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Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

KS-salen, stadshuset, 13:00 - 15:10 

Ledamöter: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rahima Ortac (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Rona Szatmåri Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 
Mohamad Hassan (EP), §§ 189 - 197 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Joakim Danielsson, stadsdirektör 
Christoffer Nilsson, chef KLK 
Christina Dahlmann, stabschef 
Lena Grapp, stadsjurist 
Jan Holmlund, direktör 
socialförvaltningen 
Per Tömvall, ekonomidirektör  

Ersättare: Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiemin (S) 
Linda Eskilsson (MP) 
Johan Lundqvist (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Mats Gyllander (M) 
Sofia Spolander (M) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Anna Manen (1-,P), fr o § 198 
Anne Lennartsson (C), tjg 

Theresa Palmquist, 
kommunikationsdirektör 
KS-direkt 
Pressekreterare 
Politiska sekreterare för S, V, MP, M, 
FP, C och KD 
Ingela Persson, sekreterare 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
arlene Burwic WI1 ordförande  

Paragrafer: 189 - 222 

Fredrik Ahlstedt (M), justerare 
(„L1 	 tL  Tu 4UiWJ  

Ingela ersson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Kommunstyrelsen 
Datum: 	 2015-11-18 
Datum för 	 Datum för anslags nedtagande: 2015-12-19 
anslags uppsättande: 2015-11-27 

	
Sista dag för överklagande: 	20154248 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Inge Persson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 189 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 25 
november 2012. 

§ 190 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslista med följande ändringar och tillägg: 

Jan Holmlund, direktör socialförvaltningen, informerar om flyktingsituationen. 

Ärende Deltagande i samband med de internationella klimatförhandlingarna 2015 — COP 21 i 
Paris (KSN-2015-1956) utgår. 

Mohamad Hassan (FP) väcker fråga angående tyst minut i samband med händelserna i Paris. 

§ 191 

Information om flyktingsituationen 

Jan Holmlund, direktör socialförvaltningen, informerar kommunstyrelsen om den aktuella 
situationen vad gäller asylsökande i kommunen. 

Utdragsbestyrkande 
v23, 
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MONNUJH 	 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 192 

Vattenprogram för Uppsala kommun 
KSN-2015-1869 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Vattenprogram för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar därutöver för egen del 

att anta ansvarsfördelning för vattenförvaltning 2016 enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (NI), Mohamad Hassan (FP), Jonas 
Segersam (I(D) och Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 192. 

Ärendet 
Baserat på Uppsalas vision och långsiktiga utvecklingsambitioner för vattenfrågorna samt krav på 
uppfyllande av milj ökvalitetsnormer för vattenförekomster beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 10 februari 2015 att ett vattenprogram skulle utvecklas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 20 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 193 

Förslag till skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning av 
Uppsalas nuvarande utsläpp av växthusgaser 
KSN-2015-1959 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av Uppsalas klimatutsläpp, samt 

att fastställa nytt skärpt och utvecklat klimatmål för åren 2030 till 2070: 
Uppsala — en fossilbränslefri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk 
återhämtning och välfärd. 
• Fossilfritt Uppsala 2030: Utsläppen från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom 
Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor 
• De samlade utsläppen ska senast år 2040 vara nära noll, det vill säga ha minskat med cirka 90 %. 
• Klimatpositivt Uppsala 2050: 
De samlade utsläppen ska senast år 2050 ha minskat med motsvarande mer än 100 %. 
• Utsläppen från samtliga utsläppskällor ska senast år 2070 ha minskat med motsvarande cirka 
110%. 

Alla mål är i jämförelse mot år 1990 och mäts i absoluta tal. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) och Anne Lennartsson (C) 
reserverar sig enligt bilaga A § 193. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) avslagsyrkande. 

Mohamad Hassan (FP) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 193. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga C § 193. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att utvecklingen av utsläppen av växthusgaser i relation till 
kommunens klimatmål, ska redovisas två gånger årligen till fullmäktige. Senast skedde det i 
kommunens årsredovisning för år 2014. Kommunfullmäktige har i WE 2015-2018 uppdragit åt 
kommunstyrelsen att föreslå skärpta klimatmål. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar på följande tillägg till att-sats: 
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med aktörerna i 
klimatprotokollet arbeta fram en handlingsplan utifrån de skärpta klimatmålen och 
klimatutsläppen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

(fortsättning § 193) 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Anne Lennartsson (C): 
att avslå förslaget till nytt skärpt och utvecklat klimatmål för åren 2030 till 2070. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att Uppsala kommun snarast och senast 2017 ska övergå till 100 % klimatneutral elenergi. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) avslagsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till första 
att-sats och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Jonas Segersams 
(KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut till andra att-sats mot Fredrik 
Ahlstedts (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (FP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 194 

Idrotts- och fritidspolitiskt program 
KSN-20154825 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Idrotts- och fritidspolitiskt program för Uppsala kommun med kommunstyrelsens gjorda 
revideringar. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (FP), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (C) reserverar sig enligt bilaga A § 194. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har överlämnat ett idrotts- och fritidspolitiskt program till 
kommunfullmäktige för antagande. Gentemot beslutet har ledamöterna för (M), (FP) och (C) 
avgivit reservation till förmån för Markus Lagerqvist tilläggsyrkanden. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Rikard Malmström (MP), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg: 
Sidan 3: Nå balans mellan förutsättningarna för en aktiv och hälsofrämjande fritid 
•för flickor/pojkar, kvinnor/män, 
•mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter, 
•mellan förenings- och egenorganiserade aktiviteter, 
•för stad och landsbygd, 
•oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), på följande 
ändringar av texten i förslaget till Idrotts- och fritidspolitiskt program: 

Sidan 3: det andra alla stryks. Sidan 5: tillägg av dels De stora publik- och evenemangsarenorna är 
tillgängliga, trygga, moderna och tilltalande givet den nya tidens krav på elitidrott, dels Tillgången 
till kultur- och idrottsevenemang är av högsta nationella klass givet att Uppsala är en av Sveriges 
fyra storstäder. Sidan 7: tillägg av dels Ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är en 
viktig del för människors livskvalitet. En väl utbyggd kommunal infrastruktur avseende såväl 
organiserad som spontanidrott är en viktig del för kommuninvånarnas livskvalitet och varumärket 
Uppsala, dels Elitidrott som på ett systematiskt sätt samverkar med näringsliv, universiteten och 
kommunen bidrar till att skapa jobb och tillväxt. Sidan 9: tillägg av Utbudet avseende elit, bredd 
och spontanidrott ska vara modernt och följa med den utveckling som sker i samhället i stort. Sidan 
11: första punkten stryks. Sidan 12: tillägg av Idrotten ska på ett systematiskt sätt samverka med 
verksamheten inom äldrevård och skola, kopplat till moderna forskning inom dessa områden. Sidan 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

(fortsättning § 194) 

13: tillägg av ordet valfrihet. Sidan 17: tillägg bland externa källor av olika 
näringslivsorganisationer inom besöksnäringen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets reviderade förslag till beslut mot Fredrik 
Ahlstedts (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets reviderade förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Idrott- och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

-14N, 
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Uppsala  . KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 195 

Avgifter 2016 inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 
KSN-2015-1960 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet. 

Ärendet 
Omsorgsnämnden har i samband med sitt yttrande på Mål och budget 2016 överlämnat förslag till 
ändringar av ersättningar och avgifter för 2016. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (FP) yrkar: 
att ärendet, i första hand, ska återremitteras och kompletteras, samt att i andra hand, 

att ärendet kompletteras till kommunfullmäktige med en ekonomisk konsekvensbeskrivning för de 
individer som berörs av höjningen på 1840 kronor. 

Ordföranden föreslår att ärendet ska återremitteras samt kompletteras i enlighet med Mohamad 
Hassans (FP) yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot Mohamad Hassans (FP) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Omsorgsnämnden 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201541-18 

§ 196 

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats 
KSN-2015-1864 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet ska återremitteras. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: 
Det ska vara lätt att göra rätt och avgifter som kommunen styr över behöver därför vara enkla att 
tolka. 1 led med att Uppsala ska vara en god näringslivskommun är det viktigt med förutsägbarhet 
och tydliga spelregler för att bedriva sin verksamhet i kommunen. 

Beskrivningen i ärendet av nuvarande avgifter och föreslagna avgifter bör förtydligas. Särskilt vad 
gäller upplåtelsen av offentlig plats för permanenta kiosker/restauranger krävs förtydliganden om 
vilka konsekvenser det kan få för den enskilde. Förtydligande uppgifter har framkommit under 
ärendets gång, utan att det arbetats in i dokumentet, varför vi föreslår att ärendet återremitteras för 
förtydligande. 

Ordföranden föreslår att ärendet ska återremitteras samt kompletteras i enlighet med Fredrik 
Ahlstedts (M) yrkande. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till nya avgifter vid upplåtelse av offentlig 
plats att gälla från 1 januari 2016 samt att avgifter för upplåtelse av mark för pedagogisk 
verksamhet, skolor/förskolor Kvm/år 175 — 50 gäller retroaktivt från och med 1 januari 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendet avgörande denna dag mot Fredrik Ahlstedts (M) 
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

gr7  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 197 

Avgifter för hemsjukvårdsinsatser 
KSN-2015-1859 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgift för hemsjukvårdsinsatser av legitimerad sjukvårdspersonal införs med 100 kronor per 
besök att gälla från och med 1 juli 2016, dock max 300 kronor i månaden, under förutsättning att 
avgiftsutrymme finns enligt gällande avgiftsregler. 

Ärendet 
Äldrenämnden har överlämnat förslag till att en avgift för hemsjukvårdsinsatser av legitimerad 
sjukvårdspersonal ska gälla från och med 1 juli 2016. Äldrenämnden har i sitt arbete med att nå en 
ekonomi i balans tagit fram förslag till höjning av vissa äldreomsorgsavgifter. Jämförelser har gjorts 
med andra kommuners avgiftssystem. Utgångspunkten för dessa jämförelser har varit en av 
Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen 2014 genomförd kartläggning och analys av 
kommunernas avgiftssystem inom äldreomsorgen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Äldrenämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

Tsk 
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AliD22[12 
• KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

(fortsättning § 198) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

11(37) 

Uppsala  at* KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 198 

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark 
KSN-2015-1865 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplaner att gälla från och med 1 januari 
2016 i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag, 

att fastställa avgifter för ledningar och konstruktioner under markytan att gälla från och med 
1 januari 2016 i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag med kommunstyrelsens 
gjorda revideringar, samt 

att införa och fastställa vitesbelopp när grävtillstånd och trafikanordningsplan saknas samt när det 
finns fel och brister på arbetsplatser på kommunal offentlig mark i enlighet med gatu- och 
samhällsmiljönämndens förslag att gälla från och med 1 januari 2016. 

Yrkande 
Erik Pelling (S) yrkar på att arbetsutskottets förslag revideras enligt följande: 
Bilaga 2, sidan 6, Markavtal - avgifter för ledningar och konstruktioner under mark under avsnittet 
Avgifter för ledningar: 

Ändra lydelsen av avgiften så att vi får en differentierad nivå där avgiften för Ledning, kabel och 
dylikt höjs till 5 kr/lpm på detaljplanelagd mark men bibehålls på nuvarande nivå på 2,5 kr/lpm på 
icke detaljplanelagd mark. 

Ärende 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till höjning av avgifter för grävtillstånd 
och trafikanordningsplaner, förslag till höjning av avgifter för ledningar och konstruktioner under 
markytan samt förslag på att införa och fastställa vitesbelopp när grävtillstånd och 
trafikanordningsplan saknas samt när det finns fel och brister på arbetsplatser på kommunal 
offentlig mark. Samtliga förändringar att gälla från och med 1 januari 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Erik Pellings (S) förslag till 
revidering och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets reviderade förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2015-41-18 

§ 199 

Antagande av Detaljplan för Nåsten 1:1, del av 
KSN-2013-0854 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för Nåsten 1:1, del av. 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har den 23 juni 2015 med hänvisning till planhandlingen, 
samrådsredogörelsen samt utlåtande efter granskning, överlämnat detaljplan för del av 
Nåsten 1:1 till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 29 september 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Plan- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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"LiPleite KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 200 

Utbetalande av partistöd 2016 
KSN-2015-2163 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utbetala partistöd till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet. 

Ärendet 
Varje parti med representation i kommunfullmäktige erhåller per år dels ett grundstöd om 75.000 
kronor och dels ett stöd med 75.000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
har att fatta beslut om utbetalning i december före det år som partistödet avser. Utbetalningen sker i 
början av januari. Partierna har att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av partistödets 
användning under 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign 
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5% i vele», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 201 

Riktlinjer för sociala investeringar 
KSN-2015-1831 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till riktlinjer för sociala investeringar enligt ärendets bilaga med vid sammanträdet 
beslutade revideringar, samt 

att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M) och Anne Lennartsson (C) reserverar sig enligt bilaga A § 201. 

Anna Manell (FP) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 201. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige gav i beslutet om TVE 2015-18 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
riktlinje för sociala investeringar. I Mål och budget för 2016 finns medel avsatta för att arbeta efter 
föreslagen riktlinje. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med vid sammanträdet framlagda justeringar. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Anne Lennartsson (C), avslag på arbetsutskottets 
reviderade förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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urp(M113 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 202 

Risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser 2015 
KSN-2015-1069 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser 2015 enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Kommuner ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap analysera vilka extraordinära händelser som 
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
ska för varje mandatperiod sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunens senaste risk-
och sårbarhetsanalys gjordes 2011. Kommunen ska ställa samman och rapportera resultatet av 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen till länsstyrelsen senast den 31 december 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 26 oktober 2015. 

Expedieras till: 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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TA p Up ,  22[12 
KOMMUN KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2015-11-18 

§ 203 

Översyn av bolagssektorns finansieringsstruktur 
KSN-2015-0549 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra de förändringar i finansieringsstruktur för bolag i kommunkoncernen som framgår 
av föredragningen i ärendet, samt 

att skapa förutsättningar för att upplåning ska kunna ske genom Uppsala stadshus AB genom att 
sätt upp certifikats- och obligationsprogram i bolagets namn. 

Ärendet 
Uppsala kommun har, i frågan om rätten för de helägda kommunala bolagen att vid beskattning få 
avdrag för de räntor bolagen betalt på interna lån från Uppsala kommun, genom en så kallad 
dialogfråga begärt att få skatteverkets tolkning av gällande bestämmelser. Skatteverket har därvid 
framfört sin uppfattning att Uppsala kommun istället för lån borde tillskjutit kapital till de bolag 
som fått tillgångar överförda från kommunen till bolagen. För lån som tagits för att finansiera andra 
tillgångar än de som överförts har skatteverket inte uttalat någon uppfattning. För att möta de 
negativa effekter som kan uppstå genom skatteverkets uttalande föreslås ett antal åtgärder som 
innebär ett delvis nytt finansieringssätt för bolagen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 september 2015. 

Expedieras till: 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,YAluf. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 204 

Borgensansökan från Uppsala Young Hockey Club 
KSN-2015-1777 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna borgen för Uppsala Young Hockey Clubs investering i en mini-ishall vid Valsätra 
Idrottsplats, 

att borgen tecknas för det bolag som föreningen överlåter ishallen på, MERiS i Uppsala AB, 

att borgen dels avser ett belopp om 6 mnkr dels gäller för en tidsperiod om sex år till och med 31 
oktober 2020, 

att borgen tecknas i form av proprieborgen, att en årlig borgensavgift ska tas ut om 0,5 procent av 
skuldbeloppet beräknat på aktuell skuld per den 31 december respektive år, 

att som säkerhet för borgen ska bolaget pantsätta ishallen till fölmån för Uppsala kommun, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att tre gånger per år analysera och till 
kommunstyrelsen/arbetsutskottet redovisa det ekonomiska läget för MERiS i Uppsala AB 

Ärendet 
Från Uppsala Young Hockey Club har inkommit en framställan om att Uppsala kommun ska gå i 
borgen för en upplåning avseende investering i en arena för issporter. Framställan avser ett belopp 
om 6 mnkr med beaktande av att avdragen investeringsmoms måste återföras. Beloppet motsvarar 
föreningens del i investeringen för att uppföra miniishallen. Föreningen har fått stöd från Uppsala 
kommun och allmänna arvsfonden med del av investeringen. Då föreningen överför ishallen på 
MERiS i Uppsala AB, ett socialt företag enligt Tillväxtverkets definition, ska borgen ställas ut för 
bolagets lån avseende ishallen. Föreningen kommer att vara huvudägare i detta bolag som ska svara 
för förvaltning och drift av ishallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 september 2015. 

Expedieras till: 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPp.acie KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 205 

Utseende av jury till arkitekttävling för stadshuset 
KSN-2015-2073 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till jury för arkitekttävlingen utse Marlene Burwick (kommunstyrelsens ordförande), Maria 
Gardfjell (1:e vice ordförande kommunstyrelsen), Fredrik Ahlstedt (2:e vice ordförande 
kommunstyrelsen), Joachim Danielsson (stadsdirektör), Ulf Häggbom (VD Förvaltningsfastigheter 
AB), Lena Winterbom (direktör arbetsmarknadsförvaltningen), Ulla-Britt Wickström 
(avdelningschef plan och bygg), samt att inbjuda Sveriges Arkitekter att utse två representanter. 

Ärendet 
Sedan en tid har arbete pågått för att kommande stadshus. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
fattat beslut om underlag till en arkitekttävling. Förlaget är att kommunstyrelsen utser jury. Juryn 
ska ha ett ojämnt antal ledamöter, varav två representanter från Sveriges Arkitekter. En tredjedel av 
ledamöterna ska vara arkitekter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 november 2015. 

Expedieras till: 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upektie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 206 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —30 september 2015 
KSN-2015-0478 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten, samt 

att anmäla rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som Uppsala kommun har 
dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställd policy och tillhörande riktlinjer. För elhandel finns utöver de generella riktlinjerna för 
finanshantering en elhandelsstrategi. Rapporten innehåller därför även en avstämning i relation till 
elhandelsstrategin. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 26 oktober 2015. 

Expedieras till: 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

40 731  



Justerandes sign 
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223,112 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 207 

Ny brandstation i Tierp 
KSN-2014-1685 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna ett tilläggsavtal avseende byggande av ny räddningsstation i Tierp till samverkansavtalet 
om gemensam räddningsnämnd, samt 

att kompensationen för ökade hyreskostnader får rymmas inom den volymkompensation 
räddningsnämnden får från Uppsala kommun. 

Ärendet 
Räddningsnämnden har inkommit med ett förslag avseende nybyggnation av en kombinerad 
fastighet för räddningstjänst och ambulansverksamhet. Nämnden föreslår att ett tilläggsavtal 
tecknas till samverkansavtalet där kostnaderna för den nybyggda räddningsstationen fördelas mellan 
kommunerna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 september 2015. 

Expedieras till: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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fl Klinat» KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 208 

Köp och försäljning av Ultuna 2:1, Västra Bäcklösa 
KSN-2015-1966 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun förvärvar del av Ultuna 2:1 av Staten genom Sveriges Lantbruksuniversitet, 
SLU, i enlighet med inriktningen i ärendets bilagda förslag till köpeavtal till en total köpeskilling 
om 67 200 000 (sextiosjumiljonertvåhundratusen) kronor, samt 

att Uppsala kommun vidareförsäljer del av Ultuna 2:1 till Uppsalahem AB genom transportköp på 
oförändrade villkor. 

Ärendet 
Uppsala kommun önskar möjliggöra nybyggnation av ca 500 lägenheter i form av flerbostadshus på 
en del av fastigheten Ultuna 2:1. Den nya bebyggelsen förväntas samspela med den planerade 
bebyggelsen i detaljplan Bäcklösa som vann laga kraft den 28 november 2014. 
Markområdet inom Ultuna 2:1 vidareförsäljs till Uppsalahem AB genom transportköp. 
Transportköp innebär att Uppsala kommun inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade 
villkor överlåter den del av fastigheten som förvarvats till Uppsalahem AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på mark- och exploateringsutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 19 oktober 2015. 

Expedieras till: 
Mark- och exploateringsutskottet 
Akten 

Justerandes sign 

171, 
Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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uPliNalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 209 

Rapport om inriktning på omvandling av Brantingskolan, Sala Backe 15:1 
KSN-2015-2074 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva beslut om uppdrag i enlighet med beslut om lokalförsörjningsplanen för pedagogiska 
lokaler (KSN-2013-1129) att kommunledningskontoret i samråd med Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB ska omvandla Brantingsskolan till exploateringsfastighet samt begära 
planändring för i första hand bostäder, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
delvis omvandla Sala backe 15:1 — Brantingsskolan- till exploateringsfastighet samt begära 
planändring för i första hand bostäder. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anna Manell (FP), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (C) reserverar sig enligt bilaga A § 209. 

Ärendet 
I lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler (KSN-2013-1129) gavs kommunledningskontoret 
i uppdrag att i samråd med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB omvandla Brantingsskolan till 
exploateringsfastighet samt begära planändring för i första hand bostäder. Tidigare exploaterings-
bedömningar och samråd mellan Skolfastigheter AB, Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen ger underlag för ett omvandlingsförslag som innebär att fastigheten kan 
föreslås prövas för bostadsexploatering till ca 50 procent av ytan. I sin andra del kan fastigheten 
genom renovering och komplettering av befintliga skolbyggnader möta behov av skola för ca 750 
elever. 
Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Anna Manet' (FP), Jonas Segersam (KD) och 
Anne Lennartsson (C) avslag på mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Caroline Andersson (S) 
bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot Fredrik 
Ahlstedts (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller mark- och 
exploateringsutskottets förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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upPcnillue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 27 oktober 2015. 

Expedieras till: 
Mark- och exploateringsutskottet 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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A UlD22 J ctomm-om KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 210 

Strategi för markförsäljning för nybyggnation inom stadsdelen Ulleråker, 
Uppsala kommun 
KSN-2015-1739 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Strategi för markförsäljning för nybyggnation inom stadsdelen Ulleråker i huvul  dsak i 
enlighet med upprättat förslag, ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till strategi för markförsäljning för 
nybyggnation inom stadsdelen Ulleråker. Syftet med strategin är att lägga fast de grundläggande 
spelreglerna för kommunens kommande markanvisnings- och markförsäljningsprocess inom 
stadsdelen. Strategin beskriver bland annat formalia kring och beslutsordning i processerna, förslag 
till metoder för anvisningar, etapp- och projektindelningar, särskild prioriterade kravspecifikationer 
samt principer för funktionsblandning och aktörssamverkan inom stadsdelen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på mark- och exploateringsutskottets 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 23 september 2015. 

Expedieras till: 
Mark- och exploateringsutskottet 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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-1,9D532 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§211 

Beslut om ersättning till ordförande i LEADER 
KSN-2015-1853 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdraget som ordföranden i Leader Upplandsbygd från 1 januari 2016 ska placeras i grupp 4 i 
ERS bilaga 3 när ordförandeskapet ligger hos en av kommunens förtroendevalda. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anna Manell (1,1'), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 211. 

Ärendet 
Uppsala kommun utser representant i styrelsen för Leader Upplandsbygd. Inte sällan får 
kommunens representant uppdraget som ordförande, något som innebär en inte försumbar 
arbetsinsats. ERS-gruppen har diskuterat frågan vid sammanträde den 14 september 2015. Gruppen 
har jämfört med andra kommunala förtroendeuppdrag och därmed bedömt det som rimligt att 
ersätta innehavaren av uppdraget motsvarande övriga ordföranden i organ som klassats i grupp 4 i 
ERS bilaga 3. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anna 
Manell (FP) och Jonas Segersam (KD): 
att, i första hand, återremittera ärendet, i andra hand: att genom ett ökat bidrag från Uppsala 
kommun till Leader Upplandsbygd låta organisationen själv inrätta ett ordförandearvode. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot Fredrik Ahlstedts (M) 
yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
denna dag. 

Ordföranden ställer proposition på eget förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 september 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ä Å 
LIPIG/NUM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 212 

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige 13-15 maj 
2016 
KSN-2015-1817 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom Uppsala studentkårs ansökan om att stå värd för Sveriges förenade 
studentkårers fullmäktige 13 — 15 maj 2016, 

att bevilja ekonomiskt stöd om 189 000 kronor för genomförandet av Sveriges förenade 
studentkårers fullmäktige 13— 15 maj 2016, samt 

att Uppsala kommun garanterar en förlusttäckning tillsammans med Uppsala universitet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Ärendet 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) samlar varje år sina medlemskårer till ett fullmäktigemöte. På 
mötet deltar 250 kåraktiva och är därmed den största studentkonferensen i Sverige. Ett 50-tal 
studentkårer deltar vid mötet och representerar cirka 200 000 studenter. Fullmäktigemötets 
viktigaste uppgift är att välja styrelse och presidium samt fastställa verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. Mötet utgör även en viktig mötesplats för politiskt intresserade och 
samhällsengagerade studenter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

"@A 

Uppsala universitet 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Akten 

Justerandes sign 

914 
Utdragsbestyrkande 
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upeatalue KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 213 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2016 
KSN-2015-1935 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för 2016 utbetala ett ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 187 500 kronor, Uppsala 
teknolog och naturvetarkår på 75 000 kronor, Ultuna studentkår på 42 500 kronor, Farmacevtiska 
studentkåren på 37 500 kronor och Veterinämiedicinska föreningen på 32 500 kronor. 

Ärendet 
Uppsala kommun har under ett antal år stött Uppsalas studentkårer ekonomiskt. Stödet har formen 
av avtal där respektive kår förbinder sig till vissa aktiviteter som till exempel mentorsarbete och 
alumnverksamhet. Avtalen tecknas för ett kalenderår i taget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 13 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Uppsala studentkår 
Uppsala teknolog och naturvetarkår 
Ultuna studentkår 
Farmacevtiska studentkåren 
Veterinärmedicinska föreningen 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2vreacifi KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 214 

Samfinansiering av webbplats för studentbostäder 
KSN-20154936 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att finansiera Uppsala studentkårs tjänst Studentboet med 467 286 kronor för perioden 1 januari 
2016- 31 december 2016. 

Ärendet 
Första kvartalet 2015 inkom Uppsala studentkår med en ansökan om att Uppsala universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala kommun ska fortsätta samfinansiera studentboet, en 
portal för andrahandsuthyrning av bostäder till studenter, under en projektperiod från 1 juni 2015 
till 31 maj 2018. Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har fattat beslut för sina 
respektive delar av finansiering för hela perioden fram till 31 maj 2018. Uppsala kommuns del av 
samfinansieringen beslutas en gång per kalenderår. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Uppsala universitet 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



30(37) 

ppJ.22[12 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 215 

Deltagande i Compact of Mayors 
KSN-20154924 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun ska delta i Compact of Mayors. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Michael Bloomberg, FNs specielle sändebud för klimatutmaningen och städer/kommuner, har 
bjudit in Uppsala kommun att delta i Compact of Mayors. Compact of Mayors är en global 
sammanslutning av borgmästare/motsvarande från städer och kommuner som arbetar för att minska 
de lokala utsläppen av växthusgaser, förbättra motståndskraften mot klimatförändringar och 
offentliggöra framstegen inom området. Deltagandet ligger i linje med kommunens internationella 
policy som anger att Uppsala kommun ska vara en betydelsefull aktör, främst på den europeiska 
arenan för att gynna sina intressen och för att bidra med goda erfarenheter och exempel. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



31 (37) 

IP)  S2I12 
GWOMULM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 216 

Yttrande över Näringsdepartementets betänkande: En ny regional planering-
ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) 
KSN-2015-1466 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Kommunen har fått Bostadsplaneringskommittens slutbetänkande (SOU 2015:59) på remiss. 
Kommittén föreslår en ny regional planering för ökad samordning och bättre bostadsförsörjning. 
Uppdraget var att utreda och föreslå förändringar i regelverk som styr fysisk planering och 
framtagande av planeringsunderlag på regional nivå, för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet 
och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Närings dep ardementet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

32(37) 

2uvelete KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2015-11-18 

§ 217 

Yttrande över Socialdepartementets remiss: Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 
2015:32) 
KSN-2015-1444 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
E-hälsokommittén har haft uppdraget att se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det 
gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd för personal, vård- och omsorgsgivare och andra 
aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Socialdepartementet har remitterat rubricerade 
betänkande till Uppsala kommun för yttrande senast den 25 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Socialdepardementet 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
-12-K 



Justerandes sign 

33(37) 

5% uremi* KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 218 

Yttrande över Miljö- och energidepartementets betänkande: Vägar till ett 
effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) 
KSN-2015-1467 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Miljö- och energidepartementet har remitterat rubricerade betänkande. Betänkandet omfattar ett 
stort antal olika områden inom miljöarbetet och uppdraget har varit att pröva förutsättningarna för 
en tydligare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och bättre resursutnyttjande för 
myndigheterna under det dåvarande Milj ödepartement. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 2 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Milj ödepardementet 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
-42Pre 



34(37) 

ngente KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 219 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om fem-
punktsprogram för en skola i topp i Uppsala kommun 
KSN-2014-1318 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Anna Manell (1,P) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Ärendet 
Anna Manell och Mohammad Hassan, båda FP, föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 oktober 2014, att utbildningsnämnden får i uppdrag att: 
• säkerställa skolors tillgång på specialpedagoger och speciallärartjänster 
• centralisera bedömning av nationella prov och inrapportering av statistik till SCB, 
• inrätta en pedagogisk utvecklingsenhet, 
• ge skolor med återkommande problem att uppnå målen möjlighet att bli omstartsskolor 
• skapa ett gemensamt stöd i kommunen för att förbättra genomströmningen, minska avhopp och 
undvika att elever lämnar skolan med ofullständiga gymnasiebetyg. 

Yrkande 
Anna Manell (FP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den dem 22 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 

35(37) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-18 

§ 220 

Anmälningsärenden 
KSN-2015-1901 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälda ärenden till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 november 2015. 

Justerandes sign 



36(37) 

upekelo. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20154148 

§ 221 

Delegationsbeslut 
KSN-2015-1900 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 november 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

37(37) 

Uppsala 
KO MMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2015-11-18 

§ 222 

Av ledamöter aktualiserade frågor 

Mohamad Hassan (FP) väcker fråga angående kommunens ställningstagande att utlysa tyst minut 
med anledning av händelserna i Paris. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 192 

Ärende 3, Vattenprogram för Uppsala kommun 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen i Uppsala kommun är mycket positiva till att det äntligen gör ett gemensamt arbete 
för att nå gemensamma långsiktiga lösningar och för att hantera olika intressen och 
målkonflikter inom vattenarbetet, något som är viktigt för ökad och hållbar tillväxt i hela vår 
kommun. 

Vi välkomnar att vattenprogrammet tar sikte på ett Uppsala i utveckling som inrymmer 350 
000 invånare år 2050. Det är angeläget att planering för dagvattenhanteringen görs med 
respekt för bebyggelse, parker, idrottsytor och annan infrastruktur. Många framgångsrika 
exempel finns där detta kan göras integrerat. Som exempel kan dagvatten mynna ut ytligt i 
parkmiljöer. Vidare står att bebyggelse och rekreation inte får ske på bekostnad av hävdade 
beten m.m. Detta stycke bör studeras djupare inom ramen för kommunens översiktsplan och 
planerna för utvecklingen av sydöstra Uppsala. 

Inom ramen för vattenprogrammet kommer en handlingsplan att upprättas och revideras 
årligen. De åtgärder som föreslås i vattenprogrammet är dock i många fall kostsamma och vi 
ser inte att det finns möjlighet att avsätta medel för att genomföra alla förändringar genast, 
utan ser vattenprogrammet som ett långsiktigt arbete. En priortieringsordning för detta bör 
upprättas för att handlingsplanen ska få genomslagskraft och bli så effektiv som möjligt. För 
att målet om naturligt och rent vatten ska uppnås bör kommunens ansvar i tillsynsfrågan 
tydliggöras. 

Bland annat framgår det i ärendet att vandringsvägar ska finnas för fisk, utter och andra 
vattenlevande arter i hela kommunens vattendrag. Olika lösningar lämpar sig dock väldigt 
olika inom områden och för olika arter. Flertalet åtgärder kan medföra stora kostnader. För att 
på bästa sätt ta ansvar för ekonomin och samtidigt nå bäst miljönytta behöver en 
prioriteringsordning arbetas fram inom ramen för den mer utförliga handlingsplan som arbetas 
fram år 1. Länsstyrelsen i Uppsala läns miljöenhet tog under 2009 fram en kartläggning för 
fria vandringsvägar i länet. I kartläggningen finns också en övergripande prioritering. Vi anser 
att det är angeläget att prioriteringar görs även för att nå bästa resultat inom Uppsala kommun. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (FP) 
Anne Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 
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Bilaga A § 193 

Ärende 4, Förslag till skärpt komrnungeografiskt klimatmål samt redovisning 
av Uppsalas nuvarande utsläpp av växthusgaser 

Reservation 
Moderaterna och Centerpartiet 

Våra partier vill verka för ambitiösa och seriösa klimatmål som tas fram i stor politisk 
enighet. Därför har vi har skärpt kraven sju gånger de senaste åtta åren och landat i ett 
klimatprogram som tar sikte på långsiktigt hållbara mål. Att anta ett nytt klimatmål redan ett 
år efter revideringen av Uppsala kommuns nuvarande, och Sveriges i nuläget mest ambitiösa, 
klimatmål ligger olämpligt i tiden. Dels innan det stundande klimatmötet i Paris, dels innan 
den av regeringen tillsatta och pågående Milj ömålsberedningen presenterats. 

Det dokument som nu ligger till grund för klimatmålet är skrivet med Cancun-mötet år 2010 
som bas, ett möte som tyvärr inte levererade någon större skillnad mot överenskommelsen i 
Köpenhamn år 2009. Därtill har FN:s klimatpanel IPCC kommit med ett helt nytt underlag 
sedan dess år 2013-2014, som kommer ligga till grund för de stundande Paris-
förhandlingarna. Vi anser att Uppsala kommun inte bör anta planer som bygger på 
överenskommelser som snart kan komma att vara obsoleta eller på ett icke-uppdaterat 
underlag. 

Sveriges regering har ännu inte lagt några förslag om mål för 2030, 2040 och 2050 på 
nationellt plan, i väntan på vad Miljömålsberedningens utredning kommer fram till, så som 
exempelvis förslag om ny nationell klimatlag (se: 
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/uppdrag-om-ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-
sverige). Vi ser det som positivt att Uppsala leder Sveriges klimatarbete. För att börja i rätt 
ände borde därför en så pass framsynt och duktig klimatkommun som Uppsala invänta hur det 
nya globala respektive nationella ramverket ser ut innan man antar såhär långtgående 
klimatmål 

Samtliga partier i Uppsalas kommunfullmäktige var eniga i beslutet om det nuvarande 
klimatmålet. Det är dessutom förankrat med mycket viktiga samarbetspartner vilka även är 
stora arbetsgivare i Uppsala, till exempel GE, Vattenfall, Uppsala universitet och Uppsala läns 
landsting. Har man mycket viktiga samarbetsparter som dessa för att uppnå målen bör det 
också vara självklart att förankra förändrade mål med dem. Det har framkommit att detta inte 
har gjorts vilket allvarligt kan försvåra i arbetet att nå målen. 

I takt med att teknologin utvecklas och nationella mål fastställs bör självklart kommunens 
målsättningar uppdateras. I underlaget till stärkta målsättningar finns dock inga referenser till 
tekniska landvinningar som motiverar att målsättningarna redan ska anses kloka att revidera. 
Målsättningarna för Uppsala Klimatprotokoll är i nuläget ambitiösa men också motiverande. 



Det nu föreslagna klimatmålet blir snudd på orealistiskt när man ska reglera även de fordon 
som passerar Uppsala eller flygresor som görs från Arlanda, något som rimligtvis först 
förankras på ett nationellt plan då det berör ett större område än bara Uppsala kommun. 
Därför reserverar vi oss mot beslutet. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anne Lennartsson (C) 

Bilaga B § 193 

Ärende 4, Förslag till skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning 
av Uppsalas nuvarande utsläpp av växthusgaser 

Reservation (FP) 

Folkpartiet ställer sig bakom förslaget till skärpt kommungeografiskt klimatmål Men vi 
kräver tydligare beskrivningar om hur målen ska nås och vilka åtgärder som ska vidtas för att 
uppfylla ställda krav utan inskränkningar på Uppsalabomas privatliv, exempelvis har 
kommunen ingen rådighet över privatpersoners semesterresor. Ärendet om skärpt 
kommungeografiskt klimatmål är enligt oss en bra vision för vilka klimatmål och minskade 
utsläpp vi bör nå. Detta är viktigt, inte minst med tanke på alla varningar vi dagligen får om 
hur klimatpåverkan hotar många länder och samhällen. Snart kommer den stora 
Pariskonferensen om det globala klimathotet gå av stapeln och det är viktigt att vii Uppsala 
kan visa vägen för hur det långsiktiga arbetet kan fortgå och utvecklas. 

Tidigare erfarenheter visar att politiska beslut påverkar vårt klimat- och miljöarbete. Därför 
måste politiken visa vägen. Alliansen tog fram en redovisning av Uppsalas klimatutsläpp och 
satte tydliga klimatmål i stor politisk enighet och i samarbete med näringslivets organisationer 
inom klimatprotokollet. Politik handlar om mod och även om realism. Vision måste också gå 
att förverkliga. Även om vi är positiva till handlingen och dagens förslag till beslut så saknar 
vi en handlingsplan på hur målen ska nås. Därför yrkar vi på: 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med aktörerna i 
klimatprotokollet arbeta fram en handlingsplan utifrån de skärpta klimatmålen och 
klimatutsläppen. 

Mohamad Hassan (FP) 



Bilaga C § 193 

Ärende 4, Förslag till skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning 
av Uppsalas nuvarande utsläpp av växthusgaser 

Reservation (KD) 

När Uppsala kommuns klimatprokoll antogs 2014 rådde bred politisk enighet. I takt med att 
tekniken utvecklas och ny forskning kommer vet vi dock att det kommer behöva uppdateras, 
särskilt om vi vill fortsätta vara en kommun i framkant. När man reviderar ett så nytt och väl 
genomarbetat dokument, som dessutom har bred förankring utanför kommunen, är det dock 
viktigt att målen fortsatt är möjliga att nå, och inte blir till visioner. 

Kristdemokraterna är inte principiellt emot en uppdatering av Miljö- och klimatprogrammet 
2014-2023, men anser att det är viktigt att ha realistiska och uppföljbara mål som inte sträcker 
sig alltför långt fram i tiden. 

Majoritetens förslag blir med sina många och otydliga mål och årtal väldigt rörigt. Därför 
yrkade vi på att ha endast ett nytt mål om klimatneutral elenergi, och när det föll anslöt vi oss 
till Folkpartiets yrkande att ta fram en handlingsplan kring hur de nya målen ska uppnås. 

Jonas Segersam (ICD) 



Bilaga A § 194 

Ärende 5, Idrotts- och fritidspolitiskt program 

Reservation 
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen i Idrott och fritidsnämnden i Uppsala kommun vill att nämndens verksamheter skall 
utvecklas på ett sådant sätt att det motsvarar det moderna samhällets krav. Uppsala är 
Sveriges fjärde storstad och bör därför kunna erbjuda båda breddidrott, spontanidrott och 
elitidrott av nationell toppklass. Detta förutsätter satsningar på bredd såväl som moderna 
arenor, samverkan med näringsliv, skola och äldrevård samt att olika aktörer får verka inom 
nämndens olika verksamheter. 

Vi ser nu hur en den rödgröna majoriteten försöker att backa in i framtiden genom att 
kategoriskt säga nej till tydligt formulerade mål och formuleringar kring utformningen av en 
modern idrott- och fritid i Uppsala kommun. Den positiva utveckling som vi sett under senare 
år riskerar därmed att stanna av vilket såväl idrottsrörelsen i stort som elitidrotten ser på med 
Oro. 

Alliansen vill tvärtemot majoriteten inte bromsa in utan istället fortsätta att utveckla Uppsala 
kommun. Det är ingen självklarhet att det går bra för Uppsala. En god utveckling förutsätter 
politiska inriktningsbeslut som ser och förstår det moderna samhällets krav på utveckling och 
förnyelse. 

Förslaget till idrott- och fritidspolitiskt program är i grunden bra med behöver stärkas upp 
inom vissa centrala delar. Alliansen reserverar sig därför mot förslaget till idrotts- och 
fritidspolitisk program till förmån för förslaget med de av oss föreslagna ändringarna nedan: 

s. 3: 	 det andra "alla" stryks. 

s. 5, ny text: 	De stora publik- och evenemangsarenorna är tillgängliga, trygga, 
moderna och tilltalande givet den nya tidens krav på elitidrott. 

s. 5, ny text: 	Tillgången till kultur- och idrottsevenemang är av högsta nationella klass 
givet att Uppsala är en av Sveriges fyra storstäder. 

s. 7, ny text: 	Ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är en viktig del av 
människors livskvalit6. En väl utbyggd kommunal infrastruktur avseende 
såväl organiserad som spontanidrott är en viktig del för 
kommuninvånarnas livskvalitet och varumärket Uppsala. 

s. 7, ny text: 	Elitidrott som på ett systematiskt sätt samverkar med näringsliv och 
kommunen bidrar till att skapa jobb och tillväxt. 

47-y 



s. 9, ny text: 	Utbudet avseende elit, bredd och spontanidrott skall vara modernt och 
följa med den utveckling som sker i samhället i stort. 

s. 11: 	Första punkten stryks 

s. 12, ny punkt: Idrotten skall på ett systematiskt sätt samverka med verksamheten inom 
äldrevård och skola kopplat till modern forskning inom dessa områden. 

s. 13: 	Ordet "valfrihet" läggs till. 

s. 17: 	Bland externa källor bör olika näringslivsorganisationer inom 
besöksnäringen läggas till. 

Fredrik Ahlstedt (111) 
Mohamad Hassan (FP) 
Anne Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 

goh 	 J:274- 
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