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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

Plats och tid: Bergius, 13:00 — 16:00 

Beslutande: Ersättare: Linda Eskilsson (Ml') 
Mats Gyllander (M))§§ 224 — 227, 
§§ 229- 232 
Christopher Lagerqvist (M) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Karolin Lundström (V) 
Eva Moberg (KD) 
Zahrah Lifvendahl (C), ej § 228 
och § 228 pga jäv 
Asal Gohari (S) 

Erik Pelling (S), Ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice 
ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Caroline Hoffstedt (S) 
Therez Almerfors (M)§§ 224 — 
227, §§ 229- 232 
Mats Gyllander (M) § 228, §§ 233 
- 273 
Erik Dagnesj ö (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomi- och stabsdirektör. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. 
Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Asa Nilsson Bjervner, stabschef kansli. Lena 
Grapp, stadsjurist. 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 224 - 273 

Justeringens 
plats och tid: Kommunledningskontoret den 19 december 2018. 

Underskrifter: 
Erik Pelling (S), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-12-12 Sista dag att överklaga: 2018-12-12 

Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 224 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 225 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av punkten: 

- Ändring av kommunalrådens tjänstgöringsgrader mandatperioden 2019-2022, KSN-2018-2871 

§ 226 

Besök av kommunrevisionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

14 



Justerandes sign 

upeälifi KOMMUNSTYRELSEN 

3 (56) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 227 

Rapportering av internkontroll 2018 och internkontrollplan 2019 
kommunstyrelsen 
KSN-2018-3359 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av intemkontrollplan 2018 enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna intemkontrollplan för 2019 enligt ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att göra en riskanalys samt intemkontrollplan för 
verksamheten inom gemensam service och återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam 
service vid ett av utskottets första sammanträden under 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens intemkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. Granskningen av 
2018 års intemkontrollplan är genomförd med någon anmärkning avseende 9 av 20 kontrollmoment, 
vilka redovisas med förslag på åtgärder och fortsatt uppföljning i 2019 års intemkontrollplan. Denna 
omfattar bland annat kontroll av processer och rutiner avseende diarieföring, informationssäkerhet, 
krisledning, avtalstrohet, återsökning av statsbidrag, lokalförsörjning, exploatering samt förebyggande 
av oegentligheter. Verksamheten inom staben för gemensam service är av mer operativ karaktär än 
kommunstyrelsens övriga verksamhet och följs upp genom en separat intemkontrollplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 228 

Bostads- och lokalförsörjningsplaner fr.o.m. 2019 
KSN-2018-3217 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret 2022/2023 med 
utblick mot 2030 i enlighet med ärendet bilaga 1, 

att godkänna lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2019 — 2029 med utblick mot 2035 i enlighet 
med ärendet bilaga 2, 

att godkänna lokalförsörjningsplan för kultur och fritid 2019 — 2029 med utblick mot 2035 i enlighet 
med ärendets bilaga 3, 

att godkänna lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning 
2019 — 2024 med utblick mot 2030 i enlighet med ärendets bilaga 4, 

att godkänna lokalförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2019 — 2022 i enlighet med ärendets 
bilaga 5, 

att godkänna strategisk bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2019-2022 i enlighet 
med ärendets bilaga 6, 

att godkänna strategisk bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2019-2022 i enlighet 
med ärendet bilaga 7, 

att godkänna strategisk bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2019 — 2022 i 
enlighet med ärendets bilaga 8, med vid sammanträdet beslutad justering, samt 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ansvara för att planerna fullföljs inom de ramar som 
fastställts av kommunfullmäktige i Mål och budget, 

att fastställa procentsats för lägenheter som tilldelas kommunen från Uppsalahem till 14 procent för 
2019, i enlighet med föredragningen i ärendet, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda dialog med berörda fastighetsägare för att 
omvandla andrahandskontrakt till förstahandskontrakt i enlighet med ärendets bilaga 9, 

att erbjuda förlängning av tillfålligt andrahandskontrakt efter etableringstiden till vissa målgrupper i 
enlighet med ärendets bilaga 9, 

att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utreda den framtida hanteringen av hyreskontrakt i 
enlighet med ärendets bilaga 9, samt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 228, forts) 

att processen styrs, ägs och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med nämnder och styrelser. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) och Mats Gyllander (M) reserverar sig till förmån 
för bifall till eget yrkande. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 228. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 228. 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga C § 228. 

Yrkanden 
Ordföranden Erik Pelling (S) yrkar på följande tilläggsuppdrag i avsnitt 5 "Åtgärder", under 
"Utredningsåtgärder under planperioden" i lokalförsörjningsplanen för äldre: 
Utvärdera kösystemet till trygghetsbostäder och pröva för- och nackdelar med en eventuell 
behovsprövning. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Erik Pellings (S) tilläggsyrkande. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkande, samt därutöver: 
Att det nya trygga äldreboendeformen, som enligt lag ska erbjudas från och med 2019, ska vara 
tillgänglig för alla +70-åringar som efterfrågar ett sådant boende. 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
Att (I) i bostads- och lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg av äldre stryka följande meningar i 
sammanfattningen: "1 dagsläget råder en bra balans mellan behov och kapacitet för särskilda 
boenden. Inom planperioden beräknas ett överskott av platser till följd av utbyggnation av platser 
inom driftsformen LOV], det vill säga en ökning av platser i fastigheter där kommunen inte har 
tecknat hyresavtalet. Situationen med LOV bidrar till en osäkerhetsfaktor över hur framtida behov 
kommer att täckas, sista december 2017 var cirka 27% av platserna inom LOV. En procentsats som 
kommer att öka till drygt 40 % under planperioden då cirka 350 platser förväntas etableras inom 
driftsformen LOV. Det är viktigt att äldreförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar tätt 
tillsammans för att förhålla sig till rådande läge. 

Att (2) i bostads- och loka försörjningsplanen för vård och omsorg av äldre under kapitel 5 stryka 
åtgärden "Etablera närmare dialog med företag och fastighetsägare som på kommersiell basis vill 
tillföra äldreboendeplatser till Uppsala (LOV) för att få bättre kontroll över tillväxten av särskilda 
boendeplatser för äldre. 

Att (3) i sammanfattningen av bostads- och loka försörjningsplanen för vård och omsorg av äldre 
tillföra meningen "Driftsformen LOV är kostnadsdrivande. Kommunen betalar mer för att bedriva 
äldreomsorg genom LOV än genom LOU eller egenregi. Under planperioden ska  därför LOV  fasas ut 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fv\- k ( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 228, forts) 

och ersättas av drift i egenregi, alternativt en kombination av egenregi och upphandling enligt LOU 
eller motsvarande. 

Att (4) i bostads- och lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg av äldre under kapitel 5 tillföra 
åtgärden "Utveckla en strategi för att avveckla LOV i syfte att åstadkomma bättre styrning och 
kostnadskontroll över äldreomsorgen samt för att säkerställa att kommunbidrag avsedda för 
äldreomsorg verkligen används för äldreomsorg och inte till att generera vinst i privata företag". 

Ordföranden Erik Pelling (S), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar avslag på Tobias 
Smedbergs (V) yrkande. 

Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) och Mats Gyllander (M) yrkar: 
Att (1) fastställa procentsats för lägenheter som tilldelas kommunen från Uppsalahem till 7 procent 
för 2019, i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Att (2) följande förslag utgår "Ur ett etableringsperspektiv föreslås kvotflyktingar och barnfamiljer 
med permanent uppehållstillstånd erbjudas förstahandskontrakt". 

Att (3) förskola och skola i Hovstallängen utgår i planen och ny förskola och skola prövas på KAP-
området. 

Erik Pelling (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) med fleras 
gemensamma yrkande. 

Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Fredriks Ahlstedts (M) med fleras 
gemensamma yrkande. 

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

Sammanfattning 
Bostads- och lokalförsörjningsplanerna kommer ur kommunens sammanhållna planering för att 
tillhandahålla lokaler för verksamheter i kommunal regi. Den strategiska planeringen för att tillgodose 
kommunala verksamheter med lokaler och anläggningar är en ständigt pågående utredning där 
planerna revideras löpande utifrån genomförande och förnyade förutsättningar. 

Föreliggande planer redovisar pågående lokalförsörjningsåtgärder, förslag till nya åtgärder samt 
förändringar i lokalbeståndets kapacitet. I planerna redovisas även uppdrag som ska utredas vidare i 
fortsatt planering samt en utblick för att skapa beredskap att hantera kommande utbyggnader. I 
ärendets bilaga 9 redovisas förslag på lösning avseende bostäder för nyanlända. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detsamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 228, forts) 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tilläggs- och ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordföranden ställer sedan Fredrik Ahlstedts (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 

fyk 
Justerandes sign 

d 



Bilaga A § 228 

Ärende 5 

Bostads- och lokalförsödningsplaner fr.o.m. 2019 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Det är väldigt positivt att kommunen nu samordnar arbetet med bostads- och 
lokalförsörjningsplaner. Det återstår dock mycket att få till en bra process för denna planering. Vi är 
tacksamma för att vårt yrkande om att det är KS som ska äga processen inarbetades, men vi vill 
fortfarande betona vikten av att övriga nämnder får ett förslag på remiss, så att man politiskt kan ta 
ställning till förslagen innan det slutliga beslutet i KS. 

Vi har också varit kritiska till att planerna innehåller för mycket av perspektivet "hur ska vi hjälpa 
människor att få bostad", och för lite "hur ska vi arbeta för att människor själva kan ordna en 
bostad". Kommunen ska absolut täcka upp på olika sätt för dem med allra störst behov, men det är 
viktigt att se att grundläggande är det inte kommunens uppgift att tillförsäkra kommuninnevånarna 
en bostad, utan den enskildes. Genom att på olika sätt ge stöd för den enskilde att ordna ett eget 
bostadskontrakt, eller till och med kunna äga en bostad så bidrar kommunen till större egenmakt och 
mindre beroende av samhället. Vi vill därför inte lyfta ut enskilda grupper som ska få ett 
förstahandskontrakt, utan vill betona att allt stöd som kommunen ger enskilda när det gäller bostad 
är en tillfällig lösning som ambitionen alltid måste vara att överlämna ansvaret för till den enskilde. 
Med ovanstående bakgrund är vi inte heller beredda att gå in och utöka Uppsalahems 
bostadstilldelning till utsatta grupper, utan vill i stället på andra sätt stödja dessa grupper att få ett 
eget boende, i Uppsala eller på annan plats. Likställighetsprincipen är viktig också när det gäller 
kommunens bostadspolitik. 

Jonas Segersam (KD) 

D 

tf.  1/14K 



Bilaga B § 228 

Bostads och lokalförsörjningsplaner 

Reservation 

I planernas avsnitt 5, för vård och omsorg, lyfts i 3:4 biståndsbedömt trygghetsboende fram. Det är 

mycket positivt att det äntligen planeras för en mer avancerad form av trygghetsboende än tidigare 

som är tillgänglig för äldre människor som önskar flytta till ett sådant av trygghetsskäl. Redan i detta 

läge anser jag att kommunen tydligt ska planera för att liknande boendeform ska vara tillgängliga för 

alla äldre som så önskar, inte enbart dem som får ett biståndsbeslut. Denna form av äldreboende är 

central både för att möta många äldres behov samtidigt som en liknande möjlighet innebär att 

viktiga flyttkedjor kan initieras där ensamma äldre, och äldre par, som bor i stora bostäder, kan 

frigöra dessa ytor för till exempel barnfamiljer. 

Det är viktigt att Uppsala bostadsförmedling får i uppdrag att hantera bostadskön till även denna nya 

boendeform. Personer med biståndsbeslut bör på lämpligt sätt prioriteras i kön. 

Ärendets förslag att Uppsalahem ska tilldela kommunen 7% av sina lägenheter är en lämplig 

kravnivå. 

Vad avser möjligheterna för socialt utsatta att få förstahandskontrakt anser jag att kommunen ska 

vara mycket restriktiv med den möjligheten. Ambitionen måste alltid vara att invånare i behov av 

försörjningsstöd och andra sociala insatser ska vara kortvarigt. Kommunen ska aldrig medverka till att 

det skapas en infrastruktur som kan bidra till människors permanenta utanförskap och ett 

omfattande behov av ekonomiskt bistånd. 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 

t 



Bilaga C § 228 

Reservation KS 181212 5. Bostads- och lokalförsörjningsplaner from 2019 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkanden. Vi finner det 

anmärkningsvärt att man i en lokalförsörjningsplan uttrycker att LOV-driften, Lag om valfrihet, ska 

öka inom äldreomsorgen, samtidigt som man i samma dokument konstaterar att just LOV-driften 

skapar svårigheter i den långsiktiga lokalförsörjningen och även kan vara kostnadsdrivande genom 

att överkapacitet byggs in. 

LOV-driften är kostnadsdrivande både genom risken för överkapacitet men framförallt genom att vi 

ger en högre ersättning till privat LOV-drift än vad vi gör till motsvarande verksamhet i egen regi. 

Dessutom bidrar LOV till alla de väldokumenterade negativa effekter som kommer av privata 

företags vinstjakt i välfärden. Därför bör LOV fasas ut och det borde uttryckas sådana målsättningar i 

detta dokument. 

Tobias Smedberg (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  4511 c t 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 229 

Ansökan om stadsmiljöavtal 2018-2029 
KSN-2018-2954 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ansökan om stadsmiljöavtal enligt ärendets bilaga. 

Jäv 
Zahrah Lifvendahl (C) anmäler jäv och deltager inte i handläggningen av ärendet. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) 
avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 229. 

Stefan Hanna (-) avger särskilt yttrande enligt bilaga B 229. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar: 
Att stryka "spårvägar" i texterna och enbart fokusera på kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Att stryka rubriken "Varför spårväg" och ersätta den med en rubrik och text om "Alternativa 
kapacitetsstarka kollektivtrafiksystem." 

Ordföranden Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Tobias Smedberg (V) yrkar avslag på 
Stefan Hannas (C) yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Region Uppsala har höga ambitioner när det gäller att minska 
transportsystemets klimatpåverkan genom att öka andelen kollektivtrafik. Inriktningen i Uppsalas 
kommuns översiktsplan är att staden ska kunna växa med upp till 140 000 invånare och 70 000 
arbetsplatser till 2050 kring en femkämig stad med effektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik. En ny 
station på Ostkustbanan är en viktig del i systemets koppling till det regionala trafiksystemet men även 
för stadsutveckling och bostadsbyggande. 

Uppsala kommun skrev 2017 ett avtal med staten, Region Uppsala och Knivsta kommun om 
utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår med nya stationer, samt bostadsbyggande i Uppsala och 
Knivsta. En viktig förutsättning är en utbyggd kapacitetsstark kollektivtrafik i foul]. av Kunskapsspåret 
och Ultunalänken. 

Regeringen meddelade i juni att upp till 900 miljoner kronor avsätts till Ultunalänken och att staten 
och Uppsala kommun ska ingå ett separat avtal om 50 procent statlig medfinansiering senast den 1 juli 
2019. Uppsala kommun avser att tillsammans med Region Uppsala ansöka om stadsmiljöavtal för 
byggnation av spårväg för resterande delar av projektet mellan Uppsala resecentrum, Gottsunda och 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 229, forts) 

Ultuna (se bilaga, delsträcka A, B och C). I det fortsatta utredningsarbetet kommer förutsättningarna 
för BRT (Bus rapid transit) också att studeras parallellt. 

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

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot avislag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 oktober 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 229 

Ärende 6 

Ansökan om stadsmiljöavtal 2018-2029 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Kristdemokraterna 

Vi har sedan tidigare begärt att till beslutet om att införa spårväg i Uppsala ska förslag om en 
ansvarsfull finansiering, realistiskt förslag till linjesträckning och förslag till angöring vid resecentrum 
komma till. 

Det har tidigare utretts andra alternativ (Buss och BRT) som alternativ till spårväg. Vi tycker 
fortfarande att ett förslag till utbyggnad av spårväg ska vägas mot andra kapacitetsstarka 
kollektivtrafiklösningar inför att slutgiltigt beslut ska fattas, exempelvis buss och BRT. 

Uppsala-Alliansen har inte tagit ställning kring vilken kollektivtrafiklösning som är den bästa för 
området. 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. 

Vi vill därför tydliggöra att vi ser ansökan om stadsmiljöavtal som en del i utredningen när det 
kommer till finansiering. Med detta avser vi inte att låsa linjesträckning eller angöring till 
resecentrum. Vi önskar även se en analys av hur ett nytt spårvägssystem beräknas påverka den höga 
andel uppsalabor som idag cyklar i de centrala delarna av Uppsala. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

MODERATERNA 
UPPSALA 



Bilaga B § 229 

Stadsmiljöavtalet 

Särskilt yttrande 

Det är fel att tvinga in Uppsala kommun i en specifik teknisk lösning för kapacitetsstark 

kollektivtrafik. När staten vill att Uppsala kommun ska fortsätta att bygga väldigt många nya 

bostäder, om byggherrar finns, måste de också stötta Uppsala kommun finansiellt med nödvändiga 

förstärkningar av kollektivtrafiksystemet. Det stödet ska inte villkoras till en tekniklösning av många. 

En tekniklösning som Miljöpartiet enfaldigt drivit minst sedan valet 2010. Eftersom Uppsala kommun 

inte har råd att ensidigt genomföra dessa nödvändiga infrastrukturprojekt krävs statlig 

medfinansiering. Självklart är jag positiv till att staten kraftigt bidrar med den nödvändiga 

finansieringen. 

Jag yrkar: 

ATT stryka "spårvägar" i texterna och enbart fokusera på kapacitetsstark kollektivtrafik. 

ATT stryka rubriken "Varför spårväg" och ersätta den med rubrik och text om "Alternativa 

kapacitetsstarka kollektivtrafiksystem". 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 230 

Intresseförklaring för deltagande i hållbarhetsamarbetet SDG Compacts 
KSN-2018-3155 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun undertecknar intresseförklaringen för deltagande i SDG Compacts enligt 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
Den 21 februari 2018 bjöds Uppsala kommun in som en av två kommuner till KTH:s Open Lab. Syftet 
var att föra dialog med internationella aktörer om nya möjligheter att stärka arbetet med FN:s 17 
globala mål och Agenda 2030. Inom många områden ses Sverige som en föregångare i att arbeta med 
Agenda 2030 och intresset är stort för att hitta framgångar inom offentlig sektor. Efter mötet har 
Uppsala kommun tillfrågats om att underteckna en intresseförklaring, ett Letter of Interest, för 
deltagande i SDG Compacts (Sustainable Development Goals Compacts). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

-F6 
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upP19.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§231 

Almedalen 2019 
KSN-2018-3287 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Almedalsveckan 2019, samt 

att planeringen för kommunens övriga deltagande bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott, utifrån 
utvärdering av tidigare deltagande. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
"Att planeringen för kommunens övriga deltagande bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott, utifrån 
utvärdering av tidigare deltagande." 

Mohamad Hassan (L), Tobias Smedberg (V) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till Jonas Segersams 
(KD) yrkande. 

Sammanfattning 
Almedalsveckan, även kallad politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på Gotland. 
Under veckan samlas företrädare för de politiska partierna och diskuterar politik. Myndigheter, 
intresseorganisationer, företag med flera arrangerar seminarier under veckan. Region Gotland 
samordnar arrangemanget. Almedalsveckan 2019 arrangeras mellan söndagen den 30 juni och 
söndagen den 7 juli. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 232 

Uppsala klimatvecka 2019-2021 
KSN-2018-3558 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunledningskontoret att anordna Uppsala klimatvecka, enligt föredragningen i 
ärendet, 

att senast i september 2021 återkomma till kommunstyrelsen med utvärdering av klimatveckan, enligt 
föredragningen i ärendet, samt 

att en delutvärdering ska genomföras efterldimatveckan 2019 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist och Mats Gyllander yrkar att en delutvärdering ska 
genomföras efterklimatveckan 2019. 

Ordföranden Erik Pelling (S) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala fick 2018 WWF:s utmärkelser som årets klimatstad, först nationellt och sedan globalt. 
Utmärkelsen har rönt stor uppmärksamhet nationellt och globalt. 

WWF anordnar årligen Earth hour, då deltagande organisationer och privatpersoner uppmanas att 
under en timme släcka ner all belysning. Under 2018 deltog 188 länder i manifestationen och nästan 
18 000 större byggnader släcktes världen över. I Sverige uppmärksammade 258 av landets 290 
kommuner Earth Hour. 

Beslutsgång 
Ordföranden Erik Pelling (S) ställer Fredrik Ahlstedts (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



13 (56) 

upligge KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 233 

Finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeralda våren 2019 
KSN-2018-2646 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delfinansiera Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt Studentambassadörer och Hayat för perioden 1 
januari 2019 till och med 30 juni 2019 med 112 500 kronor, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna nytt avtal med Uppsala universitet och Uppsala studentkår 
avseende samarbete kring mångfaldsbyrån Esmeralda 1 januari 2019 till och med 30 juni, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut om 
finansiering av projektet läxhjälp för perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) 
avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 233. 

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) 
yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Sedan år 2004 bedriver Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår ett samarbete 
kring Mångfaldsbyrån Esmeralda i syfte att bredda rekryteringen till högre studier. Kommunstyrelsen 
beslutade i februari 2017 att bevilja Mångfaldsbyrån Esmeralda delfinansiering för projekten 
Studentambassadörer och Hayat under 2017-2018. 

Projektens verksamhetsår och Uppsala universitets finansiering av Esmeralda sträcker sig till 30 juni 
2019. Verksamheten har dänned inte finansiering för hela verksamhetsåret och har därför inkommit 
med en ansökan, i bilaga, om fortsatt finansiering från Uppsala kommun. Kommunstyrelsen föreslås 
fortsätta delfinansiera de aktuella projekten fram till 30 juni 2019. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 233 

Ärende 10 
Finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeralda våren 2019 

Reservation / särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Uppsala-Alliansen anser att Mångfaldsbyrån Esmeraldas verksamhet är viktig för att minska 
snedrekryteringen till högskola och universitet och är därför positiva till att Uppsala kommun även 
fortsättningsvis delfinansierar verksamheterna. Däremot anser Uppsala-Alliansen att det ska vara 
utbildningsnämnden som står för finansieringen och ansvaret. Vi har tidigare ställt oss emot ett 
flyttat ansvar för finansiering och verksamhet till kommunstyrelsen som innebar en förändring av 
Uppsala kommuns budgetordning. Vi anser att det kan innebära svårigheter när andra nämnder i 
framtiden följer utbildningsnämndens exempel och vill att kommunstyrelsen ska finansiera 
verksamhet som egentligen ligger inom respektive nämnders ansvarsområde. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Zahrah Lifvendahl (C) 

Jonas Segersam (KD) 

UPPSALA 
, • , 

 

ALLIANSEN 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 234 

Utökning av kommunens krediter 
KSN-2018-3285 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utöka kommunens krediter med 2 000 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
I enlighet med Uppsala kommuns finanspolicy och dess riktlinjer för finansverksamheten ska 
kommunstyrelsen fastställa kontokrediter och lånelöften för Uppsala kommun. I takt med att 
kommunens investeringsnivå och lånevolym ökar behöver krediterna successivt utökas. Anledningen 
är dels att begränsa finansieringsrisken, dels att säkerställa att en likviditetsposition i nivå med 
ratinginstitutets krav bibehålls. I ärendet föreslås att över tid utöka krediterna med 2 000 miljoner 
kronor 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

17 
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'MOM KOMMUNSTYRELSEN 

SANIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 235 

Ny affärsmotpart SBAB Bank AB 
KSN-2018-3008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna SBAB Bank AB som ny affännotpart, samt 

att öppna ett inlåningskonto hos SBAB Bank AB inom Uppsalahem AB. 

Sammanfattning 
I enlighet med Uppsala kommuns finanspolicy och dess riktlinjer för finansverksamheten ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om finansiella ärenden och de ska även godkänna nya affärsmotparter. I 
ärendet lämnas förslag på att godkänna SBAB Bank AB som ny affärsmotpart och att öppna ett 
inlåningskonto inom kommunkoncernen för placering av tillfällig överskottslikviditet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

h 



16 (56) 

4403 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 236 

Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande 
KSN-2018-3483 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt förhandlingschefen att prolongera äldre gällande kollektivtal om samverkan med 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund med tillämpning på Utbildningsförvaltningen i enlighet med 
föredragningens alternativ 2, 

att återkomma med deluppföljning och återkoppling av de resultat som kan uppvisas i piloterna till 
kommunstyrelsen höstterminen 2019, samt 

att uppdra åt kommunledningskontoret att vidareutveckla arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med 
samtliga fackförbund med fokus på utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (1(D) 
reserverar sig till föllnån för bifall till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M), Zahrah Lifvendahl (C) och 
Jonas Segersam (KD) avger skriftlig särskilt yttrande enligt bilaga A § 236. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) 
yrkar att besluta i enlighet med alternativ 3 i föreliggande förslag, d v s att fortsätta förhandla enligt 
plan, i ett avtalslöst tillstånd. 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) med fleras gemensamma yrkande samt 
därutöver bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förhandlingar om ett nytt samverkansavtal, med fokus på ökat medarbetarinflytande har förts med 
samtliga fackförbund i kommunen. Efter förhandlingar tecknades ett nytt samverkansavtal den 1 juni 
med samtliga fack utom med Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Anledningen till att Lärarnas 
riksförbund och Lärarförbundet för sin del inte godkände avtalen var att de motsatte sig förändringen 
av den s.k. enhetssamverkan. Avtalet sades upp och tyvärr har ingen lösning med lärarförbunden 
kunnat uppnås trots flera försök såsom förslag på övergångsbestämmelser med successiv infasning 
eller på kompensatoriska samverkansfoiiner. 

Mot denna bakgrund finns nu tre alternativ: 

Justerandes sign 

4, 
Utdragsbestyrkande 'Pk 



Bilaga A § 236 

Ärende 13 
Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande 

Reservation 
Uppsala-Alliansen 

Uppsala-Alliansen anser att förhandlingarna borde fortsätta då vi anser att det vore en mycket bättre 
lösning om vi kunde hitta ett gemensamt avtal avseende samverkan för alla medarbetare i Uppsala 
kommun. Uppsala kommun väljer nu en väg där nya samverkansavtalet i kombination med det gamla 
avtalet innebär en osmidig lösning som också skulle ge orimlig arbetsbörda för rektorer och 
skolledare. Det är viktigt att alla medarbetare ska behandlas lika vilket blir svårt framförallt på de 
ställen där det är mindre enheter. När samverkan ska ske på enhetsnivå saknas lätt underlag för 
representation från alla fackliga organisationer på arbetsplatsen. En samverkansgrupp med få 
fackliga parter gör att det blir svårt att skilja ut frågor som kan tas på samverkansnivå och de som bör 
tas med respektive facklig organisation. Med anledning av detta förordade vi att kommunstyrelsen 
skulle beslutat enligt alternativ 3, att fortsätta förhandla enligt plan i ett avtalslöst tillstånd. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Zahrah Lifvendahl (C) 

Jonas Segersam (KD) 

UPPSALA 
AU !ANSEN 

Centerpartiet 
K 
D 
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upPceifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 237 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 
KSN-2018-3573 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa planeringsdirektiv för Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 samt tidplan för 
arbetet enligt ärendets bilaga. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig till fölinån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 237. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M), Zahrah Lifvendahl (C) och 
Jonas Segersam (KB) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 236. 

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar att Uppsala ska vara en näringslivsvänlig kommun. 

Sammanfattning 
I december 2014 beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för en ny mål- och budgetprocess. 
Mål- och budgetprocessen har sedan dess för varje år reviderats för att öka kvaliteten i de ekonomiska 
underlagen, skapa mer delaktighet från nämnder och bolagsstyrelser samt öka genomslagskraften för 
den politiska viljan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10-11 december 2018 om Mål och budget 2019 med plan för 
2020-2021. I och med det fastställdes kommunens inriktningsmål, indikatorer och nyckeltal. 
Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner beslutas i respektive nämnd och 
bolagsstyrelse senast 15 februari 2019. De försenade besluten mot tidigare år beror på att år 2018 var 
valår. 

Beslutsgång 
Ordföranden Erik Pelling (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (-) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnik, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 237, forts) 

1. Säga upp avtalet med alla övriga fackförbund och börjar om 
2. Avgränsat prolongera avtalet med lärarförbunden på utbildningsförvaltningen 
3. Fortsätta förhandla enligt plan, i ett avtalslöst tillstånd 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förhandlingschefen att enligt alternativ 3 ovan 
fortsätta förhandlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign a 



Bilaga A § 237 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2020 med plan för 2012-2022. 

Reservation 

Bland allt som Vänsterstyret säger sig prioritera i den nyligen antagna Mål och budget för 2019 ingår 

en uttryckt ambition att förbättra näringslivsklimatet. Det borde vara en omöjlighet att misslyckas 

med att förbättra den mätning om näringslivsklimat som Svenskt näringsliv årligen genomför. En 

mätning där Uppsala kommun hamnar på 276:e plats av 290 kommuner avseende "Service till 

företagare". Av Sveriges 290 kommuner har 95% av dem nöjdare företagare kopplat till kommunal 

service. Det borde vara en självklarhet att särskilt lyfta fram förbättringsambitionen i 

planeringsdirektivet. Det är beklagligt att inte förslaget på att inkludera "Att Uppsala ska vara en 

näringslivsvänlig kommun" i föreslaget planeringsdirektiv. 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 



Bilaga B § 237 

Ärende 14 
Planeringsdirektiv för Mål och bud 2020 med plan för 2021-2022 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Med det nya politiska läget i Uppsala kommun där den styrande minoriteten endast besitter 35 av 81 
mandat i fullmäktige anser vi i Uppsala-Alliansen att det är viktigt med en förändrad budgetprocess 
där samtliga partier inkluderas. En bred beredningsprocess är nödvändig i det nya läge där styret inte 
kan räkna med att få igenom sin budget i sin helhet då de saknar majoritet i fullmäktige. Det 
realiserades så sent som på årets budgetfullmäktige när Uppsala-Alliansen fick igenom flera 
ändringar på styrets budget efter stöd från andra partier. 

Det förra majoritetsstyret bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade 
tidigare beredning utan insyn eller deltagande från övriga partier. Vi ställer oss därför positiva till att 
hela KSAU nu bjuds in till gemensam beredningsvecka av Mål och budget den 24e-26e april. Vi vill 
dock skicka med att vi förväntar oss att Mål och budgetutkastet överlämnas till samtliga politiska 
partier inför den politiska beredningsprocessen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Zahrah Lifvendahl (C) 

Jonas Segersam (KD) 

UPPSALA 
— ALLIANSEN 
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upliMele KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 238 

Yttrande över betänkandet Vårt gemensamma ansvar — för unga som 
varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) 
KSN-2018-2781 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Utbildningsdepartementet enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Vårt gemensamma ansvar — för unga som varken 
arbetar eller studerar (SOU 2018:11) till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 december 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign ni 17/1A 



20 (56) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 239 

Yttrande över remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande 
Statens gruvliga risker (SOU 2018:59) 
KSN-2018-2665 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet, i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har den 29 augusti 2018 remitterat gruvavfalls-
finansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker (SOU 2018:59) till kommunstyrelsen för 
yttrande senast den 3 december 2018. Förlängd svarstid är begärd och beviljad till den 12 december. 

Betänkandet konstaterar att dagens regler kring ekonomisk säkerhet i samband med gruvbrytning, 
utsätter staten för en stor ekonomisk risk i händelse av konkurs för gruvföretag. Utredningen lämnar 
därför förslag i syfte att skydda skattebetalarna från utgifter som verksamhetsutövarna är skyldiga att 
stå för. 

Förslagen handlar om att tydliggöra ramverk kring de säkerhetsbelopp som verksamhetsutövarna 
(gruvföretagen) förväntas betala. Utredningen föreslår vidare ett stramare regelverk kring 
säkerhetsbeloppets storlek, och en begränsnings av vilka säkerheter som godkänns. Utredningens 
bedömning är att resultaten av detta kan variera, och alltså medföra såväl högre som lägre kostnader 
för verksamhetsutövarna. 

Utredningen föreslår också att uppgiften att besluta om säkerheternas storlek flyttas från mark- och 
milj ödomstolen till Riksgäldskontoret som blir tillsynsmyndighet för de ekonomiska säkerheterna 
inom gruvavfallsfinansieringssystemet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 240 

Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22 
Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration 
av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv 
användning av byggmaterial 
KSN-2018-2753 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har den 6 september 2018 remitterat Boverkets rapporter 
Dokumentationssystem för byggprodukter och Klimatdeklaration av byggnader samt Kommittén för 
modernare byggreglers delbetänkande Resurseffektiv användning av byggmaterial till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 15 december. 

I delbetänkandet Resurseffektiv användning av byggmaterial lägger kommittén fram två förslag, dels 
om innehållsförteckningar för byggprodukter vilket är avsett att skapa förutsättningar för 
resurseffek-tiv byggmaterialanvändning, dels ett andra förslag om hur utvecklingen av resurseffektiv 
byggmaterialanvändning kan drivas och påskyndas. 

Boverket har i sin slutrapport presenterat förslag till ny klimatdeklarationslag för byggnader. Förslaget 
bygger på en miniminivå och ska införas för i princip alla byggnader. Förslaget, som Boverket anger 
som ett första steg för att öka kunskapen om minskad klimatpåverkan från byggprocessen, omfattar 
inte alla delar av en byggnad. Till exempel ingår inte markarbeten och installationer samt transporter i 
samband med avfallshantering. 

Boverket har lagt fram förslag om en helt ny lag och förordning om dokumentationssystem för 
byggprodukter, loggbok, vid nyproduktion av byggnadsverk. Utgångspunkter har varit att lagförslaget 
ska utgöra miniminivå, den information som ska redovisas i loggbok ska inte vara mer omfattande än 
vad som följer av annan lagstiftning samt överensstämmelse med EU-lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

tfC 
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une», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 241 

Yttrande över remiss "Ett snabbare bostadsbyggande" (SOU 2018:67) 
KSN-2018-3223 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Näringsdepartementet i enlighet med bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) och Mats Gyllander (M) reserverar sig till förmån 
för bifall till eget yrkande. 

Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KID) reserverar sig till föintån för bifall till Fredrik Ahlstedts 
(M) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M), Zahrah Lifvendahl (C) och 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 241. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) och Mats Gyllander (M) yrkar att Uppsala kommun 
ska avge ett yttrande som innebär att vi ska avstyrka utredningens förslag i sin helhet. 

Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD) instämmer i Fredrik Ahlstedts (M) yrkande. 

Ordförande Erik Pelling (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har den 23 oktober remitterat betänkandet Ett snabbare bostadsbyggande till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 18 januari 2019. 

Utredningen har kartlagt och analyserat de verktyg kommunerna har för att snabbare kunna ta i 
anspråk byggrätter som har skapats i detaljplaner. Utredningen har också analyserat kommunernas 
möjligheter att förstärka dessa verktyg. Bakgrunden till uppdraget är det stora behovet av att snabbt få 
fram bostäder. 

Betänkandets avhandlar i huvudsak följande områden och ger följande förslag: 

• Detaljplaners genomförandetid. Betänkandet föreslår att genomförandetiden kan sättas till som 
minst tre år, vilket ska jämföras med som minst fem år idag. 

• Exploatörsbestämmelser. Kommunen föreslås ges en möjlighet att, efter beslut från länsstyrelsen, 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

<-74 
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upillealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 241, forts) 

lösa in mark utan ersättning för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, 
utbildning eller omsorg. 
• Inskränkning i möjlighet att med exploatörsmedel finansiera utbyggnad av exempelvis vård eller 
utbildning. Betänkandet anger att exploateringsavtal får innehålla överenskommelser om att 
byggherren ska finansiera byggnadsverk för exempelvis vård eller utbildning 
• Överenskommelser om tidsplan. Betänkandet föreslår en lagmässig reglering som förtydligar det 
som redan idag är möjligt, nämligen att det i exploateringsavtal är tillåtet att ha överenskommelser om 
tidplan för utbyggnad 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 

frk 
Justerandes sign 
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Bilaga A § 241 

Ärende 18 

Yttrande över remiss "Ett snabbare bostadsbyggande" (SOU 2018:67) 

Reservation/särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Uppsala-Alliansen anser att Uppsala kommun skulle avgett ett yttrande om att avstyrka utredningens 
förslag i sin helhet. I Plan- och bygglagens sjätte kapitel går det att läsa angående genomförandet av 
detaljplaner som bland annat innebär att kommunerna ska ha möjlighet att lösa in mark utan 
ersättning för allmänna platser, och mark avsedd för byggnadsverk, vård, utbildning eller omsorg. Vi 
anser att det är att inskränka den privata äganderätten på ett vida sätt som för oss är helt 
oacceptabelt. På samma sätt avstyrker vi förslaget om att exproprieringslagens 
ersättningsbestämmelse i sig är ett skäl till en utdragen byggprocess och avstyrker uppdraget till 
Boverket att utreda frågan om kommunal förköpsrätt. Som en följd av detta resonemang anser vi att 
Uppsala kommun borde avgett ett yttrande om att avstyrka utredningens förslag i sin helhet. 

Det finns några få positiva delar i SOU 2018:76. En av dem är den föreslagna utökade kunskapen om 
detaljplanelagda byggrätter och möjliga bostäder. Det är något som vi aktivt drivit på och lyft som 
ärende under den förra mandatperioden i Plan- och byggnadsnämnden, men det är också den enda 
ljusglimten. 

Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde 
saknade de möjlighet att yrka och rösta i enlighet med övriga i Uppsala-Alliansen i samband med att 
beslutet togs. Moderaterna och Kristdemokraterna reserver sig därför och Centerpartiet lämnar 
särskilt yttrande om att de hade gjort det om de hade rösträtt. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Zahrah Lifvendahl (C) 

Jonas Segersam (KD) 

UPPSALA 
ALLIANSEN 

NKRODUD 
Panik 

Centerpartiet 

TA- 
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upF23.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 242 

Internbankens lånelimiter och räntevillkor för de kommunala bolagen 2019 
KSN-2018-2973 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att genomföra de investeringar och 
den verksamhet som beslutas i Mål och budget 2019-2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att fastställa lånelimiter för respektive kommunalt bolags upplåning samt bolagens utrymme på 
koncernkontot enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa ränte- och borgensvillkor för lån som tas upp av de kommunala bolagen 2019 samt 
avgifter och räntevillkor för bolagens nyttjande av koncemkontot enligt ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 
I enlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunfullmäktige fastställa en årlig ram 
för kommunkoncernens externa upplåning. Ramen utgår från Mål och budget. Kommunstyrelsen 
genomför sedan upplåningen genom ett bemyndigande från fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska enligt samma riktlinjer fastställa beloppsramar och villkor för de kommunala 
bolagens upplåning. I ärendet lämnas förslag på beloppsramar i form av lånelimiter för respektive 
bolags upplåning under 2019, ränte- och borgensvillkor för upplåning samt avgifter och räntevillkor 
för utnyttjande av koncernkontot. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPatalia KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 243 

Fördelning av resurser och reviderade bestämmelser om resurser till 
politiska sekreterare i Uppsala kommun 2019 - 2022 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta de reviderade bestämmelserna om resurser för politiska sekreterare för mandatperioden 2019-
2022 enligt ärendets bilaga 2, samt 

att anta fördelning av resurser till politiska sekreterare för mandatperioden 2019- 2022 enligt förslag i 
ärendet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2018 (§ 143) att anta Bestämmelser om resurser till 
politiska sekreterare i Uppsala kommun 2019 — 2022 (ärendets bilaga 1) Efter att beslutet togs så har 
behov uppkommit att ytterligare förtydliga bestämmelserna (ärendets bilaga 2). 

Bestämmelserna förutsätter att den slutliga fördelningen av resurser mellan partierna fastställs i 
överläggningar. Sådana har hållits och resulterat i att en fördelning är överenskommen som innebär att 
partierna erhåller resurser motsvarande antalet tjänster enligt följande 

S 3 varav en får rollen som politisk stabschef och samordnare för de politiska sekreterarna 
M2 
Ml' 2 
L2 
vi 
cl 
KD 1 
SD 1 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

A41, 
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UppsalaN  KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 244 

Uppföljning av program och planer 2018 
KSN-2018-3089 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera avfallsplan 2014-2022 enligt bilaga 1, 

att revidera landsbygdsprogrammet enligt bilaga 7, 

att uppdra till kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall AB att se över hur vattenprogrammet 
kan relatera till och eventuellt inkludera dagvattenprogam och VA-policy enligt förslag i bilaga 14, 

att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en 
handlingsplan kopplad till dagvattenprogrammets målområden enligt förslag i bilaga 3, 

att uppdra till kommunstyrelsen att tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin 
helhet från 2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till 
klimatmålet 2030, 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering enligt 
förslag i bilaga 13 och i samband med revideringen byta namn på planen till program för 
digitalisering, 

att uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbete med en enkel aktualitetsförklaring av översiktsplanen 
som kan föras till kommunfullmäktige senast under tredje kvartalet 2019, 

att uppdra till socialnämnden att revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet, samt 

att i samband med framtagande av nya program eller revidering av redan befintliga program, ska 
barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv integreras som naturliga perspektiv inom respektive 
programområde. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att riktlinjen för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEIVIR utgår till 
föintån för en integrering av jämställdhet i ordinarie styrning enligt bilaga 2, 

att kommunkoncernens måluppfyllelse av de jämställdhetspolitiska målen/CEMR ska redovisas till 
kommunfullmäktige i samband med årsredovisning, 

att revidera handlingsplan Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism 
enligt bilaga 4, 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala    KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

(§ 244, forts) 

att revidera handlingsplan för landsbygdsprogrammet för perioden 2019-2020 enligt bilaga 7, 

att ta fram en handlingsplan kopplad till vattenprogrammet för att tydliggöra ansvar och åtgärder 
enligt bilaga 14, samt 

att revidera handlingsplan för näringslivsprogrammet för att anpassa åtgärderna till en ny tidsperiod 
samt för att förstärka genomslaget av programmets mål i åtgärderna. 

Jäv 
Zahrah Lifvendahl anmäler jäv och deltager inte i handläggningen av ärendet. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 244. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige styr över nämnder och bolagsstyrelser genom bland annat Mål och budget och 
kommunövergripande program och planer. I de kommunövergripande programmen och planerna 
(fortsättningsvis används enbart programmen) beskriver fullmäktige kommunens samlade politik inom 
olika områden. Årligen görs en samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av program som ett led i 
att säkerställa en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga, skapa 
minskad styrträngsel med färre målkonflikter samt en ökad möjlighet till tydliga prioriteringar 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 oktober 2018. 

Justerandes sign 

0 
Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A § 244 

Ärende 21 

Uppföljning av program och planer 2018 

Särskilt yttrande 
Kristdemokraterna 

Ärendet är en omfattande genomgång av kommunens samtliga program och planer. Vi har i 
framtagandet av dessa planer i många fall haft alternativa förslag och reserverat oss, men vi väljer 
ändå att se detta ärende mest som en aktualisering av befintliga planer och program och har därför 
inte reserverat oss mot beslutet. 

Jonas Segersam (KD) 
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upF2.9,12 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 245 

Besvarande av motioner som väckts under föregående mandatperiod 
KSN-2018-3181 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionerna i ärendets bilaga med hänvisning till föredragningen i ärendet 

Sammanfattning 
Under den föregående mandatperioden väckte företrädare för Liberalerna 12 motioner som inte var 
behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 november 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 246 

Motion av Stefan Hanna (-) om att främja cykelidrotten i Uppsala 
KSN-2017-3577 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till föliiiån för bifall till motionen och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 246. 

Särskilt yttrande 
Zahrah Lifvendahl (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 246. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats 
Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017 
att Uppsala kommun ska utreda ett cykelcenter i Gränby i enlighet med motionens intention. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 246 

Reservation 

Cykelidrotten har varit mycket tydlig med att det är i östra delarna av Uppsala stad som är 

intressanta, inte de västra. Motionen borde ha bifallits då min bedömning är att det finns mycket 

goda förutsättningar för cykelidrotten att finansiera en anläggning som på många sätt kan bidra till 

Uppsalas förbättrade attraktivitet. 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 



Bilaga B § 246 
Ärende 23 
Motion av Stefan Hanna (C) om att främja cykelidrotten i Uppsala 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde 
saknade vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står 
bakom motionen och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Zahrah Lifvendahl (C) 

NÄRORAD 
POLITIK 



Justerandes sign 
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upPataluf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 247 

Motion av David Perez (SD) om att anlägga ett utomhusgym i 
stadsträdgården 
KSN-2017-3481 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
David Perez (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för införandet av ett utomhusgym i 
Stadsträdgården. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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!nie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 248 

Motion av Stefan Hanna (-) om förvaltningschefers tillsättning 
KSN-2018-1169 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 248. 

Särskilt yttrande 
Zahrah Lifvendahl (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 248. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 att 
Uppsala kommuns nämnder ges vetorätt mot kommunstyrelsens förslag till ny förvaltningschef på 
nämndens ansvarsområde. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 248 

Reservation 

Nämnderna har ett stort verksamhetsansvar samt arbetsmiljöansvaret för relevant förvaltning. Det är 

mycket rimligt att nämnderna får vetorätt kopplat till rekrytering av den för nämnden viktigaste 

tjänstepersonen. 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 



Bilaga B § 248 
Ärende 25 
Motion av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers tillsättning 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde 
saknade vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står 
bakom motionen och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Zahrah Lifvendahl (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

,. 
Centerpartiet 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 249 

Motion av Stefan Hanna (-) om kompetensutveckling för beslutsfattare 
KSN-2018-0428 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 249. 

Särskilt yttrande 
Zahrah Lifvendahl (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 249. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 
2018 att det införs ett årligt återkommande kompetensutvecldingstillfälle för Uppsalas förtroendevalda 
i enlighet med motionens intentioner. Motionären vill att kompetensutvecklingstillfället ska fokusera 
på dels ledarskap och professionellt styrelsearbete, dels områden som digitalisering, arbetsmiljö, 
miljö- och klimat samt åldrande befolkning. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 249 

Reservation 

Sedan motionen lämnades in den 27/11 2017 har förbättringar genomförts och äntligen kommer 

kommunens ledamöter och ersättare i bolagsstyrelser få en viktig styrelseutbildning. Det är viktigt att 

försöka stärka kompetensen i nämnder och styrelser. 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 



Bilaga B § 249 
Ärende 26 
Motion av Stefan Hanna (C) om kompetensutveckling av beslutsfattare 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde 
saknade vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står 
bakom motionen och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Zahrah Lifvendahl (C) 



33 (56) 

Uppsala    KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 250 

Motion av Jonas Segersam (KB) om ansökan om medlemskap i 
Arlandaregionen 
KSN-2017-3183 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KB), Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) och Mats Gyllander (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KB) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) 
och Mats Gyllander (M), bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KB) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige bör uppdra till kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i 
den så kallade Arlandaregionen för Uppsala kommuns räkning. 

Arlandaregionen är ett samarbete mellan det statliga bolaget Swedavia och kommunerna Sigtuna, 
Upplands Väsby, Knivsta och Vallentuna. Segersam påpekar att det inom Arlandaregionen finns 
planer att utveckla hela området runt Arlanda som arbetsplatsområde, och att det då är viktigt med 
goda kommunikationer från Uppsala, vilket kräver ett närmare samarbete med Swedavia. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

t o 



34 (56) 

upPlfie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 251 

Motion av Mia Nordström (C) om budget och årsredovisning över 
satsningar i kransorter och på landsbygden 
KSN-2017-1953 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till fötmån för bifall till motionen och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 251. 

Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Zahrah Lifvendahl (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 251. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas 
Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 
2017 att kommunala nämnder och bolagsstyrelser i sin årliga budget och årsredovisning tydligt ska 
redovisa planerade och genomförda investeringar utanför centralorten, i kransorter och på 
landsbygden, samt andel av den totala budgeten. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018. 
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

49/14/ 



Bilaga A § 251 

Reservation 

Det är anmärkningsvärt att motionen inte har fått en snabbare beredning. Motionen lämnades in 

redan den 12/4 2017. Motionens intention är att förtydliga hur mycket av kommunens satsningar 

som rimligt lokalt kommer alla de över 50.000 invånare som bor utanför Uppsala stad till godo. 

Eftersom kommunens exploateringsprojekt måste projektledas mycket bättre än hittills är det inga 

problem att som en del av projektredovisningen ange om det är ett projekt utanför Uppsala 

centralort eller ej. 

Stefan Hanna 

Partipolitiskt oberoende 



Bilaga B § 251 
Ärende 28 
Motion av Mia Nordström (C) om budget och årsredovisning över satsningar i kransorter och 
på landsbygden 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde 
saknade vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står 
bakom motionen och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Zahrah Lifvendahl (C) 



35 (56) 

upP,19.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 252 

Motion av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala 
KSN-2018-1885 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar att motionen besvaras. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2018 att inte 
tillåta böneutrop utomhus i kommunen och att beslutet tillförs lämpligt dokument. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) yrkande om att 
besvara motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Vint 



36 (56) 

upP19.113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 253 

Motion av Martin Wisell (KB) om att upprätthålla tysthetsnormen på 
kommunens bibliotek 
KSN-2017-3793 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Yrkande 
Jonas Segersam (1(D) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KB) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 
2017 att fullmäktige ska besluta om att dels anta som politisk inriktning att tysthetsnormen ska gälla i 
enlighet med motionen på de folkbibliotek som drivs av Uppsala kommun, dels uppdra till 
kulturnämnden att utarbeta en handlingsplan för att upprätthålla tysthetsnonnen på folkbiblioteken 
inom Uppsala kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 november 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M 1  e 



37 (56) 

upP19.11.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 254 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2018 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 21 november — 
7 december 2018 till protokollet, bilaga § 254. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning (bilaga) över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
perioden 21 november till och med 7 december 2018. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4 



Ärendenummer Ärendemening Åtgärd/Handling 
KSN-2013-0556 Markanvisningstävling, Östra Sala Backe Återkallelse av ansökan om 

etapp 2 lantmäteriförrättning 

KSN-2013-0556 Markanvisningstävling, Östra Sala Backe Återkallelse av ansökan om 
etapp 2 lantmäteriförrättning 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt Delegationsbeslut rörande köpekontrakt 
prissättning på småhustomter i Vaksala-Lunda 30:36 
Lindbacken, Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt Delegationsbeslut rörande köpekontrakt 
prissättning på småhustomter i Vaksala-Lunda 30:36 
Lindbacken, Vaksala-Lunda 

KSN-2016-0029 Avveckling av tomt- och småhuskön samt Delegationsbeslut rörande köpekontrakt 

prissättning på småhustomter i Vaksala-Lunda 30:36 
Lindbacken, Vaksala-Lunda 

KSN-2017-3204 Genova: Försäljning i Rosendal etapp 2 Delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för last- och 
lossningszon 

KSN-2017-3204 Genova: Försäljning i Rosendal etapp 2 Delegationsbeslut rörande avtal om 
lägenhetsarrende för last- och 
lossningszon 

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
upplåning 2018 Kom muninvest 19 november 2018 

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om Delegationsbeslut 350 mnkr genom 
upplåning 2018 Kommuninvest 19 november 2018 

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om Delegationsbeslut 100 mnkr genom 

upplåning 2018 certifikat 22 november 2018 

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om Delegationsbeslut 100 mnkr genom 

upplåning 2018 certifikat 22 november 2018 

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om Delegationsbeslut 200 mnkr genom 
upplåning 2018 certifikat 29 november 2018 

KSN-2018-0361 Finanschefens delegationsbeslut om Delegationsbeslut 200 mnkr genom 

upplåning 2018 certifikat 6 december 2018 
KSN-2018-1851 Förhandling enligt MBL 10 och 64 § om Protokoll 

föreningsrättskränkning 
KSN-2018-2311 Kompletterande utredningar av deponier Delegationsbeslut rörande markteknisk 

i Stovreta, avrop på ramavtal KSN-2015- undersökning 
2444 

KSN-2018-3488 Arbetsgivarbeslut, uppsägning Uppsägning på grund av personliga skäl 

KSN-2018-3358 Ansökningar om medel till förebyggande Beslut om utbetalning av medel 
insatser 2019 

KSN-2018-3513 Scifest 2019 Deltagande i Scifest 2019 



38 (56) 

Uppsala KOMMUN 

SA1VIMANTRÄ1JESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 255 

Val till kommunala pensionärsrådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1 Caroline Hoffstedt (S), samt 

att till ledamot utse 2 Jonas Segersam (KD). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tik 



39 (56) 

upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 256 

Val till kommunala handikapprådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1 Helena Hedman Skoglund (L), samt 

att till ledamot utse 2 VAKANT (C). 

Justerandes sign 

t‘if 

Utdragsbestyrkande 



40 (56) 

upPäitifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 257 

Val till brottsförebyggande rådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1 Erik Pelling (S), samt 

att till ledamöter utse 
2. Therez Almerfors (M) 
3. Jonas Segersam (KD) 
4. Tobias Smedberg (V) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



41(56) 

upRealki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 258 

Val till milj ömålsrådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1 Helena Nordström-Källström (MP), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse 2 Markus Lagerquist (M), 

att till ledamöter utse 
3.Rafael Waters (S) 
4. Dieter Joos (L) 
5. Jens Nilsson (S) 
6. Lovisa Johansson (F!) 
7. VAKANT (C) 
8. VAKANT (KD) 
9. Anette Fisher (V) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



42 (56) 

upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 259 

Val till jämställdhetsrådet 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1. Mohamad Hassan (L), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse 2. Sarah Havneraas (KD), 

att till ledamöter utse 
3. Asal Gohari (S) 
4. Åsa Strahlemo (1VIP) 
5. Mannar Moshfeghi (L) 
6. Charlie Strängberg (F!) 
7. VAKANT (C) 
8. Fredrik Ahlstedt (M) 
9. Hanna Victoria Mörck (V) 

Utdragsbestyrkande 

Pik 
Justerandes sign 

A-0 



43 (56) 

upP19.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 260 

Val till arvodesberedningen 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1. Marlene Burwick (S), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse 2. Gunnar Hedberg (M), 

att till ledamöter utse 
3. Jan Ulmander (C) 
4. Mimmi Westerlund (KD) 
5. Anders A Aronsson (L) 
6. Johan Edstav (MP) 
7. VAKANT (SD) 
8. Liza Boöthius (V) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



44 (56) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 261 

Val till politisk styrgrupp för närvård 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot tillika ordförande utse 1. Caroline Hoffstedt (S), 

att till ledamöter utse 
2. Angelique Prinz Blix (L) 
3. Eva Christiemin (S) 
4. Mohamad Hassan (L) 
5. Helena Hedman Skoglund (L) 
6. Per-Olof Forsblom (V) 
7. Robin Kronvall (M) 
8. VAKANT (C) - ÄLN 

att till ersättare utse 
1. Johan Edstav (MP) 
2. Loa Motatha (S) 
3. Åsa Stralehmo (1V113) 
4. Klas-Herman Lundgren (S) 
5. Ulrik Wärnsberg (S) 
6. Jonas Segersam (KD) 
7. Carolina Bringbom (M) 
8. Alexandra Steinholtz (M) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



45 (56) 

upPlele, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 262 

Val till styrelsen för Spårvagnsstäderna 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ombud utse Lars Friberg (MP), 

att till ledamot i styrelsen nominera Rickard Malmström (1\/fP), samt 

att till ersättare i styrelsen nominera Jonas Segersam (KD) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



46 (56) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 263 

Val till Dalabanans intresseförening 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ledamot utse Rickard Malmström (Ml)), samt 

att till ersättare utse VAKANT (M) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign f' 



47 (56) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 264 

Val till Klimatkommunerna 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ombud utse Rickard Malmström (MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Å fl 



48 (56) 

Uppsala   ,, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 265 

Val till Healthy Cities, Hälsosamma städer, 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ombud utse Linda Eskilsson (M13 ) . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



49 (56) 

Upliffif KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201842-12 

§ 266 

Val till Leader Upplandsbygd 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till representant utse Rafael Waters (S). 

Utdragsbestyrkande 

143( 
Justerandes sign 

d/ 



50 (56) 

upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 267 

Val till Kommuninvest 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till ombud utse Erik Pelling (S), samt 

att till ombudsersättare utse Fredrik Ahlstedt (M). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



51(56) 

Uplialue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201842-12 

§ 268 

Val till Regionalt samråd för kultur 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till representanter utse Linda Eskilsson (M-2) och Jonas Segersam (KD). 

Utdragsbestyrkande 

vA 
Justerandes sign 

k(( )  



52 (56) 

Upliniut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

269 

Val till Regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till representanter utse Angelique Prinz Blix (L) och Eva Christiemin (S). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

kAr 



53 (56) 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 270 

Val till Regional forum 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till representanter utse Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Fredrik Ahlstedt (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L f 



54 (56) 

upligele KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-42 

§ 271 

Val till Fairtrade City 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till representanter utse Mohamad Hassan (L), Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V) och 
VAKANT (C). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

174 



55 (56) 

Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 272 

Val till Lokal referensgrupp för slutförvaringsprojektet i Östhammar 
kommun 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för mandatperioden den 1 januari 2019 till den 31 december 2022 

att till representant utse Linda Eskilsson (1VII3). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1(1, 



56 (56) 

upPl§», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-12 

§ 273 

Ändring av kommunalrådens tjänstgöringsgrader mandatperioden 2019- 
2022 
KSN-2018-2871 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 15 oktober 2018 § 186 avseende 
kommunalråds tjänstgöringsgrader, för tiden från 1 januari 2019 intill dess 
kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val, 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) till kommunalråd på 100 procent, 

att utse Therez Almerfors (M) till kommunalråd på 80 procent, 

att utse Linda Eskilsson (MP) till kommunalråd på 80 procent, 

att utse Stefan Hanna (-) till kommunalråd på 86 procent, 

att utse Mohamad Hassan (L) till kommunalråd på 80 procent, 

att utse Helena Hedman Skoglund (L) till kommunalråd på 50 procent, 

att utse Caroline Hoffstedt (S) till kommunalråd på 70 procent, 

att utse Rickard Malmström (MP) till kommunalråd på 70 procent, 

att utse Erik Pelling (S) till kommunalråd på 100 procent, 

att utse Jonas Segersam (KD) till kommunalråd på 80 procent, samt 

att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 80 procent. 

Ärendet 
Enligt de ersättningsregler som beslutades av kommunfullmäktige 15 oktober och reviderades 10 
december 2018 får summan av kommunalrådsarvode och av arvode för uppdrag i nämnd inte överstiga 
100 procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter. Efter att val till nämnderna förrättats den 10 
december behöver det tidigare beslutet om kommunalrådens tjänstgöringsgrad justeras så att 
ledamöternas sammanlagda tjänstgöringsgrad inte ska överstiga 100 procent. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 december 2018. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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