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upPleil.f. KOMMUNSTYRELSEN 

2 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 123 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 124 

Fastställande av föredragningslista. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av punkterna: 

1. Information om tillförordnad biträdande stadsdirektör. 
2. Bestämmelser om resurser till politiska sekreterare mandatperioden 2019-2020. 
3. Av ledamot väckt ärende vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



une» KOMMUNSTYRELSEN 

3 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 126 

Antagande av Detaljplan för del av kvarteret Plantan 
KSN-2017-1852 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Detaljplan för del av kvarteret Plantan. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 23 augusti 2018 överlämnat detaljplan för del av kvarteret 
Plantan i innerstaden till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingama inklusive 
protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till ärendet. Inkomna yttranden 
återfinns hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande. Planer som tas fram med utökat 
förfarande ska antas av kommunfullmäktige efter godkännande i plan- och byggnadsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 juli 2018. 
Plan- och byggnadsnämndens beslut den 23 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

4 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 127 

Riktlinjer för exploateringsavtal och för markanvisningar i Uppsala 
kommun 
KSN-2018-1208 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 1, samt 

att anta Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 2. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Uppsalamodellen för markanvisningar, enligt ärendets bilaga 3, som en fördjupning av 
Uppsala kommuns riktlinjer för markanvisningar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslag till Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska varje kommun som avser att ingå exploateringsavtal 
respektive genomför markanvisningar anta riktlinjer för exploateringsavtal respektive riktlinjer för 
markanvisningar genom beslut i kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta har stadsbyggnads-
förvaltningen upprättat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal och riktlinjer för markanvisningar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 augusti 2018. 
Mark- och exploateringsutskottets beslut den 13 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upPätifi KOMMUNSTYRELSEN 

5 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 128 

Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser 
KSN-2018-2310 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra föreskrifterna i de stiftelser som anges i 
ärendets bilaga 1, samt 

att, om Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka ovanstående stiftelsers kapital till ändamålen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda administrationen och hanteringen avseende de 
donationsstiftelser som enskilda kan söka medel från enligt ärendets föredragning, samt 

att göra uppehåll i utdelningar från dessa stiftelser under 2018. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser. Utdelningsbart kapital i tio av dessa donationsstiftelser 
är begränsat med följd att stiftelseändamålen inte kan tillgodoses. Genom att ansöka om s.k. 
permutation hos Kammarkollegiet kan allt kapital i dessa stiftelser frigöras och delas ut i enlighet med 
respektive stiftelseförordnande. 

Ansökningsförfarandet, administrationen och hanteringen av de donationsstiftelser som 
kommuninvånare kan söka medel från behöver digitaliseras och säkras i enlighet med den nya 
dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj 2018. Under utredningstiden föreslås att ett 
uppehåll görs i utdelningar. När den nya lösningen är på plats kan ansökningsförfarande återupptas 
och utdelning ske. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



upl?»,11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

6(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 129 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2018-2422 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att 
arbetsmarknadsnämnden tilldelas ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. 

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

Sammanfattning 
Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder behöver revideras med anledning av den 
ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som trädde i kraft den 1 juni 2018 och 
som anger att socialnämnden i vistelsekommunen ska lämna bistånd till utlänningar som har ansökt 
om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan 
prövas. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 juli 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

vt& 



unit5.9.13, KOMMUNSTYRELSEN 

7 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 130 

Komplettering av ersättningsreglerna avseende ersättning för 
parkeringsavgifter 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta komplettering till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019-2022 enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa ersättningsnivåerna för parkeringsavgift enligt ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen bevaka nivån på parkeringsavgifter samt om reglerna för 
aktuell gatuparkering förändras och vid behov revidera ersättningsnivåerna 

Sammanfattning 
Regler för arvode och ekonomiska ersättningar föreslås kompletteras med: 
"§ 39 Ersättning för parkeringsavgift utgår enligt bilaga 1 endast om den förtroendevalde har rätt till 
reseersättning enligt § 38. Parkeringsavgift ersätts för sammanträdestiden plus en timme. På begäran 
ska den enskilde förtroendevalda kunna styrka sina kostnader för parkeringsavgift." 
Reglernas bilaga 1 föreslås kompletteras med: 
"Ersättning för parkeringsavgift (§ 39) Utgifter för parkeringsavgift ersätts med högst 20 kr/timme 
fram till k1.18 och med 5 kr/timme efter k1.18. 

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

Beslutsunderlag 
ERS-gruppens skrivelse den 15 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

8 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 131 

Handlingsplan Bostad för alla 
KSN-2018-1730 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge berörda nämnder och kommunala bolag tillfälle att lämna synpunkter och föreslå 
kompletteringar till Handlingsplan Bostad för alla, 

att remittera Handlingsplan Bostad för alla till Sveriges byggindustrier service AB, Handelskammaren 
Uppsala län, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle och Fastighetsägarna MittNord AB och 
handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) för yttrande, samt 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till nya Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2019-2022. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Rikard Steinholtz (alla M) reserverar sig till förmån för bifall till 
eget yrkande. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz och Mats Gyllander (alla M), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KB) yrkar: 

Att handlingsplanen kompletteras så att även en plan för LSS-bostäder inkluderas. 

Att remittera Handlingsplanen för Bostad för alla till handikappförbundens samarbetsorgan. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (1\,{P), bifall till Mohamad Hassans (L) 
med fleras andra yrkande, samt därutöver: 

Att på sidan 2 lägga till följande mening efter sista stycket i tjänsteskrivelse samt handlingsplanen: 
Parallellt med genomförandet av denna handlingsplan kommer strategiska 
loka försörjningsplaner tas fram för att säkerställa tillgången till bland annat LSS-bostäder, 
vård- och omsorgsboenden samt bostadssociala kontrakt. 

Att på sidan 7 lägga till: "Nyckeltal för andel hyresrätter" under "Måltipffillelse av 
delmålet". 

Att på sidan 9, andra meningen under "Ekonomiska konsekvenser" lägga till "minst" framför 
"30 procent". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

upP19,11,2 KOMMUNSTYRELSEN 

9 (25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

(§ 131, forts) 

Att på samtliga sidor konsekvent skriva "låga boendekostnader" istället för "låga kostnader". 

Sammanfattning 
Handlingsplan Bostad för alla knyter an till beslutade övergripande målsättningar för kommunens 
bostadsförsörjning i Mål och budget 2018-2020 (inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad 
och arbete) samt till kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019. Syftet med 
handlingsplanen är att möjliggöra ambitionen om bostad för alla, genom att konkretisera de 
övergripande målen i delmål med därtill kopplade förhållningssätt/metodutveckling och åtgärder. 
Handlingsplanen ska följas upp i samband med ordinarie uppföljning av kommunstyrelsens 
verksamhetsplan. Första ordinarie uppföljning beräknas ske i april 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) med fleras ändringsyrkandes första att-sats mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) med fleras ändringsyrkandes andra att-sats mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

ivur Vik_ 



Justerandes sign 

10 (25) 

upP,103, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 132 

Ansökan om förlängning av den sociala investeringen Supported Education 
— Stöd i studier 
KSN-2018-1690 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna omsorgsnämndens ansökan om förlängning av satsningen i enlighet med ärendets 
bilaga 1, 

att bevilja omsorgsnämnden 2 080 000 kronor från de avsatta medlen för sociala investeringar för att 
fortsätta driva satsningen under januari 2019-januari 2020, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att revidera projektplan och återbetalningsplan för satsningen. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz, Mats Gyllander (alla M) och Simon Alm (SD) reserverar sig till 
föiinån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz och Mats Gyllander (alla M) yrkar, med instämmande av Simon 
Alm (SD), avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beviljades i september 2016 4,31 miljoner kronor från de avsatta medlen för sociala 
investeringar för att driva satsningen Supported Education — Stöd i studier (KSN2016-1515). Arbetet 
inleddes i januari 2017 och bedrivs under två år. 
Styrgruppen för Supported Education — Stöd i studier beslutade i februari 2018 att ansöka om 
ytterligare 2,08 miljoner kronor för att förlänga satsningen med ett år. Syftet med förlängningen är att 
pröva hållbarheten i metoder och arbetssätt. Förlängningen innebär också en inriktning mot 
Gottsunda-Valsätraområdet, där personer som bor i området och tillhör projektets målgrupp ges 
förtur till insatsen. Vidare kommer ambitionsnivån för satsningens huvudmål att höjas under 
förlängningsåret. Den ursprungliga målsättningen om att 60 procent av deltagarna ska ha påbörjat eller 
slutfört studierna vid satsningens slut höjs till 70 procent. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.  

Utdragsbestyrkande 



11(25) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 133 

Beslut om avvikelse från direktiv för Rosendalprojektet 
KSN-2016-1720 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att exploateringsprojektet Rosendal finansierar de föreslagna åtgärderna till hälften, 
enligt föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 133. 

Sammanfattning 
I samband med utbyggnaden av Södra Rosendal (Rosendalprojektet, etapp 1) kommer omfattande 
anläggningarbeten att genomföras på Rosendalsvägen och Torgny Segerstedts Alle från juni 2018 till 
hösten 2019. Trottoarer, cykelvägar, parkeringsplatser för rörelsehindrade, körbanor och planteringar 
kommer att fårdigställas. För att genomföra åtgärderna med minsta möjliga störning för boende i 
området, minska ren genomfartstrafik och undvika förseningar av entreprenaden och tillhörande 
kostnader, behöver Rosendalsvägen genom Stadsskogen stängas av för biltrafik. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 7 augusti 2018. 
Mark- och exploateringsutskottets beslut den 13 juni 2018. 

VL6 
Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 133 

Ärende 12 

Beslut om avvikelse från direktiv för Rosendalprojektet 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Alliansen tycker att det ska vara lätt att transportera sig både inom Uppsala kommun samt till och 

från kommunen. Människans framkomlighet ska vara i fokus och i vårt Uppsala ska även bilen ges 

plats. Vi välkomnar utvecklingen av nya, miljövänliga och innovativa trafiklösningar. 

Teknikutvecklingen går fort och vi måste planera för fordon som går på el, är tysta, bullerfria och kan 

köra sig själva. Vi vill därför understryka att vi anser att det är okej att stänga av genomfartstrafik 

tillfälligt under den tid som är nödvändig för att genomföra byggnationen. Vi kommer däremot inte 

att ställa oss bakom ett förbud av genomfartstrafik längre än nödvändigt eller på sikt. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AlliAt1211 
Liberolerna  
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 134 

Projektdirektiv för Främre Boländerna 
KSN-2018-1052 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektivet för främre Boländerna, enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att återremittera 
ärendet. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig därutöver till fötmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Steinholtz och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Mohamad Hassan (L) yrkar i andra hand: 

Att projektdirektivet för Främre Boländerna ska omfatta bostäder i enlighet med tidigare 
beslut från 2014. 

Att Uppsala kommun som utgångspunkt ska låta byggherreplaner vara huvudfokus i 
projektdirektivet för Främre Boländerna. 

Maria Gardfjell (1V113) yrkar avslag på Mohamad Hassans (L) yrkande. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för att i enlighet med 
kommunens samhällsbyggnadsprocess starta arbetet med att planera och därefter genomföra 
omvandlingen av Främre Boländerna. Efter fårdigställandet av Resecentrum och Stationsgatan började 
många fastighetsutvecklare visa stort intresse för att utveckla Främre Boländerna. Ett översiktligt 
program för utvecklingen av Boländerna antogs 2014, varefter ett strukturprogram har tagits fram för 
området. 

Enligt programmet ska området utnyttjas till kontorsetableringar eftersom närheten till Resecentrum 
skapar attraktivitet för verksamheter, särskilt företag med stort regionalt upptagningsområde av 
arbetskraft. Utbyggnaden längs Stationsgatan slutförs just nu med uppförandet av kontorshuset 
"Juvelen". Samtidigt pågår en utbyggnad av området mellan Resecentrum och Kungsgatan. 

Parallellt med strukturprogrammet har Uppsala kommun, tillsammans med Handelskammaren i 
Uppsala och några av fastighetsägarna, drivit ett visionsarbete för stadsdelen. En folder har tagits fram 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Ela KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

(§ 135, forts) 

där visionen bland annat formuleras så här: "Den primära målbilden är en stadsdel för företag, både 
nya och etablerade. Området ska välkomna såväl Early Adopters som internationella kunder och 
företag. Det är dessutom en levande stadsdel med framåtanda och kunskapsutveckling. En stadsdel 
som kan främja Uppsala och dess invånare." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot Mohamad 
Hassans (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller mark- och exploateringsutskottets 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 maj 2018. 
Mark- och exploateringsutskottets beslut den 13 juni 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

k/fr "6--. 
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upliMeifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 135 

Projektdirektiv för Södra Gunsta 
KSN-2018-2233 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till projektdirektiv för Södra Gunsta 

Sammanfattning 
Södra Gunsta planeras bli en sammanhållen stadsstruktur som ska fungera som ett lokalt centrum i 
Funbo med såväl bostäder som kommersiell och kommunal service. Bostadsbebyggelsen planeras 
bestå av både enfamiljshus och flerbostadshus. Projektet är beroende av ny vägplan för del av väg 282 
då det behövs ny cirkulationsplats och infart till utbyggnadsområdet. 
Kostnad för utbyggnad av allmänna platser uppskattas i detta tidiga skede till storleksordningen cirka 
540 miljoner kronor, vilken till fullo ska finansieras genom intäkter från markförsäljningar och genom 
att byggherrar erlägger ersättning för utbyggnad av allmän platsmark. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 augusti 2018. 
Mark- och exploateringsutskottets beslut den 13 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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lupP1919, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 136 

Avtal mellan kommunen och Uppsala Universitet avseende flödesmätaren 
vid Islandsfallet 
KSN-2018-2449 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna avtal avseende flödesmätaren vid Islandsfallet enligt ärendets bilaga. 

Yrkande 
Maria Gardfjell (Ml') yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Inom ramen för projektet "Fyrisldimat" driver Uppsala universitet (UU) en meteorologisk och 
hydrologisk infrastruktur som säkerställer fortvariga observationer med mycket långa tidsperspektiv. 
En av dessa mätplatser ligger vid Västra Agatan 24, där vattenstånd mätts av UU genom automatisk 
registrering sedan maj 2000. Mätstationen närmar sig slutet av sin livslängd och ersätts nu genom en 
ny station i "Informations- och mötesplats Pumphuset". Pumphuset var ursprungligen Uppsalas 
vattenverk, där vattenstånd mättes fortlöpande mellan 1876 och 1969. Mellan 1980 och 2000 har UU 
periodvis skött manuell registrering. Igångsättning och drift av mätstationen vid Pumphuset syftar 
såväl till att säkerställa samhällets behov av data på vattenstånd, vattenföring och vattenbeskaffenhet, 
som universitetets behov för undervisning och forskning. Genom att knyta ihop den nya stationen med 
tidigare mätningar säkerställs infoiniation om viktiga extremhändelser (högflöden liksom långvarig 
torka) och långsiktiga trender (t.ex. för att relatera till klimatförändring). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upenifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 137 

Deltagande vid Global Action Climate Summit i San Fransisco, USA 
KSN-2018-2378 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens vice ordförande bereds möjlighet att delta vid konferensen Global Action 
Climate Summit i San Fransisco, USA, samt 

att uppdra till stadsdirektören att utse tjänstepersoner som ska delta vid konferensen Global Action 
Climate Summit i San Fransisco, USA. 

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

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

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har inbjudits att delta med en delegation på konferensen Global Action Climate 
Summit som arrangeras i San Fransisco, USA den 12-14 september 2018. Under konferensen utses 
även vinnaren i One Planet City Challenge där Uppsala är nominerad som en av finalistema. 
I samband med konferensen finns möjlighet att arrangera ett flertal möten med företag och 
organisationer i och kring Silicon Valley inom milj öteknikområdet. Det skapar möjligheter att knyta 
värdefulla kontakter för Uppsalas arbete med att bli en smart och hållbar stad. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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1014,9319, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 138 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar 
KSN-2018-1367 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av attester för utbetalningar till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018. Granskningen har syftat till att kartlägga 
och bedöma processen för löneutbetalningar för att bedöma om lönekostnaderna redovisas korrekt. 

Kommunrevisionen bedömer att kommunens processer och kontroller är ändamålsenligt utformade 
men att attester av utbetald lön inte fullt ut görs i enlighet med fastställda rutiner. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 juni 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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UPPOM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 139 

Yttrande om kommunrevisionens uppföljning av Mark- och 
exploateringsverksamheten 
KSN-2018-1967 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun följt upp den 
granskning av mark- och exploateringsverksamheten som genomfördes under hösten 2015. Syftet med 
uppföljningen har varit att följa upp kommunstyrelsens svar på granskningen och hur kommunen 
arbetat vidare med olika åtgärder och rekommendationer som lämnades i den ursprungliga 
granskningen. 

Efter genomförd uppföljning bedömer kommunrevisionen att stadsbyggnadsförvaltningen har tagit 
fram relevanta och ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt annan dokumentation i syfte att 
skapa enhetliga rutiner för mark- och exploateringsverksamheten och att med dessa som grund 
fastställa en projektmodell som ska gälla för projekten. 

Kommunrevisionen rekommenderar Uppsala kommun att stärka den interna kontrollen ytterligare 
genom att 

prioritera arbetet med att ta fram rutinbeskrivningar och annan dokumentation 
prioritera även arbetet med att gå igenom, utreda, avsluta och delavsluta exploateringsprojekt, 
bland annat genom genomgång av de intäkter för markförsäljningar som ännu inte intäktsförts 
trots att köparen tillträtt marken 
införskaffa ett adekvat och lämpligt projekt-/IT-stöd för mark- och exploateringsverksamheten 
och denna verksamhets speciella förutsättningar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 augusti 2018. 
Mark- och exploateringsutskottets beslut den 13 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 140 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intäktsprocesser 
KSN-2018-1969 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer granskat kommunens interna kontroll rörande 
intäkter. Revisionens samlade bedömning är att goda rutiner finns för att minska risken för 
felaktigheter. Revisionen pekar särskilt på tre utvecklingsområden: exploateringsverksamheten, 
riktade statsbidrag (återsökning) samt kontanthantering. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 jul 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

1\46- 



Justerandes sign 
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upP,13,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 141 

Anmälda delegationsbeslut perioden 10 juni - 22 augusti 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 10 juni - 22 augusti 2018 till 
protokollet, bilaga A § 141. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning (bilaga) över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
perioden 10 juni till och med 22 augusti 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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uplitelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 142 

Anmälningsärenden 
KSN-2018-1204 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 1 juli —23 augusti 2018: 

1. Finansrapport per maj 2018, Uppsala kommun- och koncern. 
2. Årsredovisning stiftelsen Jälla egendom. 
3. Handlingsplan agenda 2030, 2018-2020. 
4. Mälardalsrådets rapport Storregional godsstrategi - Delrapport 2018. 
5. Mälardalsrådets rapport Bättre Matchning Storregional systembild 2018. 
6. Information från Migrationsverket om utbetalning av 200 miljoner i tillfälligt stöd för att hjälpa 
ensamkommande att stanna kvar i kommunen. 
7. Beslut om tillförordnad utbildningsdirektör sommaren 2018. 
8. Protokoll Jälla Egendom 2018-05-08. 
9. Protokoll kommunala handikapprådet 2018-05-25. 
10. Protokoll Svenska kommun försäkring AB den 1 juni 2018. 
11. Protokoll Svenska kommun försäkring AB den 7 maj 2018. 
12. Nya anställningar inom Uppsala kommun perioden juli 2018. 
13. Domslut Högsta Domstolen om att inte bevilja prövningstillstånd gällande ersättning på grund av 

inrättande av naturreservat m.m. 
14. Ordförandebeslut fattat den 30 juli 2018 om "Uppdrag med anledning av väderläget sommaren 
2018", KSN-2018-2434. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



22 (25) 

Upliaele KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 143 

Bestämmelser om resurser till politiska sekreterare mandatperioden 
2019-2020 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta bestämmelser om resurser för politiska sekreterare för mandatperioden 2019-2022 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på följande ändring: 

De partier som har fler än en resurs föreslås få fördela löneutrymmet mellan tjänsterna med en 
flexibilitet motsvarande 25 procent. Individuellt kan då lönen sättas i intervallet 25 000 — 47 500 
kronor per månad. 

Sammanfattning 
I november 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om fördelning av resurser och regler för politiska 
sekreterare för mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsen föreslås anta nya bestämmelser om 
resurser för de politiska sekreterarna för den kommande mandatperioden 2019 - 2022. 
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Ordförandens förslag till beslut den 23 augusti 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

`Tik 
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upli93.113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 144 
Information om tillförordnad biträdande stadsdirektör 

Stadsdirektör Joachim Danielsson informerar kommunstyrelsen om att Ola Hägglund utses till 
tillförordnad stadsdirektör efter Christoffer Nilsson, från om med den 1 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 145 

Mohamad Hassan (L) väcker ärende om att se över ersättningskriterierna 
för lärare 
KSN-2018-2627 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att utreda frågan och återkomma. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) har vid kommunstyrelsens sammanträde väckt ärende "Initiativ från 
Liberalerna" om att se över ersättningskriterierna för lärare, 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda frågan och 
återkomma. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Mohamad Hassans (L) skrivelse "Initiativ från Liberalerna", KSN-2018-2627. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Uplinluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-29 

§ 145 

Information om höjd beredskap med anledning av sommarens väder 

Föredragande: Hannes Vidmark, avdelningschef ekologisk hållbarhet. 

§ 146 

Avrapportering Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Föredragande: Ingela Hagström, avdelningschef social hållbarhet. 

Utdragsbestyrkande 

f\44,- 
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