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Uplinluf KOMMUNSTYRELSEN 

2(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 76 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 77 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

GsLh. 
Justerandes sign 

9-) 



UPFffilut KOMMUNSTYRELSEN 

3(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 78 

Överenskommelse med Region Uppsala, spårburen kollektivtrafik 
KSN-2017-3985 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelsen med Region Uppsala enligt ärendets bilaga, samt 

att utse fyra representanter från Uppsala kommun till den politiska referensgruppen som löpande ska 
rapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Reservationer 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot förslaget till fölniån för bifall till gemensamt yrkande och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 78. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig därutöver till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga B § 78. 

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

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP): 
Att andra att-satsen får följande lydelse: Att utse ra representanter från Uppsala kommun till den 
politiska referensgruppen som löpande ska rapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
samt att missivet justeras på sidan 2 första stycket i enlighet med lydelsen. 

Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
Att förslagen i spårvägsutredningen vägs mot andra kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar inför att 
slutgiltigt beslut ska fattas. 

Stefan Hanna (C) yrkar i andra hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar i första hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut och i andra hand 
bifall till gemensamt tilläggsyrkande från Therez Olsson (M) med flera. 

Stefan Hanna (C) yrkar därutöver på tillägget: 
Att ansvariga tjänstemän ges i uppdrag att föredra exakta kostnadsprojektioner för kommunstyrelsen 
på sammanträdet den I september 2018. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4 (40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 78, forts) 

Maria Gardfjell (lVfP) och Marlene Burwick (S) yrkar avslag på Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande. 

Protokollsanteckning 
Till representanter från Uppsala kommun utses Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik 
Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD). 

Sammanfattning 
Den 18 december 2017 tecknade den svenska staten, Uppsala kommun och Region Uppsala ett 
intentionsavtal innefattande ett antal åtaganden från parterna, varav ett åtagande avser färdigställande 
av kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum. 
För att få ett komplett trafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala har 
Uppsala kommun och Region Uppsala träffat en överenskommelse att komplettera Ultunalänken med 
Kunskapsspåret, som ska koppla ihop Ultunalänken med Resecentrum via den västra sidan om 
Fyrisån. 

I avtalet mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala åtog sig Regionen och Kommunen att 
som teknisk lösning välja spårväg under förutsättningen att staten beviljar en medfinansiering med 50 
procent av investeringarna för Ultunalänken. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

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

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets reviderade förslag till beslut mot Therez Olssons (M) med 
fleras gemensamma yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets reviderade 
förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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bilaga A § 78 

Ärende 3 

Överenskommelse med Region Uppsala, spårburen kollektivtrafik 

Reservation 

Alliansen 

Innan slutligt beslut om spårväg i Uppsala skall fattas, så måste frågorna om en ansvarsfull 

finansiering, realistiskt förslag till linjesträckning och förslag till angöring vid resecentrum vara 

utredda, därför välkomnar vi det framlagda förslaget som innebär just detta. 

Det har tidigare utretts andra alternativ (Buss och BRT) som alternativ till spårväg. Innan slutligt 

beslut fattas bör det vägas emot alternativen buss och BRT. 

Vi har som allians inte tagit ställning kring vilken kollektivtrafiklösning som är den bästa för områdei. 

För att vi från politikens sida ska ha möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om vilken 

kollektivtrafiklösning som är den bästa och mest kostnadseffektiva är det viktigt att en ordentlig 

utredning görs men också att den vägs mot andra alternativ. 

Alliansen yrkade på att lägga till nedan att-sats: 

Att förslagen i spårvägsutredningen vägs mot andra kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar inför att 

slutgiltigt beslut skall fattas 

Therez Olsson (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 



bilaga B § 78 

Ärende 3 
Överenskommelse med Region Uppsala, spårburen kollektivtrafik 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet beklagar att den aktuella överenskommelsen med Region Uppsala röstades igenom i nuvarande 

form. Utgångspunkten för ärendet är att Uppsala kommun ska anlägga spårvägar och återinföra 
spårvagnstrafik, vilket vii Centerpartiet vänder oss emot. Centerpartiet anser att Uppsala behöver 

kapacitetsstark kollektivtrafik, men vi menar att det är ett misstag av Uppsala kommun att i detta skede låsa sig 
vid en viss teknisk lösning. Vare sig Uppsala kommun eller Region Uppsala har ännu, trots åtskilliga 
påtryckningar från Centerpartiet, presenterat någon heltäckande utredning av vilken typ av kapacitetsstark 
kollektivtrafik som bäst svarar mot Uppsalas behov och ansträngda ekonomiska situation. Centerpartiet är inte 

beredda att ställa sig bakom en så massiv investering som spårvägar innebär utan att en oberoende och 
heltäckande utredning påvisar att det är bättre ur resandesynpunkt och ekonomiskt försvarbart. I december 

2016 presenterades rapporten System valsstudie: Kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala, vilken kom fram till 

att alternativet Bus Rapid Transit (BRT) var det mest lämpliga kollektivtrafiksystemet för Uppsala. Centerpartiet 
anser att det vore oklokt av kommunen att ignorera studiens resultat med mindre än att en ny och mer 

detaljerad studie kommit till en annan slutsats. 

Det finns framförallt två stora frågetecken kring spårvägsalternativet som Centerpartiet anser behöver rätas ut. 
Det handlar dels om finansieringen av en spårvägslösning, som enligt initiala kalkyler kommer bli väsentligt 
dyrare än exempelvis BRT. Det är oklart om staten är villig att medfinansiera en spårvägslösning, och i så fall i 
vilken utsträckning. Det är vidare oklart i vilken utsträckning spårvägarna kan finansieras medelst så kallad 
värdeåterföring, en juridiskt komplex lösning med få prejudikat sedan tidigare. I de tillfällen där värdeåterföring 
tidigare använts som delfinansiering har finansieringen i övrigt byggt på samfinansiering mellan kommun och 
region/landsting, vilket inte är fallet i det aktuella förslaget. Bara kostnaderna för att ansluta spårvägen till 

resecentrum skulle sannolikt uppgå till miljardbelopp. Centerpartiet och resten av Alliansen ville därför att 
effekter och kostnader också för andra alternativ skulle redovisas innan Uppsala kommun tar slutgiltig ställning 

i frågan. 

Anläggandet av två nya spår mellan Uppsala och Stockholm, byggandet av tiotusentals nya bostäder i Uppsala 
och det eventuella återinförandet av spårvagnar i Uppsala är tveklöst den största frågan för Uppsala kommun 
på mycket lång tid. Det rör sig om mångmiljardinvesteringar som kommer att forma kommunen för mycket 

lång tid framöver. Givet detta tycker Centerpartiet att det är oacceptabelt att anta en överenskommelse av det 
här slaget på så lösa grunder och utan ekonomiska underlag. Det aktuella ärendet rör endast 
utredningsorganisationen och inte de framtida investeringarna, men ärendets omfattning innebär att bara 
utredningarna med stor säkerhet kommer att kosta tiotals miljoner kronor. Centerpartiet hade allra helst velat 

se att ärendets ekonomiska konsekvenser redovisats inför beslutet, men vi tycker att det minsta man som 
beslutsfattare kan förvänta sig är att ansvariga tjänstepersoner får i uppdrag att skyndsamt återkomma med 

ekonomiskt underlag. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att förslagen i spårvägsutredningen vägs mot andra kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar inför att 

slutgiltigt beslut skall fattas 

att ansvariga tjänstemän ges i uppdrag att föredra exakta kostnadsprojektioner för kommunstyrelsen 
senast till den 1 september 2018. 

Stefan Hanna (C) 

bilaga A § 80 1.1 

e artie 



KOMMUNSTYRELSEN 

5(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 79 

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda 
KSN-2018-1381 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Som arbetsgivare ansvarar kommunen för sina medarbetares säkerhet och arbetsmiljö. 
Kommunens arbetsmiljöansvar för förtroendevalda är däremot inte lika tydligt eftersom 
förtroendevalda formellt inte är anställda av kommunen. Att kommunens förtroendevalda känner sig 
trygga och säkra är emellertid centralt för att demokratin ska fungera. Därför föreslås en 
riktlinje som förtydligar kommunens ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet när de har ett 
uppdrag i Uppsala kommunkoncern. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upP19.11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

6(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 80 

Inrättande av pris inom omsorgsområdet i Uppsala kommun 
KSN-2017-4098 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta Uppsala kommuns omsorgspris enligt förslag till riktlinjer i ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD), Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (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 § 80. 

Jonas Segersam (KB) reserverar sig därutöver till fölinån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 80. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KB), Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) 
och Stefan Hanna (C) yrkar: 
Att det under stycket "Inledning" (sida 1 av 3 i riktlinjen) tillförs ett stycke enligt följande: 
Nomineringar ska insamlas för alla de verksamheter som nämnder inom omsorgsområdet finansierar. 
Pris ska kunna utdelas till alla medarbetare aktiva inom detta område oberoende av utförare. 

Jonas Segersam (KB) yrkar därutöver: 
Att kriteriet "verka för jämställdhet" (sida 2 av 3 i riktlinjen) ändras till "Verka för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter" med medföljande text: "Medarbetaren har aktivt arbetat för att säkerställa att 
alla har lika möjligheter att själva forma sina liv. Medarbetaren har genom ett jämlikt bemötande sett 
och tagit tillvara den inneboende potentialen hos den enskilde. " 

Sammanfattning 
I samband med antagandet av riktlinjer för premiering och priser i december 2016 gav 
kommunfullmäktige i uppdrag till omsorgsnämnden att tillsammans med socialnämnden och 
äldrenämnden utarbeta förslag till modell för ett pris inom omsorgsområdet. 
Ett förslag till modell för ett nytt omsorgpris i enlighet med riktlinjerna för premiering och 
priser har godkänts av de berörda nämnderna. I socialnämnden anmälde ledamöterna för (M), (L), (C) 
och (Kl)) ett särskilt yttrande till beslutet. 
Enligt riktlinjerna för premiering och priser ska nya priser inrättas av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KB) med fleras 
gemensamma yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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7(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 80, forts) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 80 

Ärende 5 

Inrättande av pris inom omsorgsområdet i Uppsala kommun 

Reservation 

Alliansen 

Som Alliansen framförde i socialnämnden anser vi att det måste förtydligas att priserna kan utdelas 

till alla verksamheter inom det sociala området som finansieras med kommunala medel. Det ska inte 

vara någon skillnad vem som är utförare av välfärdstjänster — som det är nu är riktlinjen väldigt 

tydligt riktad mot kommunal verksamhet. Det har visserligen i missivet lagts till att priserna ska 

kunna utdelas även till anställda hos "en privat utförare" men vi anser att detta även bör förtydligas i 

själva riktlinjen för priset. 

Alliansen yrkade på att det under stycket "Inledning" (sida 1 av 3 i riktlinjen) tillförs ett stycke enligt 

följande: 

Nomineringar skall insamlas för alla de verksamheter som nämnder inom omsorgsområdet 

finansierar. Pris skall kunna utdelas till alla medarbetare aktiva inom detta område oberoende av 

utförare. 

crb 
IlbGralerna 

K 
D 



bilaga B § 80 

Ärende 5 

Inrättande av pris inom omsorgsområdet i Uppsala kommun 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna utgår från alla människors lika värde och att alla människor ska bemötas med 

värdighet och respekt. 

Vi kristdemokrater är positiva till att ett omsorgspris införs och att detta pris verkar för att stärka 

yrkesstoltheten och lyfta fram goda exempel inom området. 

Beträffande de kriterier som ska uppfyllas för att få ta emot detta pris är vi kritiska till normkritiken. 

Begreppet normkritik är ett begrepp som åsyftar att vara kritiskt inställd mot vissa normer. Vilka 

dessa normer är eller vilka normer som ska kritiseras framgår inte på ett tydligt sätt i skrivelsen varpå 

det blir märkligt att i sammanhanget vara kritisk mot något som inte definieras. Därtill bör tilläggas 

att Kristdemokraterna är positiva till att vi har normer i samhället, underförstådda beteenden och 

vanor, som människor agerar utefter för att bibehålla ett välmående samhälle, samtidigt som vi 

naturligtvis ska kritisera felaktiga normer som förekommer i samhället. Vi ville därför förtydliga detta 

i kriterierna för pris inom omsorgsområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på 

att kriteriet "verka för jämställdhet" (s 2 av 3 i riktlinjen) ändras till "Verka för jämställdhet och 

mänskliga rättigheter" med medföljande text:" Medarbetaren har aktivt arbetat för att säkerställa 
att alla har lika möjligheter att själva forma sina liv. Medarbetaren har genom ett jämlikt bemötande 
sett och tagit tillvara den inneboende potentialen hos den enskilde." 

Jonas Segersam (KD) 



Uplielue KOMMUNSTYRELSEN 

8(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 81 

Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring 
Uppsala Resecentrum 
KSN-2017-2254 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till avsiktsförklaring enligt ärendets bilaga, samt 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda programarbete för Uppsala 
resecentrum enligt föredragningen i ärendet. 

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

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 81. 

Yrkanden 
Simon Alm (KD) yrkar på ändringen att skrivningarna i ärendet om spårvagnar utgår. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Simon Alms (SD) yrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav i juni 2017 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
till avsiktsförklaring och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, 
Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen. Förslaget till avsiktsförklaring har tagits fram 
tillsammans med Region Uppsala, Trafikverket och Jernhusen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 81 

Ärende 6 
Gemensam avsiktsförklaring för den långsiktiga utvecklingen kring Uppsala resecentrum 

Särskilt yttrande 

Liberalerna och Centerpartiet 

Uppsala resecentrum har varit underdimensionerat i princip sedan det färdigställdes 2011. 

Liberalerna och Centerpartiet är därför mycket positiva till att ett arbete nu inleds för att expandera 

och utveckla resecentrum. 

Av hänsyn till Uppsala kommuns skattebetalare tycker vi det är av stor vikt att kommunens egna 

projekt i närområdet samordnas med den här typen av större arbeten som samlar ett flertal större 

aktörer. Det finns stor sannolikhet för att det nya cykelgaraget när det väl står färdigt kommer 

behöva rivas eller flyttas för att göra plats åt en utbyggnad av stationsbyggnaden, perronger för de 

nya spår som ska in på stationsområdet eller den angöringspunkt för kapacitetsstark kollektivtrafik 

som kommer behövas i anslutning till resecentrum. Det projekt som nyligen inletts för att anlägga en 

cykelparkering i flera våningar intill resecentrum, parallellt med att ärenden för att bygga om 

resecentrum och eventuellt ansluta spårväg till resecentrum, är i ljuset av detta ett förkastligt bruk av 

skattepengar. Vi anser vidare att avsiktsförklaringen bör ha utgångspunkten att Uppsala ska införa 

kapacitetsstark kollektivtrafik och inte låsa fast sig vid spårväg. 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

g) Centerpartit 
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11111Pitå KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 82 

Inbjudan till nätverk om medborgardialog kring verksamhetsresultat 
KSN-2018-0406 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delta i Sveriges kommuner och landstings nätverk om medborgardialog kring 
verksamhetsresultat, samt 

att uppdra åt kommunledningskontoret att utse projektägare, styrgrupp och projektgrupp för 
nätverksarbetet. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har blivit utvald att delta i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk om 
medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att deltagande kommuner ska få 
en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att 
skapa förutsättningar för att pröva medborgardialoger kring mått och resultat. Erfarenheterna från 
nätverket ska kunna spridas till andra kommuner som goda exempel på medborgardialog kring resultat 
och presentation av dessa. 
Projektet startar på strategisk nivå men under arbetets gång ska deltagande kommuner involvera en av 
sina verksamheter. Under projektets gång kommer kommunerna att bjudas in till ett antal 
nätverksträffar. Mellan respektive nätverksträff åtar sig kommunen att driva ett eget utvecklingsarbete 
på hemmaplan. Nätverket startar i april 2018 och avslutas i april 2019. 
Deltagande i nätverket förutsätter att ett formellt beslut fattas i kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 83 

Aktiviteter och fördelning av medel inom finskt förvaltningsområde 2018 
KSN-2018-1059 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna aktivitetsplan avseende det finska förvaltningsområdet 2018 i ärendets bilaga 1, 

att godkänna fördelning av statsbidrag för det finska förvaltningsområdet 2018, 

att berörda nämnder i samband med del- och årsbokslut ska redovisa hur medlen använts, samt 

att kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år ska kalla representanter för den 
sverigefinska minoriteten till ett särskilt samråd. 

Sammanfattning 
Sedan den 1 januari 2010 är Uppsala kommun förvaltningsområde för finska enligt lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Genom att kommunen omfattas av 
minoritetslagen följer särskilda åtaganden gentemot den finska minoriteten. Staten avsätter medel 
till stöd för kommunerna i arbetet med att uppfylla ansvaret. Ärendet behandlar förslag till 
planerade aktiviteter i arbetet inom det finska förvaltningsområdet och fördelning av statsbidraget 
mellan de nämnder som har verksamhet berörs av området. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

) 



upEnlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 84 

Överenskommelse om ny kostnadsfördelningslängd för Ärnevi 
dikningsföretag 
KSN-2018-1474 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse om ny kostnadsfördelningslängd för Ärnevi dikningsföretag år 
2018 enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun utvecklar ett markområde vid Gunsta för bostäder, Södra Gunsta. Inom området 
finns ett markavvattningsföretag, Ernevi och Bodarna dikningsföretag av år 1922. Genomförandet av 
etapp 1 i Södra Gunsta förutsätter anläggande av dagvattendammar och utbyggnad av vatten- och 
avloppsnät inom området. Dammarna och VA-nätet är i konflikt med markavvattningsföretaget och 
förutsätter en omprövning och nytt tillstånd för företaget. 
Ett dikningsföretag kan likställas med en samfällighet och har historiskt bildats för att förbättra 
markavvattningen och vattenavledningen av ett område. Till dikningsföretaget finns en 
kostnadsfördelningslängd som reglerar hur kostnaderna för skötseln av företagets diken och rör 
ska fördelas mellan berörda fastighetsägare utifrån varje fastighets nytta av markavvattningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018.. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

»"' 
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upPlealut, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 85 

Yttrande över remiss av handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad 
KSN-2018-0470 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Stockholms stad enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Stockholms stad har den 2 februari 2018 lämnat Förslag till handlingsplan för godstrafik i 
Stockholms stad på remiss för yttrande senast den 6 maj 2018. Uppsala kommun har beviljats förlängd 
svarstid till den 16 maj 2018. 
Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på: 
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor- 
/framkomlighetsstrategin/Godstrafik/Handlingsplan-for-godstrafik---remissversion/ 

Handlingsplanen är en av de sex planer som är underordnade Stockholms stads 
framkomlighetsstrategi. Handlingsplanen innehåller de tre övergripande målen att tillgänglighet och 
förutsägbarhet för godstransporter ska öka, att lösningar för godstransporter ska bidra till en minskad 
miljöpåverkan och en attraktiv stad, samt att planering för godstransporter ska ske i nära samverkan 
mellan staden och andra aktörer. 
Kopplade till dessa mål presenterar handlingsplanen tio åtgärder som ska utföras inom 
handlingsplanens tidsperiod (2018-2022). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 86 

Yttrande över remiss Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det 
nationella vaccinationsprogrammet 
KSN-2018-0578 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har remitterat Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella 
vaccinationsprogrammet för yttrande senast den 15 maj 2018. Uppsala kommun har beviljats förlängd 
svarstid till den 16 maj 2018. Uppsala kommun har tagit del beslutsunderlaget om att erbjuda pojkar 
vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
Uppsala kommun instämmer i Folkhälsomyndighetens sammanvägda bedömning att införa HPV-
vaccination även för pojkar. Genom att införa HPV-vaccination utifrån lagstadgade 
bedömningskriterier kommer vaccinationen att erbjudas jämlikt över hela landet, vilket är en fördel ur 
ett folkhälsoperspektiv. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 87 

Yttrande över remiss Ansökan om nätkoncession 
KSN-2018-0833 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Energimarknadsinspektionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har inget att erinra mot den sökta ansökan om nätkoncession gällande fortsatt 
användning av befintlig ledningsdragning mellan Rasbo—Rasbokil i Uppsala Län. Den föreslagna 
anläggningen är förenlig med översiktsplan och berör ej detaljplanelagt område. 
Delar av den befmtliga ledningsdragningen passerar inom område för kommunal kulturmiljö. 
Ansökan om fortsatt användning av ledningen bedöms dock inte påverka kulturmiljövärdena. 
Eftersom den sökta nätkoncessionen har funnits på samma plats sedan 1974, utgör den inte ett 
nytt inslag i landskapet. Naturreservat, riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden, 
nyckelbiotoper eller övriga särskilda naturvärden fm_ns inte belägna inom 100 meter från den 
befmtliga ledningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uplielif KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 88 

Inrättande av naturreservatet Årike Fyris 
KSN-2016-2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda naturreservatet Årike Fyris i enlighet med ärendets bilaga 1, 

att anta skyddsföreskrifter enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa skötselplan enligt ärendets bilaga 1:5. 

Särskilt yttrande 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 88. 

Yrkande 
Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Årike Fyris ska skyddas. Där 
framgår också att reservat planeras. Plan- och byggnadsnämnden gav den 21 maj 2015 
stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i 
Årike Fyris. Plan och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om bildande av naturreservat Årike Fyris. 

Området ligger längs Fyrisån är en del av ett historiskt landskap präglat av j ordbruksaktiviteter med 
lång kontinuitet. För att Årike Fyris värden ska bestå och utvecklas behöver området undantas från 
skogsproduktion och exploatering som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Området 
bör därför förklaras som naturreservat. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och 
bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. 

Förslaget bedöms också vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser. Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
I förslaget finns ett undantag för en planerad trafikförbindelse över Fyrisån, kallad Ultunalänken. 
Förslaget innebär att en särskild yta bestäms för ändamålet trafikförbindelse, men utan att ett särskilt 
trafikslag anges. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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14423,11,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 88, forts) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



1. 
Llberegerno 

bilaga A § 88 

Ärende 13 

Inrättande av naturreservat Årike Fyris 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Vi är positiva till att bilda naturreservat i området Årike Fyris. När Alliansen styrde i Uppsala kommun 

så fanns området redan då utpekat som ett framtida reservat i översiktsplanen. Men däremot så är vi 

kritiska till hur processen ser ut för hur gränsdragningen görs och hur vi säkrar framkomligheten för 

dagens och morgondagens uppsalabor. Reservatets exakta gränsdragningar får stor betydelse för 

hela utvecklingen av Södra staden och hur de olika områden som i dag existerar ska utvecklas i 

relation till varandra. Vi ser gärna att en viss flexibilitet ska finnas för hur vi kan möjliggöra bästa 

möjliga boendemiljöer och hur vi samtidigt säkrar en god tillgång med tydliga entréer till reservatet. 

Ett bra alternativ hade varit att invänta pågående förhandlingar med staten och det programarbete 

som pågår för de södra delarna. Naturreservatet sträcker sig över ett stort område och innehåller 

även ett reservat för broförbindelse. En förbindelse som vi i Alliansen gemensamt i gällande 

översiktsplan har tydliggjort att det ska möjliggöras för en mångfald av trafikslag. Under arbetets 

gång med reservatsbildningen har vi noga efterfrågat att det broreservat som finns är flexibelt och 

inte låser sig vid enskilda trafikslag. 

Therez Olsson (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Uppsala  ,, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 89 

Inrättande av naturreservatet Kronparken 
KSN-2018-1239 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda naturreservatet Kronparken i enlighet med ärendets bilaga 1, 

att anta skyddsföreskrifter enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa skötselplan enligt ärendets bilaga 1:4. 

Särskilt yttrande 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 89. 

Yrkande 
Maria Gardfjell (IV113 ) , Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Kronparken ska skyddas. Där 
framgår också att reservatsutredning pågår. 
Plan och byggnadsnämnden gav den 27 augusti 2015 stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta 
fram förslag till beslut och skötselplan för ett naturreservat i Kronparken. Plan och byggnadsnämnden 
beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservat 
Kronparken. 

Kronparken är en del av ett större naturområde med stora naturvärden som sträcker sig på båda sidor 
om Dag Hammarskjölds väg. Kronparkens utmärkande karaktär är en gammal kulturpåverkad tallskog 
där ett flertal tallar är omkring en meter i diameter och når över 30 meter i höjd. För att Kronparkens 
naturvärden ska bestå behöver området undantas från skogsproduktion och exploatering som innebär 
att områdets natur- och kulturvärden skullepåtagligt skadas. Området bör därför förklaras som 
naturreservat. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bidrar till att uppfylla de nationella 
miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, och en God bebyggd miljö. Förslaget bedöms 
också förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. 
Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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D 
JEWL`JMUM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 89, forts) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



II 
Liberalerna  

bilaga A § 89 

Ärende 14 

Inrättande av naturreservat Kronparken 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Kronparken är i dag ett mycket uppskattat friluftsområde, med anor sedan mitten av 1700-talet, som 

vi vill fortsätta att förvalta och utveckla, inte bebygga. 

I samband med att Uppsala universitet utvecklar verksamheten vid Polacksbacken och 

Ångströmslaboratoriet samt alla de nya boende- och arbetsplatsmiljöer som byggs i Ulleråker, 

Rosendal och Bäcklösa är det viktigt att vi även utvecklar våra rekreationsytor. Därför ställer vi oss 

positiva till de skrivningar som handlar om att tillgängliggöra området för besökare genom att 

anlägga och underhålla entréer, stigar, gång- och cykelvägar. Vi ser också stora vinster med att 

äntligen kunna genomföra trygghetsskapande åtgärder i form av belysning av gång- och cykelvägar 

samt sittplatser. Vi skulle gärna se att det är möjligt att anlägga någon form av lekplats som är natur-

och platsanpassad för området. Detta sammantaget skulle bidra till att stärka området och 

allmänhetens tillgång till Kronoparken och samtidigt minimera risker för barriäreffekter mellan de 

olika stadsdelarna som växer fram. I dag finns en genomfartsväg som delar av området på ett 

olyckligt sätt. Den har ett nödvändigt användningsområde idag för byggtrafik men när vägen 

återställs bör kommunen ta tillfället i akt och läka ihop skogen genom att verka för att den tidigare 

grusvägen ersätts med naturlig skogsmark. 

Samtidigt är det av stor vikt att en reservatsbildning inte försvårar en lösning på de 

framkomlighetsutmaningar som Uppsala står inför. I samband med att Södra staden utvecklas och 

bebyggs så kommer belastningen på transportsystemet att växa. En framtida flexibilitet för 

reservatets gränsdragning är oerhört viktig. Främst i söder intill korsningen av Dag Hammarskjölds 

väg/ Vårdsätravägen/ Kungsängsleden där trycket i dag är som störst på nya lösningar för att möta 

behovet i den växande staden. 

Therez Olsson (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



19 (41) 

upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 90 

Inrättande av naturreservatet Hammarskog 
KSN-2018-1240 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda naturreservatet Hammarskog i enlighet med ärendets bilaga 1, 

att anta skyddsföreskrifter i enlighet med ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa skötselplan enligt ärendet bilaga 1:5. 

Särskilt yttrande 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 90. 

Yrkande 
Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Hammarskog ska 
skyddas. Där framgår också att reservatsutredning pågår. 
Plan- och byggnadsnämnden gav den 21 maj 2015 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i Hammarskog. Plan- och byggnadsnämnden 
beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att bilda naturreservatet 
Hammarskog. 

Hammarskog är ett område med stora natur- och friluftsvärden i en omväxlande natur med löv- och 
barrskog, betesmark och uppodlad mark. I området finns förutom Hammarskogs herrgård och 
anläggningar för friluftsliv också utpekade ängs- och betesmarker samt skogliga nyckelbiotoper. 
Fornlämningar finns främst i reservatets södra del med boplatser, fornåkrar och olika stensättningar. 
Strandskyddet är utvidgat vid Mälarens strand och sträcker sig 300 meter upp på land och 100 meter ut 
i vattnet. För att Hammarskogs natur- och kulturvärden ska bestå och utvecklas behöver området 
undantas från skogsproduktion och exploatering som påtagligt kan skada dem. Området bör därför 
förklaras som naturreservat. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bidrar till att uppfylla de nationella 
milj ömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, God bebyggd miljö, Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. 
Förslaget bedöms också förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark-och 
vattenresurser. Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 90, forts) 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Therez Olsson (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

(r) 
CENTERPARTIET 

bilaga A § 90 

Ärende 15 
Hammarskog 

Särskilt yttrande 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Hammarskog är i dag ett attraktivt friluftsområde som vi vill fortsätta att utveckla. Det råder bred 

politisk enighet om att bevara naturen i Hammarskog, och vi har viljan att göra detta utan att 

samtidigt frånhända oss bestämmanderätten över området, vilket en reservatsbildning delvis 

innebär. Därför har vi under hela processens gång arbetat hårt för att möjliggöra denna utveckling. 

Vårt hårda arbete har gett resultat. Tack vare ett gott samarbete har vi nu säkrat att undanröja 

hinder för utvecklingen av Hammarskogs herrgård. 

Den senaste veckan har flera förbättringar i ärendet förhandlats fram och vi har nu landat i att det 

står klart att nya byggnader är möjliga att uppföra och att naturreservatets syfte ska uppnås bland 

annat genom att utveckla anläggningar för näringsverksamhet. Vi har tillsammans fått in förändringar 

i det sista som gör att vi accepterar en reservatsbildning eftersom den nu går hand i hand med en 

utveckling som förhoppningsvis innebär att området kan tillgängliggöras för ännu fler. 

För att förstärka naturvärdena och komplettera all verksamhet som sker utomhus i form av skidspår, 

vandringsleder, naturskola, skridskoåkning med mera vill vi utveckla herrgården och intilliggande 

miljöer. Våra partiers ambition är att bevara områdets rekreativa kvaliteter och att utveckla området 

så att herrgården kan bli långsiktigt bärkraftig för någon som kan driva, underhålla och utveckla 

området. Det skulle skapa ett ännu bättre rekreationsområde. Vi välkomnar istället att kommunen 

slutar upp med att driva herrgården i kommunal regi och öppnar för andra aktörer att utveckla 

verksamheten och få den att blomstra. 

Vi är glada över att vi lyckats komma fram till dessa förbättringar för områdets utveckling men oroas 

samtidigt för att det här är en fråga som handlar om ifall vi som kommun vill göra det lätt för 

människor att förverkliga sina idéer för att få på plats bärkraftiga verksamheter, eller som den 

rödgröna majoriteten nu föredrar det, att först bilda ett reservat som försvårar en utveckling. Vi har 

idag som markägare full rådighet över området, oavsett om det är ett friluftsområde eller ett 

naturreservat. Alla förslag till förändring när reservatet väl är fastställt kräver tillstånd och dispens, 

följt av en rad utredningar och byråkrati. En arbetsgång som vi hela tiden ansett är onödig, dyr och 

tidskrävande. Det hade varit enklare och inte begränsande om vi istället valt att först utveckla 

Hammarskogs herrgårdsområde och sedan prövat möjligheten att inrätta ett naturreservat i enlighet 

med gällande översiktsplan. Men vi har med de förändringar i ärendet som genomförts, tryggat 

herrgården och områdets möjlighet till en god utveckling varför vi också ställer oss bakom 

reservatsbildningen. 
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upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 91 

Antagande av Fördjupad översiktsplan för Södra staden 
KSN-2012-0452 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden, enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna utställningsutlåtande till fördjupad översiktsplan för Södra staden, enligt ärendets bilaga 
2, samt 

att godkänna särskild sammanställning, enligt ärendets bilaga 3. 

Reservationer 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) 
reserverar sig mot beslutet till föimån för bifall till gemensamt yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 91. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga B § 91. 

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

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 91. 

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

Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) 
yrkar: 
Att ordet spårväg på de ställen det nämns i handlingen byts ut till kapacitetsstark kollektivtrafik, samt 

Att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna trafikeras av bilar, 
utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Therez Olssons (M) med fleras andra yrkande samt därutöver: 
Att det i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden skrivs in ett stycke på sidan 17 under punkt 
"Skapa förutsättningar för ett brett utbud av bostäder": Det ska inom området planeras för 
egnahemsområden och de lägenheter som byggs ska vara på max 4-5 våningar. 
Och att dokumenten i övrigt justeras efter denna inriktning. 

Maria Gardfjell (MP) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 
därutöver avslag på Therez Olssons och Jonas Segersams (1(13) yrkanden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP19.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 91, forts) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 11 april 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
program för Dag Hammarskjöldsstråket. Målsättingen var att klaragöra övergripande strukturer för 
trafiksystem, bebyggelse och grönt i hela stråket. Vid beslutet om samråd omvandlades programmet 
till en fördjupad översiktsplan. Parallellt med arbetet med denna plan har andra omfattande 
planarbeten bedrivits inom Södra staden; ett planprogram för Ulleråker, en detaljplan för Rosendal 
och två detaljplaner i Bäcklösa. Detaljplanerna för Rosendalsfältet och Bäcklösa har vunnit laga 
kraft och planprogrammet för Ulleråker godkändes den 6 april 2016 av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Therez Olssons (M) med fleras första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Therez Olssons (M) med fleras andra att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

) 



bilaga A § 91 

Ärende 16 
Antagande av fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade på: 

Att ordet spårväg på de ställen det nämns i handlingen byts ut till kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna trafikeras av bilar, 

utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Therez Olsson (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

   

erna CENTERPARTIET 



bilaga B § 91 

Ärende 16 

Antagande av fördjupad översiktsplan Södra staden 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Iden fördjupade översiktsplanen som ärendet behandlar bereds möjligheten för 25 000 nya bostäder 

i området Södra staden fram till 2050. Översiktsplanen beskriver hur det i Södra staden "ska byggas 

ett integrerat system av bostäder, service, näringsliv och kvaliteter i det offentliga rummet för att 

uppfylla en mångfald människors behov att både vilja bo och verka i men också besöka Södra 

staden". Denna vision ställer vi kristdemokrater oss bakom, men för att visionen ska kunna 

förverkligas så krävs det också att området utvecklas på ett sätt som gör att denna vision blir möjlig. 

Följande går att läsa i översiktsplanen: "En utgångspunkt i planen är att ta tillvara och utveckla den 

gröna strukturen inom planområdet, med fokus på de strukturerande större grönområden och gröna 

stråk som omger de platser där staden ska växa och förtätas." Vi kristdemokrater är medvetna om 

att bostadsbyggande kan innebära förtätning av områden, men vi vill att om förtätning sker så ska 

hänsyn tas till områdets historia och befintliga grönytor. För tät och hög bebyggelse riskerar att 

återskapa misstagen från miljonprogrammen, vilket inte är en bostadsvision som Uppsala ska sträva 

efter. 

1 översiktsplanen återfinns även att det ska finnas en variation av bostadstyper och hustyper som 

planeras att byggas i området. Vi kristdemokrater skulle vilja se ett förtydligande av vilka 

bostadstyper som ska byggas i området genom att föra in ett stycke om att det i Södra staden ska 

planeras för egnahemsområden. En variation mellan lägenheter på max 4-5 våningar och villor skulle 

både öka attraktiviteten på området, öka tryggheten för de boende och bidra till att visionen om att 

möta mångfalden av människors behov uppfylls. 

Kristdemokraterna yrkade på att det i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden skulle skrivas 

in ett stycke på sidan 17, under "5. Skapa förutsättningar för ett brett utbud av bostäder": Det ska 

inom området planeras för egnahemsområden och de lägenheter som byggs skall vara på max 4-5 

våningar. 

Och att dokumenten i övrigt skulle justeras efter denna inriktning. 

Kristdemokraterna yrkade även bifall till Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets yrkande om 

att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna trafikeras av bilar, 

utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Jonas Segersam (KD) 

g ) 



bilaga C § 91 

Ärende 16 
Antagande av fördjupad översiktsplan för Södra Staden 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet står för en grön och hållbar stadsbyggnad. Det innebär bland annat att vi förordar 

byggande av högkvalitativa boendemiljöer med nära till grönområden, skolor, förskolor samt 

offentlig och kommersiell service. Den typen av boendemiljöer är Centerpartiet övertygade om 

kommer vara attraktiva för lång tid framöver. 

I den fördjupade översiktsplanen för Södra staden anges enormt tät bebyggelse i stora delar av det 

berörda området. Kopplat till det avtal om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm som Uppsala 

kommun ingått med staten har kommunen förbundit sig att bygga ytterligare 10 000 bostäder i Södra 

staden. Från Centerpartiets håll ser vi en betydande risk för att Uppsala upprepar 60- och 70-talens 

stora stadsbyggnadsmisstag och bygger upp nya miljonprogramsområde som leder till segregation 

och utanförskap istället för att främja öppenhet, integration och möten över geografiska, 

ekonomiska och kulturella gränser. I och med detta särskilda yttrande vill Centerpartiet klargöra att vi 

inte står bakom tätare bebyggelse i Södra staden än vad som anges i Uppsala kommuns 

översiktsplan. 

Stefan Hanna (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
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101119.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 92 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera, före detta Centrala 
Ulleråker 
KSN-2016-1552 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KB) reserverar sig till förmån för bifall 
till gemensamt yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 92. 

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

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KB) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 92. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att 
revidera detaljplanen så antal våningar begränsas till max 5. 

Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras till 
plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att komplettera detaljplanen med fler 
handikapparkeringar. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 18 april 2018 beslutat att överlämna detaljplan för kvarteret 
Vinghästen med flera, i Ulleråker, till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 
omfattar planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, miljökonsekvens-beskrivning samt utlåtande 
efter granskning. 

Planområdet ligger vid Ulleråkers södra infart, mellan Ulleråkersvägen och Dag Hammarskjölds väg, 
cirka 4 kilometer från Uppsala Resecentrum. Planområdet utgörs till största delen av fastigheten 
Kronåsen 1:25 som ägs av Uppsala kommun. Detaljplanen utgör en del av den första 
utbyggnadsetappen inom programområdet Ulleråker. Ett genomförande av planen syftar till att uppnå 
god vattenmiljö, hållbara vardagsresor och god stadsmiljö i enlighet med planprogrammet för 
Ulleråker (2016). Planen ska kunna genomföras utan ökad risk för den långsiktiga dricksvatten-
produktionen. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och fördjupad översiktsplan för Södra 
staden. 

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

  

Utdragsbestyrkande 
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upl?».112, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 92, forts) 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

•-) 



jbera 
CENTERPARTIET 

bilaga A § 92 

Ärende 17 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera 

Reservation 
Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Vi tyckte i stort att den föreslagna detaljplanen för kvarteret Vinghästen med flera är bra och tar de 

flesta viktiga aspekter i beaktning. För Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är det dock 

viktigt att vi från kommunens sida redan i planstadiet tar hänsyn till och försöker möta de behov som 

människor med funktionsnedsättning kan ha. En brist i det liggande förslaget som vi ville se åtgärdad 

är avsaknaden av handikapparkeringar. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverade sig (L), (C) och (KD) till förmån för 

att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att komplettera detaljplanen med fler 

handikapparkeringar. 

Mohannad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I(D) 



bilaga B § 92 

Ärende 17 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Som vi påpekade vid behandlingen i plan- och byggnadsnämnden är denna detaljplan ett resultat av 

kommunens köp av Ulleråker från landstinget. Kommunen betalade då en köpeskilling på 1,8 

miljarder. Den utgick ifrån beräkningar om att det skulle tillkomma minst 6000 lägenheter i området. 

Denna tanke om antalet lägenheter var grunden till varför kommunen i praktiken betalde ca 5000 kr 

per kvm byggbar mark. Eftersom kommunens möjligheter att sälja marken vidare är beroende av 

mängden byggrätter som fastställs i detaljplanerna sattes ett de facto-golv för exploateringen redan 

för fyra år sedan. Om kommunen inte kan avyttra sitt markköp så riskerar det en redan bräcklig 

ekonomi och effekterna skulle bli direkt kännbara på kommunens kärnområden — skola och omsorg. 

De potentiella svårigheterna i Ulleråker är många. Det går att se uppenbara faror kring 

vattenproblematiken; den höga tätheten som skapar dåligt planerade stadsmiljöer; avsaknaden av 

social hållbarhet, förstörda siktlinjer över åsen; den daterade arkitekturen; de experimentella idéerna 

kring mobilitetet etcetera. 

Men alla problemen i Ulleråker är potentiella. Golvet för exploateringen gör att vi inte kan planera 

för att minimera dem, men det är inte heller ödesbestämt att de kommer uppstå. Det kan gå så bra 

som alla hoppas om man genomför projektet på rätt sätt. Men problemen för kommunens ekonomi 

om marken inte kan försäljas kvarstår 

Jonas Segersam (KD) 

gg Åh 
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unfa KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 93 

Detaljplan för kvarteret Sagan med flera, före detta Vattentornsparken 
KSN-2016-1256 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för kvarteret Sagan med flera. 

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

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 93. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att 
revidera detaljplanen så antal våningar begränsas till max 5. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 18 april 2018 beslutat att överlämna detaljplan för kvarteret 
Sagan med flera, i Ulleråker, till kommunfullmäktige för antagande. 
Antagandehandlingarna omfattar granskningsutlåtande, planbeskrivning med illustrationer, plankarta 
samt milj ökonsekvensbeskrivning inkl. särskild sammanställning. Inför antagandet har hänvisning 
till det tidigare namnet på detaljplanen under planprocessen, Vattentornsparken, tagits bort. 
Planområdet ligger i Ulleråker i anslutning till Emmy Rappes väg och Bernhard Jakobowskys 
väg och avgränsas av Ulleråkersvägen i öster och söder. Planområdet är en del av fastigheten 
Kronåsen 1:25 som ägs av kommunen, och gränsar till Kronåsen 4:1, 4:2, 5:1, 5:3 och 5:4, 5:5. 
Planområdet är cirka 4,6 hektar stort och ligger cirka 3,5 kilometer från Uppsala Resecentrum. 
Detaljplanen omfattar tre kvarter och möjliggör byggnation av cirka 450 bostäder, cirka 2 000 
kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet, en förskola om 4 avdelningar i det södra kvarteret 
samt ett LSS-boende med fem bostäder i det norra kvarteret. Planen innehåller också allmän plats i 
form av gata för kollektivtrafiken (Morgondrömsvägen) med möjlighet till hållplats, Ulleråkersvägen 
samt Bergtrollsvägen, samt allmän plats för markanvändning park (Lyrikparken). 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den19 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPEffiluf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 93 

Detaljplan för kvarteret Sagan med flera, före detta Vattentornsparken 
KSN-2016-1256 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för kvarteret Sagan med flera. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall 
till gemensamt yrkande. 

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

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 93. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att 
revidera detaljplanen så antal våningar begränsas till max 5. 

Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras till 
plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att komplettera detaljplanen med fler 
handikapparkeringar. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 18 april 2018 beslutat att överlämna detaljplan för kvarteret 
Sagan med flera, i Ulleråker, till kommunfullmäktige för antagande. 
Antagandehandlingarna omfattar granskningsutlåtande, planbeskrivning med illustrationer, plankarta 
samt milj ökonsekvensbeskrivning inld. särskild sammanställning. Inför antagandet har hänvisning 
till det tidigare namnet på detaljplanen under planprocessen, Vattentornsparken, tagits bort. 
Planområdet ligger i Ulleråker i anslutning till Emmy Rappes väg och Bernhard Jakobowskys 
väg och avgränsas av Ulleråkersvägen i öster och söder. Planområdet är en del av fastigheten 
Kronåsen 1:25 som ägs av kommunen, och gränsar till Kronåsen 4:1,4:2, 5:1, 5:3 och 5:4, 5:5. 
Planområdet är cirka 4,6 hektar stort och ligger cirka 3,5 kilometer från Uppsala Resecentrum. 
Detaljplanen omfattar tre kvarter och möjliggör byggnation av cirka 450 bostäder, cirka 2 000 
kvadratmeter lokalyta för centrumverksamhet, en förskola om 4 avdelningar i det södra kvarteret 
samt ett LSS-boende med fem bostäder i det norra kvarteret. Planen innehåller också allmän plats i 
faun av gata för kollektivtrafiken (Morgondrömsvägen) med möjlighet till hållplats, Ulleråkersvägen 
samt Bergtrollsvägen, samt allmän plats för markanvändning park (Lyrikparken). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpFatlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 93, forts) 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den19 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 93 

Ärende 18 

Detaljplan för kvarteret Sagan med flera 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Som vi påpekade vid behandlingen i plan- och byggnadsnämnden är denna detaljplan ett resultat av 

kommunens köp av Ulleråker från landstinget. Kommunen betalade då en köpeskilling på 1,8 

miljarder. Den utgick ifrån beräkningar om att det skulle tillkomma minst 6000 lägenheter i området. 

Denna tanke om antalet lägenheter var grunden till varför kommunen i praktiken betalde ca 5000 kr 

per kvm byggbar mark. Eftersom kommunens möjligheter att sälja marken vidare är beroende av 

mängden byggrätter som fastställs i detaljplanerna sattes ett de facto-golv för exploateringen redan 

för fyra år sedan. Om kommunen inte kan avyttra sitt markköp så riskerar det en redan bräcklig 

ekonomi och effekterna skulle bli direkt kännbara på kommunens kärnområden — skola och omsorg. 

De potentiella svårigheterna i Ulleråker är många. Det går att se uppenbara faror kring 

vattenproblematiken; den höga tätheten som skapar dåligt planerade stadsmiljöer; avsaknaden av 

social hållbarhet, förstörda siktlinjer över åsen; den daterade arkitekturen; de experimentella idéerna 

kring mobilitetet etcetera. 

Men alla problemen i Ulleråker är potentiella. Golvet för exploateringen gör att vi inte kan planera 

för att minimera dem, men det är inte heller ödesbestämt att de kommer uppstå. Det kan gå så bra 

som alla hoppas om man genomför projektet på rätt sätt. Men problemen för kommunens ekonomi 

om marken inte kan försäljas kvarstår 

Jonas Segersam (0) 

9) MS 
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L'v'd UR1 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 94 

Nya etappmål i Miljö- och klimatprogrammet: plast respektive 
byggmaterial och bygga i trä 
KSN-2018-1190 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till etappmål för plast som en del av Miljö- och klimatprogram 2014-2023 
enligt ärendets bilaga 1, samt 

att anta förslag till etappmål för byggmaterial och bygga i trä som en del av Miljö- och 
klimatprogram 2014-2023 enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 94. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar: 
Att Uppsala kommun i enlighet med Liberalernas motion inleder ett aktivt arbete för att inom 
kommunens samtliga enheter byta ut plastpåsar som är producerade av fossilbränsle mot klimat- och 
milj ösmarta alternativ. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
Att Uppsala kommun antar som nytt etappmål att alla nyanskaffade produkter med plastinnehåll 
senast 2024 endast ska innehålla plast som är återvunnen eller kommer från förnybar råvara. 

Att uppföljning av etappmålet flyttas fram till 2021. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram 2014-2023 fokuserar på två av de största 
milj öutmaningama i vårt samhälle: klimatpåverkan och giftfri miljö. Programmet har långsiktiga 
mål, åtta etappmål och strategiska insatsområden. Den senast uppföljningen visade att det finns 
behov av att komplettera programmet med två nya etappmål: ett för plast och ett för byggmaterial. 
Förslag till nya kompletterande etappmål har nu tagits fram. 
Uppsala klimatprotokoll har sedan förra sommaren arbetat med att utveckla klimatutmaningar inom ett 
flertal områden. De två nya etappmål som nu föreslås utgår från de klimatutmaningar för plast och 
bygg- och anläggningsprocessen som har tagits fram av medlemmarna i klimatprotokollet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(y) 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 94, forts) 

Utmaningarna riktar sig till protokollets medlemmar och andra organisationer, och syftar till att öka 
takten i klimatarbetet. De nya etappmålen föreslås infogas i miljö- och klimatprogrammet som 
etappmål nummer 9 och 10. 

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

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) 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 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 



bilaga A § 94 

Ärende 19 
Nya etappmål i Miljö- och klimatprogrammet 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet delar ambitionen att Uppsala kommun bör fasa ut fossil plast ur de kommunala 

verksamheterna. Fullgoda alternativ till nyproducerad fossilplast finns emellertid på marknaden 

redan idag. Bland exemplen kan nämnas återvunnen plast, plast från skogsråvara och majsbaserad 

plast. I ljuset av detta förefaller en utfasning av plasten under 12 år vara ett lågt mål. 

Alternativen tenderar förvisso att vara dyrare än konventionell fossilplast, men plast från naturligt 

nedbrytbara råvaror är ett område där forskningen går snabbt framåt och produktionskostnaderna 

sjunker i snabb takt. Precis som solenergi idag är ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt energislag 

trots att den för bara några år sedan var mångdubbelt dyrare än fossilenergi att producera pekar 

mycket mot att vi inom en mycket snar framtid kommer ha naturplaster som kan konkurrera med 

fossilplast såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Därtill bör beaktas att nedbrytbara naturplaster 

inte ger upphov till lika stora kostnader för renhållning och sanering, eftersom den inte ansamlas i 

hav och vatten och inte heller riskerar skada djur och natur i samma utsträckning. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att Uppsala kommun antar som nytt etappmål att alla nyanskaffade produkter med plastinnehåll 

senast 2024 endast ska innehålla plast som är återvunnen eller kommer från förnybar råvara. 

att uppföljning av etappmålet flyttas fram till 2021. 

Stefan Hanna (C) 

rpnl-prnnrtiatL4 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 95 

Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun 
KSN-2018-0800 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 
med de områden som framgår av kartor och fastighetsförteckningar i ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppsala vatten och avfall AB föreslår att verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun utökas till att omfatta områden som blivit 
detaljplanelagda för bebyggelse. I ett fall inkluderas även närliggande befintlig bebyggelse. 
Kommunen har enligt lagen (2006:412) om allmänhetens vattentjänster ansvar för att ordna 
vatten och avlopp i de fall det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det 
innebär att kommunen, om vissa förutsättningar är uppfyllda i ett område, har ett ansvar att ordna 
med vatten och avlopp för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 
Uppsala vatten och avfall AB har utsetts till huvudman för den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen. Behöver verksamhetsområdet för vatten- och avloppsanläggningen utökas eller 
ändras ska bolaget ta fram ett förslag som kommunfullmäktige beslutar om. 
Uppsala vatten och avfall AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområdet för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska utökas till att omfatta de områden som framgår av 
ärendets bilaga 2. Skälet till att verksamhetsområdet behöver utökas är att det finns behov av att 
ordna vattentjänster i ett större sammanhang i dessa områden. I ett fall inkluderas även närliggande 
befintlig bebyggelse. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den19 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPäälue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 96 

Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor 
KSN-2017-4382 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Riktlinjer för persontransporter i tjänst enligt ärendets bilaga 1, 

att införa klimatväxling av flygresor för alla nämnder och bolag enligt modell i bilaga 2, att anta 
Klimatväxlingsutmaningen från Fossilfritt Sverige, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera klimatväxling och riktlinjer senast vid utgången 
av 2019. 

Reservation 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till 
förmån för bifall till gemensamt tilläggsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 96. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 96. 

Yrkanden 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Jonas Segersam (KD) yrkar på tillägget: 
Att det under avsnittet "Inledning" i riktlinjen (sida 2 av 6) läggs till ett nytt stycke: "Vid val av 
transportmedel vägs även tidsaspekten, effektivitet och kostnader in." 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Therez Olssons (M) med fleras gemensamma tilläggsyrkande. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt därutöver avslag på 
Therez Olssons (M) med fleras gemensamma tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
I Mål och budget 2018 har fullmäktige att uppdragit till kommunstyrelsen att ta fram en 
modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. Kommunstyrelsen beslutade i december 
2017 i verksamhetsplanen för 2018 om åtgärderna att ta fram en modell och att införa regelverk för 
klimatväxling i nya riktlinjer för persontransporter i tjänst. 
Förslaget innebär att klimatväxling för flygresor införs i Uppsala kommun. Klimatväxlingen införs i 
föreslagna Riktlinjer för persontransporter i tjänst. Syftet med förslaget är att stimulera till 
ett mer hållbart resande, i synnerhet ur klimatsynpunkt. Kommunen föreslås samtidigt anta en 
utmaning från regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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—ICZAWADR7 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Therez Olssons (M) med fleras gemensamma tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den19 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 96 

Ärende 21 

Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor 

Reservation 

Moderaterna, Kristdemokraterna 

Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom Uppsala kommuns mål om att minska ned på de 

fossila utsläppen, såväl inom kommunens verksamheter som ute bland Uppsalas invånare. Däremot 

menar vi att det varken är rimligt eller praktiskt möjligt att genomföra den klimatväxling för resor 

som presenterats i sin nuvarande form. I ärendets missiv står det att eftersom digitaliseringen av 

arbetsplatserna har blivit bättre så förväntas mer av restiden kunna användas som arbetstid och 

bedöms därför inte ge ekonomiska konsekvenser. Vidare står det att längre restider i vissa fall kan 

innebära kostnader för längre arbetsdagar eller fler övernattningar. Att arbeta för ett mer hållbart 

klimat är något vi ska sträva efter, men klimatet kan inte få en så pass överordnad roll så att Uppsala 

kommuns effektivitet åsidosätts. 

Tid och ekonomiska faktorer är faktorer som är nödvändiga att väga in i ärenden som eftersträvar att 

förbättra kommunens verksamhet såväl inom organisationen som bland sina medarbetare. Vi har 

medarbetare inom Uppsala kommun som i olika sammanhang kommer behöva ta bil och flyg för att 

dessa transportsätt är de mest tidseffektiva. Det är inte hållbart att samtliga medarbetare och chefer 

inom kommunen ska förväntas åka tåg och kollektivtrafik för att under dessa resor tänkas vara både 

nniljövänliga och arbetandes när huvudfokus borde vara att underlätta för medarbetare och chefer 

att kunna göra ett bra och effektivt jobb för Uppsala kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Moderaterna och Kristdemokraterna på 

att det under avsnittet "Inledning" i riktlinjen (sida 2 av 6) läggs till ett nytt stycke: "Vid val av 

transportmedel vägs även tidsaspekten, effektivitet och kostnader in." 

Therez Olsson (M) 

Jonas Segersam (KD) 



bilaga B § 96 

Ärende 21 
Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet tycker det är bra att kommunen uppdaterar sina riktlinjer för persontransporter och 

inför klimatväxling för flygresor. Ett ambitiöst arbete för att minska mängden fossildrivna transporter 

är en nödvändighet för att världen ska klara tvågradersmålet. 

Mycket av innehållet i förslaget till riktlinjer är bra, det genomsyras emellertid av en centralistisk syn 

på samhället som Centerpartiet finner oroande. Riktlinjerna verkar delvis vara grundade i en 

förväntan om att samtliga Uppsalabor bor i centralorten. Cirka en fjärdedel av befolkningen bor 

emellertid utanför Uppsala stad och de behöver också ta del av Uppsala kommuns välfärd, service 

och tillsyn, exempelvis hemtjänst, bygglovsansökningar och livsmedelskontroller. kommunens fokus 

bör inte vara att koncentrera så många människor som möjligt till ett så litet område som möjligt 

utan att etablera gröna resekedjor som gör det enkelt för människor att resa klimateffektivt oavsett 

var de bor. 

Stefan Hanna (C) 

(h W5 CenterpartAt 
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upP,Eifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 97 

Energiprogram 2050 med genomförandestrategier och insatser 
KSN-2017-1868 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Energiprogram 2050 med genomförandestrategier och insatser enligt ärendets bilaga, 

att Energiprogram 2050 ska utgöra kommunens plan för tillförsel, distribution och användning av 
energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering, samt 

att upphäva Energiplan 2001 som styrdokument. 

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

Sammanfattning 
Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan 
för tillförsel, distribution och användning av energi. I en sådan plan ska finnas en analys av 
vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med 
mark och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
Uppsala kommuns senaste energiplan antogs 2001. Kommunfullmäktige gav i Mål och budget 2017- 
2019 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny energiplan. 
Utöver lagkravet på att ha en aktuell energiplan har behovet av ett energiprogram påvisats i 
kommunens energiutredningar, klimatfärdplanen och i arbetet med Översiktsplan 2016. 
Ett förslag till energiplan har nu tagits fram, Energiprogram 2050. Programmet föreslås bli 
kommunens plan enligt lagen om kommunal energiplanering. Det ersätter kommunens 
nuvarande energiplan från 2001. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,19.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 98 

Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala 
kommun 2018-2023 
KSN-2018-1229 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 
2018-2023 i ärendets bilaga 1, 

att godkänna handlingsplan för den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och 
Uppsala kommun i ärendets bilaga 2, samt 

att kommunstyrelsen ansvarar för revidering av handlingsplanen. 

Särskilda yttranden 
Therez Olsson, Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna 
(C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 98. 

Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 98. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att anta en överenskommelse mellan Uppsalas 
föreningsliv och Uppsala kommun med syfte att främja god samverkan mellan parterna. 
Överenskommelsen innefattar principer och åtaganden för den gemensamma samhällsutvecklingen. I 
överenskommelsen stadgas att den ska revideras vart femte år. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



bilaga A § 98 

Ärende 23 
Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 

Särskilt yttrande 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 

Det civila samhället med dess föreningar är en bärande del av det gemsamma trygga samhället. 

Exempelvis visar forskning att idrottsrörelsen är världens bästa brottsförebyggande organisation. 

Föreningar i stort erbjuder glädje och gemenskap men också struktur och fostran. I denna i positiv 

bemärkelse kravfyllda miljö får barn och ungdomar verktyg inför vuxenlivet. Vidare är det när 

socialkontoren är stängda som kyrkor, samfund och övriga ideellt drivna organisationer erbjuder 

värme, mat och stöd till socialt utsatta människor. 

Föreningslivets tävlingar lockar människor till Uppsala. Väl här bor, äter och handlar dessa gäster och 

detta skapar jobb och sysselsättning 

Utmaningen inför framtiden är att fördjupa och förbättra samarbetet mellan föreningslivet och 

välfärdens kärnverksamheter samt att se och lyfta föreningslivets betydelse för jobb och tillväxt. 

Vi vill lyfta in föreningslivet betydelse för att stärka välfärden samt koppla till tillväxten i stort. En 

tydlig politisk viljeinriktning kring ett fördjupat samarbete i dessa delar borde vara självklara delar i 

en modern politik för föreningslivet 2018. 

Therez Olsson (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

1» 
Liberalerna 

CENTERPARTIET 



bilaga B § 98 

Ärende 23 

Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Den lokala överenskommelsen behandlar kommunens samarbete med ideella föreningar, sociala 

företag, trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra ideellt och informellt engagerade 

som finns i Uppsala kommun. Tyvärr är det fortfarande väldigt få föreningar som omfattas av denna 

överenskommelse, även om vi sedan arbetet inleddes arbetat för att så många föreningar som 

möjligt ska omfattas av överenskommelsen mellan kommun och föreningslivet. 

Kristdemokraterna var drivande i den ursprungliga överenskommelsens tillblivande, och när det 

gäller samarbetet med föreningarna är det egentligen inte vad som skrivs i en överenskommelse som 

är det viktiga utan hur kommunen prioriterar dialog och samarbete med föreningslivet, alltså själva 

processen. Tyvärr har vi sett hur den nuvarande majoriteten nedprioriterat samarbetet med 

civilsamhället och den ideella sektorn. 

Vi kristdemokrater ser därför fram emot en betydligt större aktivitet från kommunens sida under 

kommande period för att få en dialog med föreningar på alla olika områden. 

Överenskommelsen, som tagits fram i dialog med föreningslivet är ambitiös och förpliktigar en hög 

aktivitet från kommunens sida. Tyvärr kanske den är lite väl förpliktigande även för föreningslivet. Ju 

mer detaljerad plan man gör, och ju större krav man ställer på föreningar för att ingå i 

överenskommelsen, desto större är risken att mindre föreningar med små resurser vågar gå in i 

denna typ av arbete. Det är ofta större föreningar som tjänar på den här typen av överenskommelser 

medan mindre föreningar missgynnas. Vi kristdemokrater vill därför belysa vikten av att föra en 

närmare dialog med föreningslivet med uppsökande aktiviteter. Därtill att dialogen sker mer 

sektorsvis än idag, så att dialog exempelvis förs med idrottsföreningarna för sig, kultur- och 

fackföreningar för sig och så vidare. 

Vi kristdemokrater vill belysa vikten av att kommunen vid denna typ av överenskommelser även 

beaktar nya och små föreningar och att det är befolkningens sammanslutningar och gemenskaper 

som är intressanta att lyssna in och inte enbart föreningar med mångårig erfarenhet. Det är således 

viktigt att kommunen inte enbart får till en aktiv dialog med de som ingår i överenskommelsen utan 

även med andra föreningar, nätverk och sammanslutningar. 

Jonas Segersam (0) 

gg 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 99 

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun 
mandatperioden 2019-2022. 

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

Bona Szatmåri Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar: 

att arvodet för första timmen för de ledamöter som har månadsarvoden sätts till 260 kr, 

att kommunalrådsarvodet ska vara motsvarande ett (I) prisbasbelopp per månad, 

att ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 120 procent av prisbasbeloppet (PBB), 

att avslå Ers-gruppens förslag om 110 procent för vice ordförande i kommunstyrelsen, 

att månadsarvodena ska utgå enligt nedan: 

Förslag 
55 % av prisbasbeloppet 25 025 kr 

Förslag från ERS-gruppen 
50 % av riksdagsarvodet 32 700 kr 

35 % - 15 925 30 % - 19 600 
24 % - 10 920 20 % - 13 100 
17 % - 7 735 14 % - 9 200 
11 - 5 005 9 % - 5 900 
6 % - 2 730 5 % - 3 300 

att andre vice ordförande i nämnder (som är gruppledare för oppositionen) ska ligga en grupp högre 
än förste vice ordföranden, 

att ordförande i individutskotten i socialnämnden och omsorgsnämnden skall sänkas från 14 till 9 
procent (9200 kr till 5 900 kr) eller 11 procent av prisbasbeloppet (5 005). att vice ordförande i 
individutskotten i socialnämnden och omsorgsnämnden skall sänkas från 9 till 5 procent (5 900kr till 3 
300 kr enligt förslag till ERS) eller 6 procent av prisbasbeloppet (2 730), 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

(§ 99, forts) 

att ordförande i utbildningsnämndens skolformsutskott sänks från 9 till 5 procent (5 900kr till 3 300 
kr). att vice ordförande i utbildningsnämndens skolformsutskott sänks från 5 till 3 procent (3 300kr till 
2000 kr), 

att avslå Ers-gruppens förslag att hö ja ordförandena och vice ordförandena i plan- och 
byggnadsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden, 

att arvode för deltagande i förrättning enligt å' 3b i förslaget inte ska utgå, samt 

att i övrigt anta förslagen i ärendet. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att kommunalrådsarvode heltid fastställs till 75 procent av inkomstbasbelopp, 

att varje parti får 10 procent av kommunalrådsarvode att fördela inom sin kommunfullmäktigegrupp 
per mandat i kommunfullmäktige, 

att det månatliga arvodet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare avskaffas. 

Maria Gardfjell (MP) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till ERS-gruppens förslag. 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, eller ERS-gruppen, har i skrivelse i 
lämnat förslag till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala 
kommun inför mandatperioden 2019-2022. 
Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande de förtroendevaldas arvoden och 
ersättningar utan för på detta sätt fram ERS-gruppens förslag. 
Liza Boöthius (V) och Simon Alm (SD) har reserverat sig mot delar av ERS-gruppens förslag. Liza 
Boöthius (V) har även lämnat ett särskilt yttrande avseende pensionsbestämmelserna. 
Reservationerna och uttalandet har bilagts ERS-gruppens skrivelse. 

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

Ordföranden ställer därefter Ilona Szatmåri Waldaus (V) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsgruppen för ersättningsfrågors skrivelse den 19 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

36 (41) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 100 

Motion av Jonas Segersam (KD) om att marknadsföra Uppsala genom att 
uppmärksamma bemärkta Uppsalabor 
KSN-2017-3185 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden och Destination Uppsala AB utreda förutsättningarna att i offentlig miljö 
presentera framstående Uppsalaprofiler enligt föredragningen i ärendet, samt 

att därmed besvara motionen. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att första att-satsen ändras till: 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden och Destination Uppsala AB utreda förutsättningarna att i offentlig miljö 
presentera framstående Uppsalaprofiler enligt föredragningen i ärendet. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till ordförandens yrkande samt därutöver bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 september 2017 föreslagit att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur man 
skulle kunna skapa ett lokalt porträttgalleri eller liknande över förtjänta och kända 
Uppsalabor på en central och iögonenfallande plats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den18 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 
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uplinlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 101 

Motion av Simon Alm (SD) om vuxna ensamkommande barn och unga 
KSN-2017-3198 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att bifalla motionen. 

Särskilt yttrande 
Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande 
enligt bilaga A § 101. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 
2017 föreslagit att Uppsala kommun: 
- utreder omfattningen av vuxna s.k. ensamkommande barn i kommunen. 
- vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att dessa har en 
medicinskt fastställd ålder. 
- verkar för att de vuxna s.k. ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen 
verkar för att felaktig brukade medel återbetalas. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

) 



bilaga A § 101 

Ärende 26 

Motion av Simon Alm (SD) om ensamkommande barn och unga 

Särskilt yttrande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

I sin framlagda motion yrkar Sverigedemokraterna på att Uppsala kommun ska utreda omfattningen 

av vuxna så kallade ensamkommande barn i kommunen. Det förs redan idag dokumentation från 

kommunens sida kring de ensamkommande i Uppsala. Kommunen skriver i sitt svar på motionen att 

socialnämnden vid årsskiftet ansvarade för 193 ensamkommande över 18 år som anvisats till Uppsala 

kommun. 

För oss är det viktigt med ett rättssäkert asylmottagande i Sverige. Tyvärr har situationen runt de 

ensamkommande blivit mycket olycklig eftersom många av dessa nu bott flera år i Sverige, i många 

fall lärt sig svenska och går i skola och på gymnasium. Frågor runt ålder och ursprungsland har varit 

berättigade, men det är viktigt att se att hur principerna runt vår migrationspolitik är ett statligt 

ansvar, där migrationsverket är agerande myndighet. Det finns många områden som detta statliga 

ansvar behöver förbättras, men det är inte en fråga för Uppsala kommunfullmäktige att behandla. 

Under asylprocessen har kommunen ett viktigt ansvar (enligt anvisningslagen bland annat) för de 

ensamkommande som bor i kommunen. Efter ett beslut om uppehållstillstånd blir kommunens roll 

än viktigare att bidra till en god integration för denna grupp. 

Socialnämnden har fattat beslut om att utifrån statlig finansiering uppdra till Uppsala stadsmission 

att hitta fadderhem för ensamkommande över 18 år. Från Alliansens sida har vi inledningsvis ställt 

oss bakom detta men vi anser att kommunen inte ska ordna bostad åt ungdomar som inte går i skola 

eller som har fått ett lagakraftvunnet avslag på en asylansökan. Tyvärr ser vi att det finns problem 

med drogmissbruk, psykisk ohälsa och sysslolöshet i denna målgrupp och här måste kommunen vara 

betydligt mer aktiv för att i samarbete med andra myndigheter som exempelvis polisen komma 

tillrätta med problemen. 

De personer som har anvisats till Uppsala kommun är det självklart att vi ska hjälpa och välkomna. 

Uppsala ska ta sitt ansvar som storstad i Sverige. Vad gäller de ensamkommande som 

åldersuppskrivits eller fyllt 18 år har socialnämnden genom Stadsmissionen erbjudit boende trots att 

dessa personer egentligen omfattas av Migrationsverkets boendeansvar. När en person 

åldersuppskrivits eller fyllt 18 år förlorar Uppsala kommun även insyn i dess asylprocess. Att Uppsala 

kommun tar detta ansvar innebär en extra kostnad och det är idag oklart hur mycket av det som 

kommer att täckas av statsbidrag. Vi förespråkar ordning och reda i asylmottagandet och samverkan 

med andra myndigheter. 

Therez Olsson (M) 

Jonas Segersam (0) 

9-7 
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upP19.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 102 

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla Uppsala 
KSN-2018-0430 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge Destination Uppsala AB i uppdrag att ta initiativ till en gemensam avsiktsförklaring om 
att utveckla området vid Uppsala högar i Gamla Uppsala enligt föredragningen, samt 

att dänned besvara motionen. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall eget yrkande om att bifalla 
motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (M2) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
1 februari 2018 att kommunfullmäktige ska besluta om att ge relevanta delar av Uppsala kommuns 
organisation i uppdrag att tillsammans med Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Statens 
fastighetsverk och Region Uppsala renovera och utveckla det berörda området till ett 
rekreationsområde och en besöksdestination, med större besökskapacitet än idag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.I KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 103 

Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt motion av 
Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och företag att bidra till 
ökad tillgänglighet i centrala Uppsala 
KSN-2017-2014, KSN-2016-2360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med gatu- och samhällsmiljönämnden ta fram förslag 
till regler om sponsring av stadsmöblering för beslut i kommunfullmäktige, samt 

att därmed besvara motionerna. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Mohamad Hassan (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionerna. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Mohamad Hassan (L) 
yrkar bifall till motionerna. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 7-8 november 2016, att gatu-
och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram en modell för att genom privat sponsring 
delfinansiera parkbänkar längs promenadstråk. 

Stig Rådahl (M) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att kommunfullmäktige 
beslutar att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



40 (41) 

  

MOLYLUUM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 104 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2018 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 6 mars —4 april 
2018 till protokollet, bilaga A § 104. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 6 mars — 3 april 2018 finns i bilaga. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ärendenummer Åtgärd/Handling 
Förhandlingsprotokoll om påstått brott mot 

Ärendemening 

KSN-2018-0029 anställningsavtal och mot AB § 6 Förhandling om rättstvisteförhandling med Sveriges Arbetsterapeuter enligt KHA 94 § 9 

KSN-2018-0228 Beslut om särskild avtalspension, avslag Särskild avtalspension 2018 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 8 maj 

KSN-2018-0361 2018 Finanschefens delegationsbeslut om upplåning 2018 
Beslut angående medfinansiering av Uppsala Clean 

KSN-2018-0738 Tech Challenge 2018 Ansökan om Cleantech Challenge 2018 
Beslut angående stöd till Wattholnna kultur- och 

KSN-2018-1023 hembygdsförening Ansökningar om stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling 2018 
Beslut angående ekonomsikt stöd för 

KSN-2018-1023 Utvecklingsrådet för Storvretabygden Ansökningar om stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling 2018 

KSN-2018-1207 Beslut om eventet TexX Uppsala University 2018 TedX Uppsala University ansökan 2018 

KSN-2018-1212 Beslut om att ta del av allmän handling Begäran om allmän handling 

KSN-2018-1324 Beslut om att få ut allmän begäran Begäran om beslut om sanktioner och disciplinåtgärder 
Ansökan om finansiering av projekt Baltic Roads for 
Alternative Fuels lntroduction to Decarbonize Ansökan om finansiering av projekt Baltic Roads for Alternative Fuels lntroduction to Decarbonize 

KSN-2018-1346 Urban Transport Urban Transport 

KSN-2018-1349 Ansökan till utlysning för Urban Innovative Action Ansökan till utlysning för Urban Innovative Action 

KSN-2018-1349 Ansökan Ansökan till utlysning för Urban Innovative Action 

UND 
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upPleate KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 

§ 105 

Anmälningsärenden kommunstyrelsen 2018 
KSN-20184204 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 6 mars —3 april 2018 till 
protokollet. 

Anmälningsärenden perioden 6 mars —3 april 2018: 
Ansökan om bidrag för genomförande av LONA-projekt "Livet i Fyrisån", KSN-2018-1291. 
Ansökan om bidrag för genomförande av LONA-projekt "Rätt vatten på rätt plats — Vattholmaån", 
KSN-2018-1292. 
Beslut den 1 maj 2018 om vidaredelegering av arbetsgivarfrågor. 
Finansrapport per januari 2018, Uppsala kommun- och koncern. 
Finansrapport per februari 2018, Uppsala kommun- och koncern. 
Kvalitetsrapport — Uppföljning av pedagogisk verksamhet 2017. 
Nya anställningar inom Uppsala kommun perioden april 2018. 
Protokoll Svenska kommun försäkrings AB den 2 mars 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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