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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 102 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 103 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av infoimationspunkten: 

- Rapportering om arbetet med kamerabevakning 

§ 104 

Rapportering om arbetet med kamerabevakning 

Föredragande Anders Fridborg, säkerhetschef. 

Utdragsbestyrkande Justerandes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 105 

Remiss: Mål och budget 2019-2021 samt fastställande av skattesats för 2019 
KSN-2017-3559 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att översända förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, ärendets bilaga, för yttrande 
till nämnder med svarsdatum senast den 24 augusti, samt 

att nämnderna i samband med yttrandet inkommer med förslag på taxor och avgifter. 

Ej deltagande i beslut 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Caroline Bringborn (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Varje år i november fattar fullmäktige beslut om det 
kommande årets plan för mål och budget. Då bestämmer fullmäktige hur de ska fördela pengarna samt 
vilka inriktningsmål och områden som de särskilt vill prioritera. Mål och budget gäller för tre år 
och revideras årligen, samt följs upp tre gånger om året. Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 
om direktiv till arbetet med Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 juni 2018. 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 106 

Åtgärdsvalstudie länsväg 282 sträckan Uppsala-Almunge 
KSN-2018-1449 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Trafikverket i enlighet med ärendets bilaga 1 med vid sammanträdet beslutad 
justering. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Caroline Bringbom (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till gemensamt yrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 106. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras 
gemensamma yrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Caroline Bringbom (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att kommunen tillsammans med Trafikverket och Region Uppsala går vidare med paket 1, 2 och 3. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar med instämmande av Erik Pelling (S) bifall till arbetsutskottets förslag 
med följande ändring på sidan 1 i yttrandet: 
En särskilt prioriterad fråga för kommunen är att åstadkomma en cykelkoppling mellan 
Gunsta och Länna längs med länsväg 282 och på sikt en vidare koppling till Almunge. Därför 
har också Uppsala kommun i den årliga återrapportering till region Uppsala spelat in att 
cykelvägen mellan Gunsta och Länna bör utredas i en vägplan. Uppsala kommun ser positivt 
på att även sträckan Länna-Almunge omfattas. Här handlar det snarare om när det 
finns ekonomiska förutsättningar för genomförande av projekten. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar därutöver avslag på Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma 
yrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma yrkande. 

Sammanfattning 
Trafikverket har tillsammans med bland andra Uppsala kommun och Region Uppsala 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 282 Uppsala-Almunge. Kommunens planerade exploateringar 
längs stråket kommer att påverka vägens funktion. Syftet med arbetet har varit att finna åtgärder 
för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet och säkerställa detta allteftersom stråket 
exploateras. 

Utdragsbestyrkande 

424/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

(§ 106, forts.) 

Åtgärdsvalsstudien har effektbedömt tre åtgärdspaket. Förslaget är att kommunen tillsammans med 
Trafikverket och Region Uppsala går vidare med paket 1 och 2, vilket i korthet innebär att vägens 
standard ses över för ökad trafiksäkerhet samt att förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och 
cykel förbättras. Region Uppsala kommer tillsammans med Trafikverket att besluta om vilka åtgärder 
man går vidare med inom ramen för genomförandet av länstransportplanen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 106 

Ärende 4 
Åtgärdsvalstudie länsväg 282 sträckan Uppsala-Almunge 

Reservation 
Alliansen 

Vi ställer oss positiva till att gå vidare med paket 1 och 2 men anser även att vi bör gå vidare med 

paket 3. Vi anser att det behövs omfattande åtgärder för att förbättra framkomlighet och 

trafiksäkerhet. Kollektivtrafik, gång och cykel är viktiga delar för att transportera uppsalaborna men 

vi tror att det är ett misstag att inte bygga framtidens Uppsala även för bilen. Människans 

framkomlighet ska vara i fokus och i Alliansens Uppsala kommer även bilen att ges plats. Vi tror på 

och 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. Det 

är därför viktigt att ha en långsiktig plan för Uppsalas utveckling där stad och landsbygd att hålla ihop 

och där även fordonstrafik får plats. Genom att även gå vidare med paket 3 skapar vi förutsättningar 

för att möta behovet hos den ökade befolkningen i området. I ärendet nämns det att 1400 bostäder i 

området när det enligt beslutad översiktsplan är drygt 2500 bostäder. 

Med anledning av ovanstående yrkade Alliansen på: 

att kommunen tillsammans med Trafikverket och Region Uppsala går vidare med paket 1, 2 och 3 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersann (Kl)) 

AIMAN2N 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 107 

Avrapportering av samordnad planeringsprocess för stads- och 
landsbygdsutveckling samt prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 
KSN-2016-2215 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avrapporteringen i föredragningen och i ärendets bilaga 1, 

att fastställa reviderade kriterier för värdering av projekt enligt ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna förteckningen över de högst prioriterade samhällsbyggnadsproj elden enligt 
ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan 
Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till gemensamt yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 107. 

Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M) och Mohamad Hassan (L) reserverar 
sig till förmån för bifall till gemensamt yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 107. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga C § 107. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga D § 107. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till yrkanden från (M), (L) (C) och (KD). 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan 
Hanna (C) yrkar: 
Att (1) byggherreplaner ska användas i en större omfattning till olika projekt. 

Att (2) formuleringen "kapacitetsstark kollektivtrafik" används genomgående i detta dokument. 

Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M) och Mohamad Hassan (L) yrkar 
därutöver: 
Att i första stycket under avsnittet "Projektportföljen" ändra första meningen till följande lydelse 
" ...minst 3000 bostäder..." 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras första att-sats om att 
byggherreplaner ska anvåndas i en större omfattning till olika projekt.  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

(§ 107, forts.) 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
Att (I) en utveckling av Björklinge, Vattholma och Almunge med fler bostäder, upprustning av skolor 
och förskolor samt förbättrad närservice förs in under kommunens högst prioriterade 
utvecklingsområden. 

Att (2) planläggning ska initieras i minst två av dessa tätorter kommande år. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt därutöver på tillägget: 
Att det i planeringsprocessen ingår konkreta planer för egnahemsområden och villor i Uppsala 
kommun. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till samtliga ovanstående yrkanden från (M), (L), (C) och (KD). 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på samtliga ovanstående yrkanden från (M), (L), (C) och (KD). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick i Mål och budget för 2016-18 i uppdrag att ta fram en samordnad 
planeringsprocess för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och 
bolag. En delrapportering av uppdraget skedde i kommunstyrelsen 8 mars 2017. Utvecklingsarbetet 
har därefter fortsatt och uppdraget kan slutrapporteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan 
(L) och Stefan Hannas (C) första respektive andra gemensamma yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M) och 
Mohamad Hassan (L) gemensamma yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningen skrivelse den 11 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

14k 



Bilaga A § 107 

Ärende 5 

Avrapportering av samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling samt 
prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

Vi tycker att prioriteringarna i planen i stort är bra men vill understryka att vi (politiken) och 

exploatörer skall kunna lägga till olika projekt i portföljen. Huvudinriktningen skall då vara att dessa 

kan genomföras som byggherreplaner eller att omprioritering sker. 

Vi vill att formuleringarna i detta dokumentet skall hålla sig till vad som är beslutat och vi anser 

därför att ordet "kapacitetsstark kollektivtrafik" skall användas på de ställen där spårvagn eller 

spårväg används. 

Med anledning av ovanstående yrkade vi på: 

Att byggherreplaner skall användas i en större omfattning till olika projekt 

Att formuleringen "kapacitetsstark kollektivtrafik" används genomgående i detta dokument 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

MODERATERNA Liberalerna  CENTERPARTIET UPPSALA 

aib 



MODERATERNA  Liberalerna 
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UPPSALA 

Bilaga B § 107 

Ärende 5 

Avrapportering av samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling samt 
prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna 

Moderaterna och Liberalerna vill att ambitionen om 3000 bostäder skall kvarstå. Det är en viktig 

signal till de som inte har någon bostad, till de som bygger bostäder och till Uppsalaborna att vi 

fortfarande har ambitionen om att bygga 3000 bostäder per år. 

Med anledning av ovanstående yrkade Moderaterna och Liberalerna på: 

Att i första stycket under avsnittet "Projektportföljen" ändra första meningen till följande lydelse 

"...minst 3000 bostäder..." 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga C § 107 

Ärende 5 
Avrapportering av samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling samt 
prioritering av samhällsbyggnadsprojektet 

Reservation 

Centerpartiet 

För Centerpartiet är det en prioritet att hela kommunen ges förutsättningar att leva. För att utveckla 

hela Uppsala kommun och säkerställa god välfärd och tillgänglig service för samtliga 

kommuninvånare vill vi särskilt satsa på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. De ligger 

strategiskt utspridda i kommunen, har ett basutbud av välfärd och service och ligger längs befintliga 

kollektivtrafikstråk. Därtill har kommunen mark att exploatera och utveckla på dessa orter. 

Utveckling av Vänge och Vattholma ingår som prioriterade projekt i ärendet projektportfölj, men 

Centerpartiet anser att den dessutom borde ha kompletterats med projekt i Björklinge och Almunge. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet på 

att en utveckling av Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge med fler bostäder, upprustning av 

skolor och förskolor samt förbättrad närservice förs in under kommunens högst prioriterade 

utvecklingsområden. 

att planläggning ska initieras i minst två av dessa tätorter kommande år. 

Stefan Hanna (C) 

EIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
17k 



Bilaga D § 107 

Ärende 5 

Avrapportering av samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling samt 

prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Reservation 

Kristdemokraterna 

I avrapporteringen kring planeringsprocessen för stads- och landsbygdsutvecklingen m.m nämns 

framtida mål för bostadsbyggandet i Uppsala. Det talas om en målsättning om 2000-3000 bostäder 

per år, att det ska byggas 33 000 bostäder i den södra delen av Uppsala samt att vi har potential för 

byggnation av 60 000 bostäder mellan 2018-2050. Detta är välbehövliga och i mångt och mycket 

realistiska mål för Uppsala kommun att kunna möta upp. Vad vi kristdemokrater däremot saknar i 

planeringen för de framtida bostäderna är en process för byggnation av egnahemsområden och 

villor. Bostadsrätter och hyresrätter har vi gott om i Uppsala, men frågar man människor om hur de 

verkligen vill bo så svarar en övervägande majoritet att de vill bo i ett eget hem eller villa. Vi bör 

således väga in aspekten om hur människor faktiskt vill bo i vårt arbete när vi planerar för framtidens 

Uppsala. 

Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att det i planeringsprocessen ska ingå 

konkreta planer för egnahemsområden och villor i Uppsala kommun. 

Jonas Segersann (KID) 

K 

gis. Tik 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 108 

Lån till stiftelsen Ulla egendom för gödselbrunn 
KSN-2016-2620 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Stiftelsen Jälla Egendom lån om 1,6 miljoner kronor för byggnation av gödselbrunn och 
hårdgöming av yta för grovfoderlagring som ett led i omställningen till ekologisk produktion. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 108. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Jälla Egendom har inkommit med en ansökan om lån för att dels finansiera en 
gödselbrunn, dels för att finansiera att en yta hårdgörs för att användas till grovfoderlagring. 
Investeringarna är nödvändiga för en omställning till ekologisk produktion. 

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

0,05 



Liberalerna e;  t 

Bilaga A § 108 

Ärende 6 

Lån till Stiftelsen Jälla Egendom för gödselbrunn m.m. 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

När ärendet angående omställning till ekologisk produktion vid Jälla Egendom var uppe i 

kommunstyrelsen i december 2017 hade Alliansen ett annat förslag till beslut. Vi yrkade att 

omställningen av lantbruket till ekologisk produktion påbörjas 2018 men sker succesivt och i etapper 

där utbildningsperspektivet för eleverna kommer i främsta rummet. Vi ansåg att det i fallet med Jälla 

är viktigt att ta i beaktning att gården inte bara är ett jordbruk, utan också en skola. Ekologisk 

jordbruksproduktion växer i Sverige, men konventionell produktion är fortsatt den klart dominerande 

produktionsformen. Att på kort tid helt ställa om produktionen till ekologiskt jordbruk skulle därför 

kunna inverka negativt på elevernas kunskaper och framtida möjligheter att hitta jobb i de gröna 

näringarna. Alliansen fick dessvärre inte gehör i kommunstyrelsen i december 2017 för vår linje. 

Detta ärende angående lån för gödselbrunn m.m. är ett led i omställningen till ekologisk produktion. 

Vi väljer att bifalla detta ärende men anser fortfarande att omställningen av lantbruket till ekologisk 

produktion ska ske succesivt och i etapper där utbildningsperspektivet för eleverna kommer i främsta 

rummet. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

ALMANIN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 109 

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan (FÖP) för Storvreta 
KSN-2018-1132 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta upprättat förslag till genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta 
inklusive kostnadsfördelningsprincip enligt ärendet bilaga 1, med vid sammanträdet beslutad 
revidering. 

Jäv 
Gustaf Lantz (S) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan 
Hanna (C) reseverar sig till förmån för gemensamt yrkande och avger skriftlig reservation enligt 
bilaga A § 109. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkanden. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för bifall till återremissyrkande samt eget 
avslagsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 109. 

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

Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan 
Hanna (C) yrkar i andra hand: 
att texten skall ändras i missivet sid 3 stycke 2 får följande lydelse: 
Planuppdrag som inte är förenliga med den fördjupade översiktsplanens markanvändningskarta måste 
revideras eller avslutas till förmån för planuppdrag som bidrar till att förverkliga intentionerna i FÖP 
Storvreta. Det är lämpligt att revidera planuppdraget för Fullerö 21:66 gällande 700 bostäder och 
verksamhetslokaler. Det är inte lämpligt att gå vidare med förslag till detaljplan för 
Adolfberg/Elchagen inom tidshorisonten för FÖP Storvreta. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras andrahandsyrkande. 

Jonas Segersam (Kl)) yrkar i andra hand att avslå arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunen antog 2012 den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Storvreta. Denna visar på vilka 
möjligheter som Storvreta erbjuder inför framtiden och hur Storvreta kan utvecldas vid utbyggnad. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

10 (25) 

Unielut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

(§ 109, forts) 

Sedan antagandet har avgörande förutsättningar förändrats. Den tidigare föreslagna 
utbyggnadsordningen har frångåtts, och antalet projekt och bostäder är fler än vad som planerades 
för i området. För att säkerställa att FÖP Storvreta kan genomföras och förverkligas på ett hållbart sätt, 
har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en plan för genomförandet och förverkligandet av FÖP 
Storvreta. Genomförandeplanen har sin utgångspunkt i den fördjupade översiktsplanens 
markanvändningskarta, bilaga 2, genomförda utredningar och strategiska avvägningar. 

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

Votering begärs och verkställs. 

De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA. De som vill att ärendet ska återremitteras röstar 
NEJ. 

JA-röster avges av: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Linda Eskilsson (1\XP), Ulrik Wämsberg (S), Eva Christiemin 
(S), Maria Gardfjell (M:P) Rickard Malmström (MP), nona Szatmåri Waldau (V). 

NEJ-röster avges av: 
Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (KB), Simon Alm (SD). 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster mot 7 NEJ-röster att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma ändringsyrkande 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 8 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga§ 109 

Ärende 7 

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta 

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

I första hand anser vi att ärendet borde återremitterats för att vidare utreda hur nedlagda VA-

investeringar till fastigheten 21:66 skall hanteras, hur kompensation skall ges till berörd markägare 

till 21:66 och hur bostäder kan inrymmas inom området. 

När vårt yrkande om återremiss föll yrkade vi på att planuppdrag som inte är förenliga med den 

fördjupade översiktsplanens markanvändningskarta måste revideras eller avslutas till förmån för 

planuppdrag som bidrar till att förverkliga intentionerna i FÖP Storvreta. Det är lämpligt att revidera 

planuppdraget för Fullerö 21:66 gällande 700 bostäder och verksamhetslokaler. Det är inte lämpligt 

att gå vidare med förslag till detaljplan för Adolfberg/Ekhagen inom tidshorisonten för FÖP Storvreta. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

1111, 
MODERATERNA Liberalerna .A • 

Centerpartiet 
NY? (9lik 

NÄRODLAD 
POLITIK 

UPPSALA 



Bilaga B § 109 

Ärende 7 

Genomförandeplan för fördjupad översiktsplan för Storvreta 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vid behandlingen av översiktsplan för Storvreta yrkade Alliansen samfällt på återremiss av förslaget, 

med stöd av Sverigedemokraterna. Anledningen är att det fortfarande finns frågetecken runt 

exploateringen av Fullerö och Adolfsberg, och att vi i Alliansen hade sett att man gjorde en mer 

grundlig analys av bland annat VA-frågorna som bakgrund för beslutet. 

När återremissyttrandet föll yrkade Kristdemokraterna avslag på hela förslaget, då vi ser det som att 

man delvis frångår intentionerna i FÖP-en. Adolfsberg/Ekhagen avfärdas helt som projekt innan 

2040, ett område som HSB arbetat med sedan lång tid och som det finns långt framskridna planer 

för. Det ligger dessutom närmare järnvägsstationen än Fullerö Backe och vi har därför svårt att förstå 

varför detta område tas bort i utvecklingen av Storvreta. 

Vi skulle även gärna se fler anpassningar av förslaget, exempelvis att det tydligt sägs att fristående 

skolor och förskolor ska beredas möjlighet att etablera sig i Storvreta, inte bara kommunala, och att 

det blir ett tydligare fokus på utvecklingen av Storvreta Centrum med träffpunkt för äldre, 

pendlarparkering och en tydligare planering för seniorboenden och trygghetsboenden. 

Jonas Segersam (KID) 

K 
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Uppsala   . KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 110 

Idakuret offentligt partnerskap (I0P) mellan Uppsala kommun och 
Barnombudet i Uppsala län 
KSN-2018-1777 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om partnerskap med Barnombudet i Uppsala län (B0iU) för 
perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2021 i enlighet med ärendets bilaga, samt 

att fastställa ersättningen till BOiU för partnerskapet till 2 856 000 kronor för 2019 med årlig 
uppräkning om 2 procent. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till 
föltnån för bifall till gemensamt yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 110. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till föttnån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 110. 

Jonas Segersam (I(D) reserverar sig till fötntån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga C § 110. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M) och Stefan Hanna (C) yrkar: 
att fastställa ersättningen till BOiU för partnerskapet till 2 300 000 kronor för 2019, 

att eventuell årlig uppräkning i samband med Mål och budget. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats samt därutöver: 
att fastställa ersättningen till BOiU för partnerskapet till 2 856 000 kronor för 2019 med årlig 
uppräkning i samband med Mål och budget. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att kommunstyrelsen avslår BOiU..s ansökan om treårigt partnerskap och i stället fortsätter med det 
ettåriga bidraget. 

Sammanfattning 
I samband med att kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsbidrag till den ideella 
föreningen Barnombudet i Uppsala län (B0iU) den 18 december 2017 gavs kommunledningskontoret 
uppdraget att snarast inleda diskussioner med föreningen om upprättande av partnerskap i enlighet 
med riktlinj en för id6buret partnerskap (TOP). 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

911 



EIZA\AL'4UM 

Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

(§ 110, forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot respektive yrkande från 
Fredrik Ahlstedt (M) och Mohamad Hassan (L) och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



NÄRODLAD 
POLITIK 

Bilaga A § 110 

Ärende 8 

Idauret offentligt partnerskap (10P) mellan Uppsala kommun och Barnombudet i Uppsala län 

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet 

Vi ser ingen anledning varför vi ska besluta om en fast uppräkning för BOiU. Vi vill att det istället ska 

ske årligen i samband med mål och budget beroende på nivå för uppräkning i övriga verksamheter. 

Det innebär att utfallet både kan bli en uppräkning som är högre eller lägre än 2 procent. 

Med anledning av ovanstående yrkade Moderaterna och Centerpartiet på: 

att fastställa ersättningen till BOiU för partnerskapet till 2 300 000 kronor för 2019 

att eventuell årlig uppräkning i samband med mål och budget 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

ffir 
MODERATERNA  Centerpartiet 

UPPSALA 

17 



Bilaga B § 110 

Ärende 8 

ldauret offentligt partnerskap (10P) mellan Uppsala kommun och Barnombudet i Uppsala län 

Reservation 

Liberalerna 

Liberalerna är mycket positiva till ett offentligt partnerskap mellan Uppsala kommun och 

Barnombudet i Uppsala län. Arbetet med offentliga partnerskap startade under Liberalernas ledning 

under förra mandatperioden. Liberalerna vill dock att beslutet om nivån för uppräkning ska beslutas i 

samband med Uppsala kommuns årliga Mål och budget-process. Uppräkningen bör förhålla sig till 

uppräkningen i kommunens egna verksamheter och till exempel relateras till den uppräkning som 

ges till utbildningsnämnden. 

Mohamad Hassan (L) 

IND 
Liberalerna 

174 



Bilaga C § 110 

Ärende 8 

ldeburet offentligt partnerskap (10P) mellan Uppsala kommun och Barnombudet i Uppsala län 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vid kommunstyrelsesammanträden den 13 december 2017 beviljades Barnombudet i Uppsala län 

(BOiU) 2 300 000 kronor i verksamhetsstöd för 2018. Föreningen har utöver detta under 2018 erhållit 

ersättning för annonser till ett värde av 500 000 kronor, varför det i ärendet föreslås att BOiU tilldelas 

2 856 000 kronor för 2018. Kommunen har länge finansierat en barnombudsman för kommunen, en 

viktig aktör som erbjuder barn i Uppsala stöd och hjälp att få sina rättigheter tillgodosedda. Hittills 

har detta skett genom den ideella föreningen BOiU, men för oss Kristdemokrater tycker vi att man 

kan göra en översyn om det kan vara lämpligt att en barnombudsman tillhandahålls på annat sätt, 

antingen i egen regi av kommunen, eller genom någon annan ideell organisation som jobbar med 

denna typ av frågor, exempelvis Rädda Barnen, eller Antidiskrimineringsbyrån (huvudman Sensus). I 

vilket fall som helst skulle vi vilja att det sker en utvärdering, och att vi innan detta är klart inte går in 

i ett långsiktigt partnerskap med just BOiU. 

Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att kommunstyrelsen avslår BOiU:s 

ansökan om treårigt parnerskap och i stället fortsätter med det ettåriga bidraget. 

Jonas Segersam (10) 

K 
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upP,19», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 111 

Beslut angående ekonomiskt stöd till Rasbo i samverkan 2018 
KSN-2018-1023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2018 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 152 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sedan 2003 i samband med kommundelsnämndernas avveclding 
beviljat medel till lokala föreningar som driver demokrati och utvecklingsfrågor i sin bygd. Dessa 
medel ska användas för att stimulera till samverkan och engagemang i frågor som rör inflytande, 
gemenskapsbyggande, information och kommunikation i den lokala bygden. Rasbo i samverkan (RIS) 
är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i Rasbo. 
Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat RIS ekonomiskt stöd. RIS har ansökt om ett 
ekonomiskt stöd med 164 000 kronor för sin verksamhet 2018. Föreningens uppdrag är att infounera, 
driva och synliggöra aktuella frågor för boende i Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,29.1,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 112 

Ekonomiskt stöd till Uppstart 2018 
KSN-2018-1295 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2018 utbetala ekonomiskt stöd om 500 000 kr för genomförandet av konferensen Uppstart 
den 3 november 2018 enligt ärendets bilaga. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 112. 

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

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att för år 2018 utbetala ekonomiskt stöd om 420 000 kr för genomförandet av konferensen Uppstart 
den 3 november 2018 enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har sedan starten av Uppstart 2012 bidragit till att genomföra eventet både genom 
ekonomiskt stöd och genom arbete med innehåll. Det har också varit en bidragande orsak till att 
eventet lyft och är ett av Sveriges största startupevent med över 1000 deltagare 2017. Målet för 
2018 är fler deltagare och en än större internationell närvaro liksom utökning av eventet till fler 
platser och fler dagar. Deltagarna består av entreprenörer, investerare, studenter, företagare och 
representanter för organisationer och media. Tidigare event är mycket uppskattade av deltagarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

0 .sh 



Bilaga A § 112 

Ärende 10 
Ekonomiskt stöd till Uppstart 2018 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

För Centerpartiet är det viktigt att Uppsala kommun stöttar initiativ som dels bidrar till att sätta 

Uppsala på kartan och dels kan stärka det lokala näringslivet, Uppstart är ett sådant exempel. 

Samtidigt är Uppsala kommuns ekonomiska situation ansträngd som följd av skenande 

nettokostnader. Prognoserna för flera kommunala kärnverksamheter visar på underskott 2018 

samtidigt som investeringsbehoven är stora och införandet av moderna, effektivare arbetssätt går för 

långsamt. I ljuset av detta anser Centerpartiet det vara motiverat att dra ned något på det 

ekonomiska stödet till sådant som inte hör till kommunens kärnuppgifter. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet därför på 

att för år 2018 utbetala ekonomiskt stöd om 420 000 kr för genomförandet av konferensen 

Uppstart den 3 november 2018 enligt ärendets bilaga. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 



15 (25) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20184)6-13 

§ 113 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
KSN-2018-1759 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att finanschefen delegeras rätten att utse portfölj ansvarig, 

att CIO delegeras rätten att fatta beslut om att teckna personuppgiftsbiträdesavtal, 

att CIO delegeras rätten att fatta beslut rörande framställningar som enskilda gör med stöd av 
dataskyddsförordningen, samt 

att finanschefen, eller i dennes frånvaro ekonomidirektören, i förening med finansstrateg eller 
finansekonom, tecknar kommunens filma gällande lånehandlingar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj, om Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncem. 
Av riktlinjerna framgår att Uppsala kommun och de kommunala bolagen i sin verksamhet 
har ett omfattande behov av el för användning i verksamheten. Prisförändringar på elmarknaden 
innebär risk för kostnadsökningar. Så långt det är möjligt ska därför kommunkoncernen ha kontroll 
över de framtida elkostnaderna. 
För att skapa stabilitet och förutsägbarhet ska den omsättning av elenergi som Uppsala kommun har 
prissäkras. Detsamma gäller för de bolag som är anslutna till det centrala elhandelsavtalet. För 
att så långt det är möjligt begränsa prisrisken ska inköpen prissäkras löpande. Prissäkringarna 
sker successivt och i enlighet med säkringsmodellen i bilaga 2.6. Prissäkringar ska alltid ske med 
referens till det prisområde där verksamheten bedrivs, elområde 5E3. 
I handel med elcertifikat exponeras kommunen och de anslutna bolagen för risken att marknadspriset 
på elcertifikat förändras. För att minska denna risk ska en säkringsstrategi tillämpas som följer 
uppsatta regler. Foimema för säkring av elcertifikat ska ske i överenskommelse med 
portföljförvaltaren. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 31 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

U/D 174 



Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 114 

Yttrande över remiss av delbetänkande Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka (SOU 2018:9) 
KSN-2018-1246 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Utbildningsdepartementet enligt ärendets bilaga 1 med vid sammanträdet 
beslutad revidering. 

Yrkande 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att andra stycket i yttrandet för följande lydelse: 
"Som en viktig studentstad ser Uppsala kommun positivt på förslagen i delbetänkandet. 
Kommunen bedömer att åtgärderna sammantaget bör kunna leda till att fler studerande som 
blir sjuka kommer att kunna fillfölja sina studier." 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har remitterat delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka (S OU 2018:9) till Uppsala kommun för yttrande senast den 2 juli 2018. 
En särskild utredare har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten 
för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet lämnas förslag som 
gäller den del i uppdraget som handlar om att öka tryggheten vid sjukdom. Utredningen omfattar 
endast vuxna studerande med studiemedel. Elever inom grund- och gymnasieskolan berörs alltså inte. 
I egenskap av utbildningsanordnare berörs kommunen av ett förslag om att förtydliga ansvaret för 
den studieinriktade rehabiliteringen. I övrigt gäller förslagen i huvudsak frågor som rör 
studiemedelssystemet och sjukförsäkringen, dvs, frågor som ligger utanför det kommunala ansvaret. 
I förslaget till remissvar gör Uppsala kommun bedömningen att förslaget inte kommer att 
innebära några stora förändringar för kommunen jämfört med i dag eftersom den typen av insatser 
redan görs inom vuxenutbildningen, såväl i egenregin som i den externt upphandlade utbildningen. 
Trots detta välkomnar kommunen ändå förtydliganden och vägledning om hur utbildningsanordnarnas 
arbete bör bedrivas när det gäller åtgärder för att underlätta en återgång i studier, då detta kan 
bidra till att stärka kvaliteten i arbetet och bidra till effektivare insatser. 

Kommunen anser i förslaget att det är positivt att det blir möjligt för studerande att vara 
deltidssjukskrivna och därmed har möjlighet att fortsätta sina studier. Det är en förändring som 
gagnar både individen och samhället. Med hänvisning till de insatser som redan i dag görs är 
bedömningen att det inte kommer att leda till nämnvärt merarbete för kommunen, även om något fler 
studerande väntas efterfråga speciallösningar i större utsträckning. 

Uppsala kommun ser sammanfattningsvis positivt på förslagen i betänkandet. Kommunen bedömer att 
åtgärderna sammantaget bör kunna leda till att fler studerande som blir sjuka kommer att kunna 
fullfölja sina studier. 

Justerand 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

(§ 114, forts) 

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

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

Justerandes sign 

Ki2) 
Utdragsbestyrkande 

Tik 
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EffiKLMIC\I 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESP OTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 115 

Yttrande över remiss angående regional plan för grön infrastruktur i 
Uppsala hän 
KSN-20184299 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 115. 

Sammanfattning 
Alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur i länet. Arbetet har pågått sedan 2016 och ska redovisas till regeringen av 
länsstyrelserna senast 1 oktober 2018. Grön infrastruktur definieras som nätverk av natur som 
bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. En fungerande 
grön infrastruktur är också en förutsättning för olika ekosystemtjänster, som rekreationsmöjligheter, 
livsmedelsproduktion och vattenrening. I Uppsala kommuns gällande översiktsplan benämns grön 
infrastruktur som "grönt stråk och dagvattenstråk". 

Underlaget ska kunna användas för planering, prövning och prioritering av statliga och kommunala 
naturvårdsinsatser, hållbar mark- och vattenanvändning samt samhällsutveckling, infrastruktur och 
andra anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Förslaget till regional plan för grön 
infrastruktur i Uppsala län anger vidare insatsområden med föreslagna åtgärder som bidrar till att 
utveckla och stärka länets gröna infrastruktur. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 



Bilaga A § 115 

Ärende 13 

Yttrande över remiss angående regional plan för grön infrastruktur i Uppsala län 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Alliansen anser att de ambitioner som ges uttryck för i förslaget till regional plan för grön 

infrastruktur är goda och avser att sträva efter att realisera dem. Det är emellertid viktigt att 

ambitionerna realiseras på ett sätt som inte drabbar enskilda markägare negativt. Historiskt har 

politiska beslut med goda intentioner ofta inneburit stora ingrepp i markägares ägande- och 

nyttjanderätt och orsakat dem ekonomisk skada. 

Att få mark klassad som naturskyddsområde eller åläggas skötselansvar av rekreationsskäl kan lätt bli 

orimligt krävande eller slå hårt ekonomiskt för markägare, i synnerhet då dessa är enskilda personer. 

Ett exempel är hur ägare av fjällnära skog de senaste åren i praktiken gjorts rättslösa genom nya 

direktiv till Skogsstyrelsen. Det är en utveckling Alliansen inte vill se i Uppsala kommun. 

Alliansen ser att skog och mark kan ha betydande natur- och kulturvärden, men anser att dessa 

måste balanseras med respekt för äganderätten och vägas mot enskildas intressen. I de fall natur-

och kulturvärden anses så omfattande att de behöver skyddas genom politiska ingrepp bör de 

markägare som drabbas kompenseras. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

tkOODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
M6Y2 
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upP,29,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 116 

Yttrande över remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 
KSN-2018-1255 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Trafikverket enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Trafikverket har remitterat ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller för perioden 2019-2023, 
för yttrande senast den 5 juni 2018. Enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller ska 
åtgärdsprogrammet gälla buller från vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner 
fordon per år, buller från järnvägstrafik vid järnvägar med en trafiktäthet på mer än 30 000 tåg 
per år, samt buller från flygtrafik vid civila flygplatser med en trafiktäthet på mer än 50 000 
flygrörelser per år. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN M@VJMURI 

SAMMANTRÄ II ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 117 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för 
utbetalningar 
KSN-20184368 

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. Syftet med granskningen har varit att 
undersöka kommunens processer och kontroller vid utbetalningar till externa mottagare. 
Kommunrevisionens sammantagna slutsats är att kommunen har en acceptabel nivå på den interna 
kontrollen för utbetalningar. Det fastställda attestreglementet bedöms i stort ha en bra utformning 
med bland annat krav på dualitet vid betalningar. Utifrån granskningen har kommunrevisionen lämnat 
rekommendationer kring attestreglementet, inköp och beställningar, samt processen för att betala ut 
ekonomiskt bistånd. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upli93.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 118 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av upphandling och 
inköp 
KSN-20184369 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 118. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten granskning av upphandling och inköp till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka om kommunens upphandlingar och inköp sker i 
enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument utifrån ett antal 
frågeställningar kring exempelvis rutiner och riktlinjer för inköp, regelefterlevnad och avtalstrohet. 
Utifrån granskningen har kommunrevisionen lämnat rekommendationer kring bland annat hanteringen 
av avtalsdatabasen, dokumentation av genomförda upphandlingar och kontroller av leverantörstrohet 
och F-skatteregistrering. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 118 

Ärende 16 
Yttrande till kommunrevisionen över granskning av upphandling och inköp 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Uppsala är idag en av Sveriges snabbast växande städer. Det gör att behovet av att införa smarta och 

digitala lösningar i kommunens verksamheter är stort. Med hjälp av digitaliseringen kan vi utveckla 

såväl service som välfärd och demokrati. Uppsala kommun har stora vinster att hämta på att minska 

den manuella administrationen och pappersberoendet genom att förändra arbetsprocesser som i 

normala fall är pappersbundna. Samtidigt ska vii kommunen eftersträva att skapa en enklare och 

mer tillgänglig vardag för Uppsalas invånare och företag med hjälp av digitala lösningar. Genom att 

frigöra resurser så skapar digitaliseringen förutsättningar för att handläggningstider kortas ned, 

kostnaderna blir på sikt lägre och att resurser effektiviseras. Dialogen mot medborgarna tillsammans 

med den service som kommunen erbjuder måste förbättras genom att kommunen arbetar smartare i 

form av att man utnyttjar tekniska lösningar på bästa möjliga sätt. Det finns stora möjligheter att 

stärka och utveckla olika branschkluster som Alliansen förbättrade under föregående mandatperiod. 

Dessvärre har kommunen under denna mandatperiod varit väldigt långsamma med att implementera 

tekniska och digitala lösningar i kommunens olika verksamheter. Vi i Alliansen skulle velat se att det i 

skrivelsen tydliggjordes på flera plan vad kommunen kommer att skapa för åtgärder beträffande 

digitalisering i olika verksamheter. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AIMAN2N 
fhL Liberalerna 



Justerandes sign 
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unig.9.12 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 119 

Yttrande över betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen 
KSN-2018-1517 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Försvarsdepartementet har bjudit in Uppsala kommun att lämna yttrande över delbetänkandet Några 
frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) från kommittén för förbättrat skydd för 
totalförsvarsverksamhet. Yttrandet är begärt till den 5 september. 

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet har regeringens uppdrag att kartlägga 
det regelverk som syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Utifrån kartläggningen 
ska kommittén analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av författningsåtgärder 
vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och enskilda. 

I det aktuella delbetänkande lämnar kommittén förslag som innebär att skyddslagens uppräkning av 
möjliga skyddsobjekt utvidgas något. Objekt för posthantering, livsmedelsförsörjning och försörjning 
med andra förnödenheter av betydelse för försörjningsberedskapen tillförs uppräkningen, tillsammans 
med en möjlighet att besluta om militära fordon som skyddsobjekt. 
Därtill utsträcks tiden för Försvarsmaktens beslutanderätt i fråga om tillfälliga skyddsobjekt. 
Förslaget innebär också att regeringen ges en ökad flexibilitet när det gäller att utöka skyddslagens 
tillämpningsområde under extraordinära förhållanden. Slutligen innebär förslaget ett förtydligande av 
skyddslagens tillträdesförbud i förhållande till drönare och andra obemannade farkoster samt en 
uttrycklig befogenhet för skyddsvakter att ingripa mot dessa om det behövs för att fullgöra 
bevakningsuppgiften. 

I förslaget till yttrande delar Uppsala kommun synen på vikten av att lagändringarna ska syfta till 
att stärka skyddet för totalförsvarsverksamheter. Detta är viktigt då Uppsala kommun nu har 
påbörjat arbetet med planering inom civilt försvar och totalförsvar. Arbetet inriktas inledningsvis 
att analysera kommunens ansvar under höjd beredskap och att ta fram styrdokument för kommunens 
ledning och organisering i krig och krigsfara. Kommunen behöver i detta arbete även identifiera 
vilka objekt och verksamheter som är i behov av ett utökat skydd. Vidare anser Uppsala kommun att 
förslagen till ändringar i Skyddslagen tydliggör vad som kan ges ett utökad skydd i kommunens 
verksamheter. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

9n- 
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Uppsala    KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 120 

Yttrande över remiss av betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskydd 
vid felaktiga utbetalningar från välfårdssystemen - en utvärdering (SOU 
2018:14) 
KSN-2018-1016 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har remitterat betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid 
felaktiga utbetalningar från välfårdssystemen - en utvärdering (SOU 2018:14) till Uppsala 
kommun för yttrande senast den 15 juni 2018. 
Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen har haft regeringens uppdrag att göra en 
bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, 
vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med refoimen har uppnåtts. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
f 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 121 

Övertagande av immateriella rättigheterna för Linnés plugghäst 
KSN-2017-2413 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att överta immateriella rättigheterna till varumärket Plugghästen samt mönsterskydd för 
Linnes plugghäst från nuvarande innehavare. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har erbjudits att ta över alla immateriella rättigheter (IP-rättigheter) till 
varumärket Linnes plugghäst. Sedan 2008 pågår ett arbete som syftar till att göra kulturarvet efter 
Carl von Linne till ett av UNESCOs världsarv. Plugghästen är en del i det kulturarv som eventuellt 
kan komma att bli till ett världsarv. Att ta över LP-rättigheterna innebär att Uppsala kommun får 
möjlighet att långsiktigt förvalta och tillhandahålla bygginstruktioner för plugghästen till allmänheten, 
utan någon kostnad för kommunen. 

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

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

9A 



25 (25) 

upP,19.11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-13 

§ 122 

Delegationsbeslut 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 16 maj - 4 juni 2018 
till protokollet, bilaga A § 122. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 16 maj - 4 juni 2018 till protokollet ges i bilaga. 

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

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

17 



bl lok_cåc, A 5 122, 

Ärendenummer 
KSN-2012-0046 
KSN-2012-0124 
KSN-2015-0700 
KSN-2015-0700 
KSN-2015-0700 
KSN-2016-0029 
KSN-2017-3340 
KSN-2017-3991 
KSN-2018-0172 
KSN-2018-0228 
KSN-2018-0228 
KSN-2018-0228 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 
KSN-2018-0361 

KSN-2018-0571 

KSN-2018-0571 
KSN-2018-0571 
KSN-2018-0571 
KSN-2018-0926 

KSN-2018-1786 
KSN-2018-1834 
KSN-2018-1849 
KSN-2018-1853 
KSN-2018-1876  

Åtgärd/Handling 
Delegationsbeslut Köpebrev Norby 101:8 och Norby 101:9 
Värdering av kommunens mark av oberoende värderingsman 
Delegationsbeslut rörande köpekontrakt Rörby 11:18 
Delegationsbeslut rörande köpekontrakt Rörby 11:7 
Delegationsbeslut rörande köpekontrakt Rörby 11:15 
Delegationsbeslut rörande köpekontrakt Vaksala-Lunda 30:6 
Delegationsbeslut rörande nyttjanderättsavtal för arbetsområde 
Protokoll 11 § MBL om tillsättning av Kontaktcenter chef 
Protokoll 11 § MBL - tillsättning av CIO 
Beslut om ansökan om särskild avtalspension, avslag 
Beslut om ansökan om särskild avtalspension, beviljad 
Beslut om ansökan om särskild avtalspension, avslag 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 17 maj 2018 
Delegationsbeslut 100 mnkr genom certifikat 24 maj 2018 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 31 maj 2018 

Beslut om tillförordnad biträdande stadsdirektör och tillförordnad 
förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret 2018-07-14 - 2018-07-29 

Beslut om tillförordnad biträdande stadsdirektör och tillförordnad 
förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret 2018-07-30 - 2018-08-12 
Beslut om tillförordnad stadsdirektör 2018-07-14 - 2018-08-05 
Beslut om tillförordnad stadsdirektör 2018-08-06 - 2018-08-12 
Förhandlingsprotokoll 
MBL-protokoll enligt 11 § MBL med anledning av nya villkor för vissa av 
förbundets medlemmar 
MBL-protokoll enligt 11 § MBL, förflyttning av medarbetare enligt AB § 6 
Överenskommelse om Karriärväxling 
Överenskommelse om Karriärväxling 
Överenskommelse om Karriärväxling 
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