.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol
(M), Marcus Lagerquist (M), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen.
Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 5 oktober 2015 att;
- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta yrkesskoleprogram
i samarbete med relevanta branscher i enlighet med motionen.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttj ande av
gymnasieskolan och yrkesskolan i yrkesprogrammen.
- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till
bättre samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa god tillgång på
lärare.
Beredning
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och
kommunledningskontoret.
Nämndbe handling
Utbildningsnämnden har den 1 juni 2016 föreslagit att motionen ska besvaras med föredragningen
i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med kommunstyrelsens.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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(§ 187 fortsättning)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§ 188

Motion av Mohamad Hassan (L) om att ta hänsyn till bilburna företagare
vid ombyggnad av gator
KSN-2016-0203
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till fölluån för bifall till motionen.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen.
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet

Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2016, att:
- Avvakta omläggningar av viktiga trafikleder i Uppsala kommun tills en utvärdering av
effekten för de bilburna företagarna har gjorts.
- Inför varje investering på gator och torg ska en konsekvensanalys göras utifrån en
helhet, där barn- funktionsnedsättning-, äldre-, ungdoms- och företagarperspektiv ska
beakta, så väl som milj öaspekter.
- Investeringsbeslutet ska byggas på forskning men också praktiska erfarenheter.
Nämndbehandling
Gatu- och samhällsmiljönämnden har den 22 juni 2016 föreslagit att motionen besvaras med
föredragningen i ärendet. Föredragningen är likalydande med kommunstyrelsens.
Gentemot beslutet har (L)-ledamoten har reserverat sig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§ 189

Motion av Mohamad Hassan (L) om hur kommunen ska hantera
avstängningar av gator vid ombyggnation
KSN-2015-2370
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol (M), Marcus Lagerquist (M),
Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till fölinån för bifall
till motionen.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Carolina Bringbom Anadol
(M), Marcus Lagerquist (M), Anne Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD),
bifall till motionen.
Ärendet
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
7 december 2015, att:
- Införa en tidsgaranti för hur länge en gata får vara avstängd.
- Berörda näringsidkare får ännu större inflytande över processen direkt från kommunen och
inte bara via sina hyresvärdar.
- Kommunen i alla upphandlingar ska kräva att avstängningar av gator i framtiden ska ske på
ett tydligt, estetiskt tilltalande och infoimativt sätt.

Beredning
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nämndbe handling
Gatu- och samhällsmiljönämnden har den 22 juni föreslagit att motionen besvaras med
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammafaller med kommunstyrelsens.
Gentemot beslutet har (L)-ledamoten avgivit reservation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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(5S' 189 fortsättning)
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§ 190

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet
kallad "Omtanken"
KSN-2015-2157
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Anne Lennartsson (C), Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol (M), Marcus Lagerquist (M),
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Yrkanden
Anne Lennartsson (C) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Carolina Bringborn Anadol
(M), Marcus Lagerquist (M) Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen.

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendet
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2015,
föreslagit att;
- Sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt boende för äldre.
- Två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa vårdplatserna.
Nämndbe handling
Äldrenämnden har den 16 juni 2016 föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i ärendet.
Förvaltningens föredragning sammafaller med kommunstyrelsens. Gentemot beslutet har (C)-, (M)-,
(L)- och (KD)-ledamöterna avgivit reservation.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Anne Lennartsson (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 augusti 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§ 191

Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) om att
införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för en ren och
välkomnande kommun
KSN-2015-2345
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Therez Olsson (M), Carolina Brinborn Anadol (M), Marcus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L),
Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Yrkanden
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Carolina Brinborn Anadol (M), Marcus Lagerquist
(M) Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen.
Ärendet
Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) föreslår i motion, väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015, att;
- Det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun med målet att skapa
fler arbeten samt en renare och tryggare miljö.
- Utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan bidra till nya jobb i Uppsala.
Nämndbehandling
Arbetsmarknadsnämnden har den 26 maj föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i
ärendet. (L)-, (C)-, (M) och (KD)-ledamöterna har avgivit reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Therez Olssons (M) yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 juni 2016.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.
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§ 192

Anmälningsärenden
KSN-2016-0147
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet.
Förteckning över anmälda ärenden perioden 18 augusti till och med 5 september 2016
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 augusti 2016.
2. Protokoll Brottsförebyggande rådet den 6 augusti 2016, KSN-2016-0174.
3. Protokoll mark- och exploateringsutskottet den 30 augusti 2016.
4. Årsredovisning 2015 från Svenska kommun försäkrings AB.
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§ 193

Delegationsbeslut
KSN-2016-0148
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga förteckning över fattade delegationsbeslut till protokollet.
Förteckning delegationsbeslut perioden 18 augusti till och med 5 september 2016
1. Beslutad arbetsordning för förvaltningsdirektör brandförsvaret.
2. Delegationsbeslut om särskild avtalspension, KSN-2016-0120-28.
3. Delegationsbeslut fattat av chef för samordningsenheten för flyktingmottagande gällande
projektstöd för Almtuna IS, KSN-2016-1495.
4. Delegationsbeslut fattat av chef för samordningsenheten för flyktingmottagande gällande
projektstöd för Almtuna IS, KSN-2016-1759.
5. Finanschefens beslut den 1 september 2016 om upplåning, 200 mnkr, genom certifikat,
KSN-2016-0499.
6. Finanschefens beslut den 30 juni 2016 om upplåning, 300 mnkr, genom certifikat,
KSN-2016-0499.
7. Stadsdirektörens beslut den 6 juni om medfinansiering av projekt inom Tillväxtverkets program,
KSN-2016-1537
8. Förteckning av nya anställningar perioden augusti 2016, KSN-2016-0490.
9. Förhandlingschefens beslut 27 juni om Överenskommelse om införande av rätt till löneväxling mot
avsättning till pension, KSN-2016-0237/4.
10. Näringslivsdirektörens beslut av bevilja medel till Anders Wall föreläsning 2016, KSN-2016-1767.

Justerandes sign
M-Å---
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Valärende
KSN-2016-0746
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Marcus Lagerquist (M) som vice ordförande i Milj övårdsrådet till och med den 31 december
2018.

Utdragsbestyrkande
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Bilaga A § 173

Ärende 3 Ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun
Reservation
Uppsala kommun har redan fattat beslut i fullmäktige om en ny organisation. Vi var tillsammans med
stora delar av oppositionen kritiska till detta och reserverade oss till beslutet då. Vi ville inte avskaffa
det väl fungerande vård och omsorg som kommunens egenregi med god ekonomistyrning och väl
fungerande personalförsörjning och kvalitet.
Nu finns det en risk att man i den forcerade processen som beslutet innebär kommer att förlora både
kompetens, pengar och service till kommuninvånarna.
Föreliggande beslut var dock ett konsekvensbeslut av det tidigare, och i princip instämmer vii att det
ska vara stadsdirektören som i samråd med berörda presidier (vilket bör inkludera även Styrelsen för
Uppsala vård och omsorg samt KSAU) fattar beslut om den nya förvaltningsorganisationen. När det
gäller de nya Omsorgs- och Äldrenämnderna tror vi också att processen kan fungera relativt väl,
eftersom beslut om förvaltningsdirektörer redan är fattat. Däremot riskerar en viktig process runt
socialförvaltningen att fungera sämre eftersom tjänsten som socialdirektör är under utlysning och ännu
inte tillsatt. När det gäller denna känsliga process där det är mycket viktigt att få ihop både en bättre
ekonomistyrning, möta utmaningen med många vakanser på myndighetssidan, och samtidigt säkra ett
fortsatt gott förebyggande arbete som hittills bedrivit inom ramen för Råd och Stöd, inklusive
familjeenheterna, tror vi att man bör ha en ny ledning på plats i form av antingen tillförordnad eller
permanent direktör för socialförvaltningen. Här måste också erfarenheterna från produktionen tas
tillvara på ett gott sätt, ungefär som i omorganisationen av utbildningsförvaltningen.
Vi reserverar därför till förmån för vårt tilläggsyrkande att "beslut angående socialförvaltningens
organisation får anstå till ny förvaltningsdirektör är på plats."
Uppsala 2016-09-15
Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd

Bilaga B § 173
Ärende 3
Ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun
Särskilt yttrande
Centerpartiet
Centerpartiet anser liksom kommunstyrelsen att det är av yttersta vikt att Uppsala kommun
organiseras på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Det är en nödvändighet för att
kommunen ska kunna klara medborgarnas krav på god service till en rimlig kostnad för
skattebetalarna.
Varje större organisationsförändring måste efterföljas av uppföljning och utvärdering för att säkerställa
att förändringen leder till de fördelar med vilken den motiveras. Av detta skäl har Centerpartiet sedan
tidigare motsatt sig förslaget till ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun, då en ansenlig
organisationsförändring genomfördes så sent som 2015. Centerpartiet anser att denna
organisationsförändring ännu inte utvärderats tillräckligt, och att effekterna av den bör kartläggas
ordentligt innan ytterligare organisationsförändringar görs. I dagsläget gör vi bedömningen att den nya
organisationen riskerar att medföra ineffektivitet, ökad kommunalisering och minskat tryck på
kvalitetssäkring.
Mot bakgrund av det beslut kommunstyrelsen nu fattat, och med anledning av de förbehåll som
redogörs för ovan, anser Centerpartiet därför att implementeringen av den nya organisationen måste
möjliggöra effektivisering och konkurrensutsättning på ett professionellt sätt. Vidare så är det vår
uppfattning att Uppsala kommun bör kunna ha som målsättning att upphandla minst 50 procent av det
finansierade tjänstebehovet.

Anne Lennartsson, Centerpartiet

Bilaga A § 174
Ärende 4
Revidering av riktlinjer för planering, uppföljning, intern kontroll och riskanalys
Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Revideringen av riktlinjerna är bra, men för stort fokus ligger på delårsbokslut istället för
månadsrapporter och prognoser. Även om delårsboksluten ger en bra bild av hur kommunens ekonomi
ser ut, kommer dessa för sällan för att bidra till effektiv styrning. Månadsrapporterna är därför av
största vikt för ökad insyn och möjlighet till effektfulla åtgärder i den löpande verksamheten.

Therez Olsson (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KB)

Bilaga A § 179

Ärende 9: Verksamhetsanpassning av delar av Samariterhemmet för att kunna ta emot 70
ensamstående personer

Särskilt yttrande
Majoriteten har länge känt till det akuta behovet av bostäder för de personer som beviljats
uppehållstillstånd och anvisats vår kommun. Bristen på ledarskap och snabba ageranden har nu
resulterat i detta beslut om att bygga om delar av Samariterhemmet. Även om kommunen inte själva i
slutändan kommer att ha helt finansierat detta med egna medel är det en onödigt dyr kostnad för
skattebetalarna, eftersom man kunnat använda medlen till betydligt effektivare och bättre bolösningar.
Däremot är det bra att man i och med detta får ytterligare 70 platser, eftersom det i nuläget saknas flera
hundra.
Ett bättre alternativ hade varit det vi föreslår från Kristdemokraterna, nämligen att kommunen
upprättar modulhus med en månadsavgift på 5200 kronor - ett belopp som täcks av etableringsstödet
och dänned inte belastar kommunens kassa. På så sätt får fler i nuläget bostadslösa (inte enbart
anvisade flyktingar) en möjlighet till enklare boende under en flerårsperiod.

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd
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Bilaga A § 180
Ärende 10
Omsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämndens ansökan om medel för social investering
för projekt med stöd mot studier för personer med psykisk funktionsnedsättning
Reservation
M, L, C och KB
Alliansen tycker att projektet verkar positivt i grunden då det förhoppningsvis hjälper de utvalda
personerna samtidigt som det vid positiva effekter är samhällsekonomiskt effektivt. På så sätt ser vi
detta ses som ett bra komplement till tidigare satsningar. Det är viktigt att se hela bilden för den
funktionsnedsatte med arbete som slutligt mål.
Dock anser vi att projektet bör fmansieras genom kommunbidrag. Vi föreslog därför att att medel för
år 2016 tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel och år 2017 samt år 2018 finansieras inom
ramen för mål och budget, istället för genom de avsatta medlen för sociala investeringar.

Therez Olsson (M)
Mohamad Hassan (L)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KB)
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Bilaga A § 183

Ärende 14 Yttrande över remiss: Barnkonventionen blir svensk lag
Reservation
Vi reserverar oss mot beslutet där majoriteten i kommunstyrelsen inte biföll vårt yrkande om ett tillägg
i remissen gällande barnkonventionen med följande lydelse:

Familjen som en del av helhetsperspektivet
Efter-som den föreslagna konventionen saknar vägledning är det viktigt att man vid införandet i
Sverige ser barnens rättigheter i ett helhetsperspektiv utifrån hela bamkonventionen, där familjen
(redan i inledningen) nämns som "den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön...
för barnens utveckling".

Det är viktigt att följa den kommande tillämpningen av barnkonventionen så att lagstiftningen blir en
verklig förbättring att lyfta bamperspektivet och inte riskerar att bli ett slagträ i myndigheters
subjektiva uttolkande av vad som är "barnens bästa". Här behöver den psykologiska forskningen
beaktas hur man kommunicerar med barn och verkligen tar tillvara barnens intresse utifrån deras
familj ekontext.

Uppsala 2016-09-15
Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd

Pur- 7)

Bilaga A § 184
Ärende 14
Yttrande över remiss om ändring av tid för igångsättning av civil flygverksamhet vid
Uppsala flygplats Ärna
Reservation
M, L och KB
Bra och tillförlitlig näringslivspolitik kräver att kommunen agerar i enlighet med vad som tidigare
sagts. Detta yttrande avviker från kommunens tidigare linje att möjliggöra civil flygverksamhet på
Ärna. Samtidigt riskeras ungefär 1000 arbetstillfällen som kan möjliggöras i det fall
civilflygverksamhet kommer på plats. Därför yrkade vi att tillstyrka försvarsmaktens begäran om att
förlänga tiden för igångsättning av civil flygverksamhet vid Uppsala flygplats från tre till sju år.

Therez Olsson (M)
Mohamad Hassan (L)
Jonas Segersam (KB)

