
tlupp,alue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

ANMÄLNINGSLISTA 
2015-10-05 

Anmälningsärenden: 
Anmäls kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2015, 133, revidering av 
delegationsordning för kommunstyrelsen. KSN-2015-0894. Handling. 

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut den 27 augusti 2015, § 216, 
antagande av detaljplan för Gottsunda 16:2, Uppsala kommun. 
KSN-2015-1150. Handling i mapp vid fullmäktiges anslagstavla. 

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut den 27 augusti 2015, § 217, 
antagande av detaljplan för Kåbo 24:11, ändring genom tillägg, upphävande 
av tomtindelning, Uppsala kommun. 
KSN-2015-1250. Handling i mapp vid fullmäktiges anslagstavla. 

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut den 27 augusti 2015, § 218, 
antagande av detaljplan för kv Konduktören. Tillägg till gällande detaljplan för 
Uppsala Central, Östra stationsområdet, 0380-P2004/38, Uppsala kommun. 
KSN-2015-1250. Handling i mapp vid fullmäktiges anslagstavla. 

Avsägelser och entlediganden från uppdrag: 
Leif Wal&n (S) beträffande uppdraget som suppleant i Uppsala Parkerings AB. 
Matilda Molander (C) beträffande uppdraget som ersättare i gatu- och samhälls-
miljönämnden. 
Joakim Strandman (MP) beträffande uppdraget som ersättare i arbetsmarknads-
nämnden. 
Markus Wennerström (S) beträffande uppdraget som ledamot i idrotts- och 
fritidsnämnden. 
Fredrik Svensson (V) beträffande uppdraget som ersättare i stiftelsen UBBO. 
Nicklas Bäcker (Fl) beträffande uppdrage som ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Förslag Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden överlämnar ärendet till 
valberedningen. 

Svar på fråga av: 
Markus Lagerquist (M) om utredning av Relitahallen. Ärende 93. 
Frågan besvaras muntligt. 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunfullmäktige 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 — 727 00 01 

E-post: kommunfullmaktige@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Interpellation av: 
Stefan Hanna (C) om planer om tillfällig uppställningsplats för EU-migranter på 
kommunens mark. KSN-2015-1837. Handling. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas och besvaras vid 
fullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2015. KSN-2015-1837. Handling. 

Svar på interpellationer av: 
Anna Manell (FP) om nyanländas skolgång. Ärende nr 95. Handling. 

Fredrik Ahlstedt (M) om uppföljning av det ekonomiska läget. Ärende 96. Handling. 

Therez Olsson (M) om att prioritera byggande av små bostäder för Uppsalas unga. 
Ärende 97. Handling. 

Mohamad Hassan (FP) om hur länge en gata får stängas av. 
Ärende 98. Handling. 

Jonas Segersam (KD) om medlemskap i Nätverket Sveriges städer och kommuner 
mot narkotika. Ärende 99. Handling. 

Motioner av: 
Stefan Hanna (C) om att utreda kommunens negativa ekonomiska utveckling. 
KSN-2015-1740. Handling. 

Jonas Segersam (Kl)) om gatumat. KSN-2015-1807. Handling. 

Simon Alm (SD) om att återinföra vårdnadsbidrag i Uppsala kommun. 
KSN-2015-1808. Handling 

Förslag Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Valberedningens protokoll bifogas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-26 

§ 133 

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 
KSN-2015-0894 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta delegationsordning för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga, samt 

att anmäla beslutet till kommunfullmäktige. 

Ärendet 
I ärendet föreslås ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. Ändringarna innebär följande. 
Begreppet "upphandlingscher byts ut mot begreppet "inköpschef'. Avser punkterna 5.5, 6.1.4, 
6.2.1, 6.22 och 62.3. 

Under avsnittet "Nämndens arbetsordning" läggs punkten 5.9 till, som innebär att 
förvaltningsdirektören för kommunledningskontoret ansvarar för kommunstyrelsens arkiv och har 
rätt att utse arkivredogörare, samt punkten 5.10 som ger ordförande rätt att utse tillförordnad 
stadsdirektör. 

I arbetsordningen framgår vad som gäller i administrativa frågor för kommunstyrelsen. 
Förteckningen beslutas av kommunstyrelsen men utgör inte delegeringar i kommunallagens 
bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte anmälas till nämnden. 

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige (anmälan) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upp.s.aje 

Datum: 

Delegationsordning 
för 

kommunstyrelsen 
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Innehållsförteckning 

1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd 2 
2 Delegerad beslutanderätt 3 
3 Anmälan av delegeringsbeslut 4 
4 Verkställighetsbeslut 4 
5 Arbetsordning 4 
6 Delegeringsförteckning 6 
6.1 Allmänt 6 
6.2 Ekonomi 7 
6.3 Arbetsgivarfrågor 9 
6.4 Mark- och exploatering (MEX) samt strategisk lokalförsörjning 9 
6.5 Övriga ärenden 15 
7 Förkortningslista 15 

1 	Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd 
Nämnders möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen, där följande framgår. 

33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. 

En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen 
att besluta på nämndens vägnar. 

34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
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• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 
• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § ska anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut ska 
anmälas till förvaltningschefen. 

38 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de 
som utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva 
att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. 

2 Delegerad beslutanderätt 
Respektive nämnds ansvar och behörighet framgår av Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun. 

Delegationsregler: 

• Vid förfall för ordinarie delegat, och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, har överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller 
annan tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för ordinarie tjänsteman. Den 
överordnade tjänstemannen bestämmer i ett sådant fall vem av dessa som ska fatta beslut. 

• Om ärendets beskaffenhet så påkallar, ska beslut fattas av överordnad tjänsteman, utskott eller nämnd. Det är den överordnade 
tjänstemannen som tar ställning till detta. 

• I de fall förvaltningsdirektören är delegat får förvaltningsdirektören i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i 
stället, om inte annat anges i den specifika delegationen. 
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3 	Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Syftet med anmälningsskyldigheten är dels 
att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga 
kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som 
fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket 
beslutet anmäldes till nämnden. 

4 Verkställighetsbeslut 
Till beslutsfattande som faller utanför delegationsbegreppet hör beslut som är att betrakta som ren verkställighet, dvs, där det saknas 
utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt ramavtal. 

Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren verkställighet, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, 
och övrig personaladministration. 

Denna typ av arbetsuppgifter kan istället framgå av en arbetsordning som tas fram inom respektive förvaltning. 

5 Arbetsordning 
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för kommunstyrelsen. Förteckningen beslutas av kommunstyrelsen 
men utgör inte delegeringar i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte anmälas till 
nämnden. 
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Nr Ärende Ansvar Anmärkning 

1 Teckna kommunens firma Ordförande eller förste eller andre vice 
ordförande, i förening med stadsdirektör eller 
biträdande stadsdirektör 

2 Underteckna kommunstyrelsens handlingar Ordförande och nämndselcreterare Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, 
avtal och andra handlingar som upprättas med anledning 
därav undertecknas av den som fattat beslutet eller den 
som annars utses. 

3 Behörig att ta emot rekommenderat brev Nämndsekreterare 

Registrator 

4 Behörig att skriva på delgivning Registrator 

Stadsjurist 

Kommunjurist 

5 Utse ombud att föra kommunstyrelsens talan Förvaltningsdirektör KLK 

Avdelningschef FEX 

Inköpschef 

Omfattar utfärdande av fullmakt. 

6 Utse personuppgiftsombud Förvaltningsdirektör KLK 

7 Godkänna tjänsteresa utanför Europas gränser 
för förvaltningsdirektör KLK 

Stadsdirektör 

8 Godkänna tjänsteresa utanför Europas gränser 
för stadsdirektören 

Ordförande 

9 Ansvara kommunstyrelsens arkiv och utse 
arkivredogörare 

Förvaltningsdirektör KLK 
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Nr Ärende Ansvar Anmärkning 

10 Utse tillförordnad stadsdirektör under ordinarie 
innehavares semester 

Ordförande 

6 Delegeringsförteckning 
I delegeringsförteckningen nedan anges vilka ärenden eller grupper av ärenden inom nämndens område där annan än nämnden får 
beslutanderätt. 

6.1 Allmänt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 36 § KL Ordförande eller förste eller 
andre vice ordförande 

Förste vice ordförande vid förfall för 
ordförande. Andre vice ordförande vid 
förfall för förste vice ordförande. 

2 Pröva om överklagande skett i rätt tid och 
avvisa överklagande som kommit in för sent 

24 § FL Delegat 

Ansvarig tjänsteman för ärendet* 

*I de fall kommunstyrelsen eller dess 
utskott fattat beslut. 

Delegationen omfattar att ta ställning till 
om ändring av beslut ska ske eller inte. 

3 Ompröva och ändra beslut 27 § FL Delegat 

4 Besluta att inte lämna ut handling, uppställa 
villkor för dess utlämnande eller avge yttrande 
över överklagande av sådant beslut 

a) Upphandlingsärenden 

OSL a) Inköpschef 

b) Chef för stadsarkivet 

c) Förvaltningsdirektör KLK 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

b) Arkivärenden 

c) Övriga ärenden 

5 Avvisande av ombud 9 § FL Förvaltningsdirektör KLK 

6 Föra kommunstyrelsens talan och avge yttrande 
i ärenden eller mål vid domstol eller annan 
myndighet 

a) MEX-ärenden 

b) Övriga ärenden 

a) Avdelningschef FEX 

b) Förvaltningsdirektör KLK 

Delegationen omfattar att ta ställning till 
om beslut eller dom ska överklagas samt 
att i förekommande fall överklaga. 

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 34 § 
KL. 

Arbetsrättsliga ärenden, se under avsnitt 
arbetsgivarfrågor. 

6.2 Ekonomi 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Fastställa förfrågningsunderlag LOU Inköpschef Upphandling MEX; se under avsnitt 
MEX. 

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 34 
§ KL. 

2 Fatta tilldelningsbeslut och andra beslut inom 
ramen för ett upphandlingsärende, inld. 

LOU Inköpschef Upphandling MEX; se under avsnitt 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

avbrytande av upphandling MEX. 

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap. 34 
§ KL. 

3 Ingå avtal efter upphandling LOU Inköpschef Upphandling MEX; se under avsnitt 
MEX. 

4 Ingå förlikning under en pågående tvist som rör 
kommunstyrelsens verksamhetsområde om det 
omtvistade beloppet understiger fyra miljoner 
kr 

Förvaltningsdirektör KLK 

5 Besluta att, inom de ramar som 
kommunstyrelsen anger, genomföra de 
transaktioner som krävs för att målen i 
finanspolicyn ska uppnås 

Finanschef 

6 Besluta om nedskrivning av fordran upp till tio 
prisbasbelopp 

Ekonomidirektör 

7 Besluta att befria en av två eller fler gäldenärer 
från ett solidariskt betalningsansvar 

Ekonomidirektör 

8 Besluta om ansökningar ställda till 
kommunstyrelsen om medel understigande ett 
prisbasbelopp 

Förvaltningsdirektör KLK 

9 Besluta om bidrag till näringslivsbefrämjande 
verksamhet inom budget upp till fem 
prisbasbelopp i varje enskilt fall 

Näringslivsdirektör 

10 Fördela beviljade statsbidrag för 
minoritetspolitiska insatser upp till fyra 

Stadsdirektör Minoritetspolitiken omfattar frågor 
om skydd och stöd för de nationella 
minoriteterna och de historiska 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

prisbasbelopp minoritetsspråken. 

11 Besluta om attestordning Förvaltningsdirektör KLK 

6.3 Arbetsgivarfrågor 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om anställning, villkor, förflyttning, 
bisyssloförbud och avslut av anställning samt 
beslut i disciplinärenden för 
Förvaltningsdirektörer och direktörer för HR, 
ekonomi, näringsliv och kommunikation 

KSAU 

2 Tillsvidareanställning Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

3 Visstidsanställning Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

Visstidsanställninaar under sex 
månader utgör verkställighet. 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

4 Förflyttning mellan nämnder HR-direktör Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

5 Förflyttning inom nämnd Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6 Beslut om placering efter 
omplaceringsutredning 

7 § andra stycket LAS HR-direktör Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

7 Disciplinärenden Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

Efter att ha hört förhandlingschefen. 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

8 Förbud av bisyssla Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

9 Uppsägning på grund av personliga skäl Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

Efter att ha hört förhandlingschefen. 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

10 Avsked Biträdande stadsdirektör Efter att ha hört förhandlingschefen. 
Får inte vidaredelegeras. 

Gäller inte beslut avseende 
stadsdirektör. 

11 Beslut om stridsåtgärd KSAU 

12 Sluta kollektivavtal 

a) om avvikelse från arbetstidslagen, 
förläggning av arbetstid och tjänsteställen 

b) i andra frågor 

a) Förvaltningsdirektör för 
respektive förvaltning 

b) Förhandlingschef 

13 Företräda kommunen i arbetsrättsliga ärenden i 
domstol och övriga myndigheter samt ingå eller 
förkasta förlikning i arbetsrättsliga tvister 

Förhandlingschef Efter att ha hört 
förvaltningsdirektören för respektive 
förvaltning. 

14 Beslut om individuell pension KSAU Gäller i andra fall än verkställighet. 



Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

15 Beslut i frågor upptagna i pensions- och 
försäkringsavtal, samt i övrigt i fråga om 
pension 

HR-direktör 

16 Beslut om garantipension/avtalspension Förhandlingschef 

17 Beslut att lämna uppdrag till en 
sammanslutning av kommuner i 
arbetsgivarfrågor 

6 kap. 3 § lagen om vissa 
kommunala befogenheter 

KSAU 

18 Beslut rörande centrala medel för avveckling/ 
omställning 

Förhandlingschef 

6.4 	Mark- och exploatering (MEX) samt strategisk lokalförsörjning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Förvärv och överlåtelse av fast egendom samt 
markbyten 

a) 0-5 mnkr 

b) 5-30 mnIcr 

a) Avdelningschef 

b) MEX-utskott 

b) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
handlingar. 

2 Exploateringsavtal 

a) 0-5 mnkr 

b) över 5 mnkr 

a) Avdelningschef 

b) MEX-utskott 

b) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
handlingar. 

3 Förvärv och överlåtelse av fast egendom där Enhetschef 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

kommunstyrelsen har beslutat om prissättning 

4 Ansökan om lantmäteriförrättning samt 
ärenden vid Inskrivningsmyndigheten 

Handläggande tjänsteman 

5 Godkännande av/medgivande vid 
lantmäteriförrättning 

a) 0-5 mnkr 

b) 5-30 mnkr 

a) Enhetschef 

b) MEX-utskott 

b) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
handlingar. 

6 Servitutsupplåtelse till förmån för kommunägd 
fastighet 

Handläggande tjänsteman 

7 Nyttjanderätt eller arrende där kommunen är 
nyttjanderättshavare eller arrendator 

Engångsersättning 

Engångsersättning c) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
handlingar. a) Enhetschef 

b) Avdelningschef 

c) MEX-utskott 

Årsavgäld 

a) 0-0,5 mnkr 

b) 0,5-2 mnkr 

c) 2-5 mnkr 

Årsavgäld 
a) Enhetschef 

b) Avdelningschef 

c) MEX-utskott a) - 0-0,05 mnkr 

b) - 0,05-0,2 mnkr 

c) - 0,2-0,5 mnkr 

8 Markupplåtelse avseende kommunägd mark, 
tomträtt, arrende, nyttjanderätt eller servitut 

Engångsersättning 

Engångsersättning b) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
handlingar. a) Avdelningschef 

b) MEX-utskott 

Årsavgäld a) 0-2 mnIcr 

b) 2-3 mnkr 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Årsavgäld a) Avdelningschef 

b) MEX-utskott a) 0-0,2 mnkr 

b) 0,2-0,5 

9 Markupplåtelse av kommunägd mark där 
motparten kan få ledningsrätt 

Enhetschef 

10 Framställan till plan- och byggnadsnämnden 
om planläggning och planändring 

MEX-utskott Avdelningschef undertecknar avtal 
och andra nödvändiga handlingar. 

11 Upphandling av varor och tjänster från extern 
part samt kommuninterna beställningar 

a) 0-0,4 mnIcr 

b) 0,4-1 mnIcr 

a) Handläggande tjänsteman 

b) Enhetschef 

c) Avdelningschef 

d) MEX-utskott 

d) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
handlingar. 

c) 1-5 mnkr 

d) 5-10 mnIcr 

12 Avrop från ramavtal 

a) 0-0,4 mnkr 

b) 0,4-1 mnIcr 

c) 1-5 mnkr 

d) 5-10 mnkr 

a) Handläggande tjänsteman 

b) Enhetschef 

c) Avdelningschef 

d) MEX-utskott 

d) Avdelningschef undertecknar avtal 
och andra nödvändiga handlingar. 

13 Förvärv och försäljning av 
bostadsrättslägenheter 

Enhetschef 

14 Träffa uppgörelse om ersättning med 
hyresvärd/hyresgäst 

a) Enhetschef 

b) Avdelningschef 

c) Avdelningschef undertecknar 
avtal och andra nödvändiga 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

a) 0-2 mnkr 

b) 2-5 mnkr 

c) MEX-utskott handlingar. 

c) 5-10 mnkr 

15 In- och uthyrning av lokal/ 
anläggning/särskilda boenden med 
hyresvärd/hyresgäst 

Årshyra 

Årshyra Årshyra c) och Avtalstid b) 
Avdelningschef undertecknar avtal 
och andra nödvändiga handlingar. a) Enhetschef 

b) Avdelningschef 

c) MEX-utskott 

Avtalstid 
a) 0-2 mnkr 

b) 2-5 mnkr 

c) över 5 mnkr 

Avtalstid 

a) Enhetschef 

b) MEX-utskott 

a) 0-5 år 

b) över 5 år 

16 Uppsägning av hyresavtal Enhetschef 

17 Uppgörelse om hyror och andra hyresvillkor 
med Hyresgästföreningen och/eller hyresnämnd 

Enhetschef 

18 Ansökan i mål om betalningsföreläggande eller 
handräckning eller begäran om verkställighet 
av utslag/dom 

Enhetschef 
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6.5 Övriga ärenden 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Ge tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen 

1 § lagen (1970:498) om skydd 
för vapen och vissa andra 
officiella beteckningar 

Kommunikationsdirektör 

2 Ingå säkerhetsskyddsavtal 8 § säkerhetsslcyddslagen 
(1996:627) 

Säkerhetschef 

3 Besluta om registerkontroll och placering i 
säkerhetsklasser 

19 § 
säkerhetsslcyddsförordningen 
(1996:633) 

Säkerhetschef 

4 Besluta inom ramen för tillsyn i arkivfrågor Arkivlagen (1990:782) Chef för stadsarkivet 

7 Förkortningslista 

ERS 	ersättning för förtroendevalda 

FEX 	fastighets- och exploateringsavdelningen 

FL 	förvaltningslagen (1986:223) 

KL 	kommunallagen (1991:900) 

KS 	kommunstyrelsen 
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KSAU 	kommunstyrelsens arbetsutskott 

KLK 	kommunledningskontoret 

MEX 	mark- och exploatering 

OSL 	offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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Qt0,0 

Svar på interpellation om att införa tidsgräns på hur länge en 
gata får stängas av 
Uppsala är en stad som växer, samtidigt som nödvändiga byten av gamla ledningar och rör, 
samt nedläggning av till exempel fiberkabel genomförs. Det innebär grävarbeten som 
påverkar trafiken och gator måste stängas av. Detta påverkar framkomligheten för gående, 
cyklister och bilister såväl som för kollektivtrafiken och kan bli en källa till irritation om 
skyltningen är otillräcklig och det blir svårt att förstå hur länge avstängningen ska vara och 
hur man i stället ska ta sig fram. Enligt den lokala ordningsstadgan krävs polismyndighetens 
tillstånd att utföra bullrande arbeten mellan 22-07. Det finns en anledning till detta eftersom det är 
störande framförallt vid bostäder. Av den anledningen är möjligheten att jobba i dubbla skift mycket 
begränsade. 

Vid arbetet kring Paradgatan, just nu på Drottninggatan, är Uppsala citysamverkan AB 
involverad. De är med på regelbundna möten om projektet och bjuder in berörda parter 
(butiker, restauranger och fastighetsägare) regelbundet för att informera och diskutera. Det 
finns rutiner för detta kring samtliga ombyggnationer i city såsom Dragarbrunnsgatan, 
Forumtorget med mera, där Uppsala citysamverkan är en viktig part i att företräda 
företagarna. 

Kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) ställer följande frågor: 

Anser du att avstängningen av Drottninggatan hitintills varit lyckad? 

Kommunen har skyltat på ett korrekt sätt ur trafikjuridisk synvinkel. Vi har ansvar för säkerheten både 
för tredjeman och för entreprenörerna på plats. Kommunen behöver dock bli mycket bättre på 
välkomnande skyltning och tydligare information om vilka verksamheter som är öppna och vad som 
erbjuds längs med avstängningen. Här har ett förbättringsarbete påbörjats. 

Kommer du att agera för att införa garantitider för avstängningar av gator? 

Att införa en garanti är både svårt och olämpligt. Åtskilligt av arbetet sker under mark och är beroende 
av ledningsnät, arkeologi och andra faktorer som är svåra att förutse. Kommunen arbetar dock aktivt 
med att underlätta för allmänhet och näringsliv. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 
23 september att införa viten för entreprenörer som inte leder om trafiken på ett säkert sätt 
eller skyltar tillräckligt vid trafikavstängningar i samband med grävarbeten på offentlig mark. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www. uppsala. se  
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Nämndens beslut innebär att det blir hårdare tag mot de som slarvar med trafikavstängningar 
och grävarbeten och ger otillräcklig information. 

Kommer berörda näringsidkare att få större inflytande över processen framöver? 

Näringsidkarna har inflytande genom Uppsala citysamverkan samt genom möten på plats fortlöpande. 
För projektet med Paradgatan planeras uppföljningsmöten för att ge bland annat näringsidkarna 
möjlighet att komma med synpunkter på hur kommunens arbete kan förbättras. 

Vilka initiativ kommer du att ta för att avstängningarna blir mer välkomnande och inbjudande för 
fotgängare än vad det är idag? 

Vi kommer att i samråd med Uppsala citysamverkan ta fram förslag på välkomnande skyltning och 
tips på vad som kan göras längs gångstråken, utan att för den sakens skull äventyra säkerheten. 

Marlene Burwick (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Diadem 

Svar på interpellation angående att prioritera byggandet av små 
bostäder för Uppsalas unga 

Kommunalrådet Therez Olsson (M) ställer i en interpellation frågor om byggande av små 
bostäder för Uppsalas unga: 

Hur ser ansvarigt kommunalråd på situationen? 
Varför prioriteras inte byggande av små bostäder i enlighet med nämndens fattade beslut? 

Vii den rödgröna majoriteten har satt en hög ambitionsnivå. Byggtakten ska tredubblas i jämförelse 
med de senaste åren. Istället för runt 1 000 nya bostäder som varit fallet de senaste åren, vill vi att det 
årligen ska påbörjas 3 000 bostäder. Vi är glada att det råder politisk enighet om behovet av fler 
bostäder. Detta är en långsiktigt avgörande fråga för Uppsala. Enligt bedömningarna ser vi ut att slå 
rekord i år med nästan 2 000 nya påbörjade bostäder under det första kvartalet. 

För oss i den rödgröna majoriteten är det viktigt att Uppsala har ett brett utbud av bostäder som svarar 
mot många olika behov. För att alla ska ha en chans på bostadsmarknaden krävs både bostadsrätter 
och hyresrätter, såväl som villor och radhus. Oavsett vilka behov som finns ska det gå att hitta ett 
boende som passar i eller kring Uppsala. 

Även om bostadsbristen är ett generellt problem drabbas unga särskilt hårt. I Uppsala är andelen 
hyresrätter låg i jämförelse med många andra kommuner. Detta innebär att många unga får svårt att 
flytta hemifrån (men också att äldre som vill sälja sin bostad inte kan göra det). Bristen på hyresrätter 
hämmar tillväxten, när bostadsfrågan blir ett hinder för att kunna ta ett eftertraktat jobb eller när 
företagen inte kan rekrytera. Vi jobbar därför med att öka andelen hyresrätter i Uppsala framöver. 

Någon nedprioritering av mindre bostäder — som interpellanten antyder — har inte skett inom 
kommunens planarbete. Tvärtom pågår flera projekt där små lägenheter utgör merparten av de 
tillkommande bostäderna. Likaså pågår diskussioner med ett flertal studentbostadsaktörer om 
produktion av nya bostäder riktat mot denna målgrupp. 

Erik Pelling 
Kommunalråd (S) 
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Dlarienr. 

Svar på Anna Manells interpellation om nyanländas skolgång 

Anna Manell har i en interpellation till mig som ansvarigt kommunalråd för utbildning ställt 
ett antal frågor kring nyanländas skolgång. Jag ger nedan svar på respektive fråga. 

Hur har den rödgröna majoriteten tänkt att arbetet med nyanländas skolgång ska fungera? 

I juni fattade utbildningsnämnden beslut om att uppdra till förvaltningen att under hösten 
förelägga nämnden förslag till riktlinjer för mottagning av nyanlända barn och elever i 
förskola och skola. Frågan är högst aktuell med anledning av det ökande antal nyanlända barn 
och elever skolan nu står inför. Vi vill avvakta redovisningen av uppdraget och behandlingen 
av ärendet innan vi svarar på hur mottagandet och själva skolgången ska fungera. Det är ett 
arbete vi ska ta ställning till gemensamt i utbildningsnämnden. En viktig utgångspunkt är att 
barn och elever snabbt ska få plats i en förskola och skola för att komma igång med 
utbildningen. 

Varför är inte nämnden informerad om det pågående arbetet, som aviserats i UNT den 2 
juni? 

Nämnden informeras kontinuerligt om frågor inom både förskola, grundskola och 
gymnasium. Information ges både utifrån frågor ställda av majoriteten, oppositionen och på 
initiativ från förvaltningen. Oppositionen är välkommen att ställa frågor om nyanländas 
skolgång och att få information redovisad på nämnden. Beslutet att erbjuda SPRINT inom 
vuxenutbildningen Linnés lokaler och med hjälp av lärarresurser från vuxenutbildningen är ett 
verkställighetsbeslut och inte ett politiskt beslut. Det är gymnasiechef kommunal 
gymnasieskola som beslutar om på vilka skolor SPRINT ska organiseras. Det finns ingen 
praxis för när frågor av verkställighetskaraktär ska gå upp som information till nämnden 
förutom det som styrs av nämndens delegationsordning. Denna fråga omfattas inte av 
delegationsordningen. Om interpellantens fråga ställs på sin spets så ska all form av 
verkställighet informeras om i nämnden, men jag utgår ifrån att det inte är interpellantens 
intention. Återigen, oppositionen är välkommen att be om information runt SPRINT:s 
organisation på nämnden. 

Anser kommunalrådet att det är lämpligt att beslut som dessa sker utanför nämndens 
kännedom och mot de tjänstemän som torde ha bäst kunskaper om nyanländas lärande? 

Beslutet att organisera delar av SPRINT inom Linné vux är ett verkställighetsbeslut. Jag anser 
att det är rimligt att nämnden fattar beslut om riktlinjer för mottagande och vilket 
programutbud som ska finnas i gymnasieskolans organisation. Information om organisationen 
för SPRINT har inte på något sätt medvetet undanhållits nämnden. Varje dag fattas beslut av 
verkställighetskaraktär. Vilken information som ska ges till nämnd är ett samspel mellan 
nämnd och förvaltning. Vi ger självklart information runt SPRINT: s organisation om 
ledamöterna i utbildningsnämnden önskar det. 



Det är vidare inte medarbetare på CIS som fattar beslut om var utbildningar ska lokaliseras 
eller hur de totala resurserna för att kunna anordna SPRINT ska användas på bästa sätt. Sedan 
ska självklart deras kompetens tas tillvara. I det här fallet har gymnasiechefen bedömt att det i 
ett extraordinärt läge varit viktigt att snabbt få till stånd utbildningsplatser för SPRINT-elever 
för att dessa ska kunna påhölja sin utbildning och inte behöva vänta. Jag delar den 
uppfattningen. Redan i dag finns en kö till SPRINT-utbildningen, vilket är bekymmersamt. 
Det har varit helt nödvändigt att på bästa möjliga sätt nyttja personella och lokalmässiga 
resurser för att uppfylla det regelverk som finns. Att SPRINT organiseras i Linné vux lokaler 
och i anslutning till vuxenutbildningen/SFI är också i enlighet med lagen. Vi har i dag 
yrkesvux i gymnasieskolans yrkeslokaler. Det finns i gymnasieförordningen möjlighet till 
denna samordning, liksom samordning mellan SPRINT och vuxenutbildningen/SFI. I många 
mindre kommuner måste SFI och SPRINT samarbeta tätt för att kommunen ska klara 
uppdraget. Tanken är dock att man för varje enskild elevs behov och situation måste prova om 
SPRINT på Linné är rätt verksamhet med hänsyn tagen till individens behov. De elever som 
erbjuds studier på SPRINT hos Linné vux är elever som är äldst och vars fortsatta 
utbildningsplan i flera fall kommer att handla om att läsa vidare på Vuxenutbildningen eller 
folkhögskola. I skolverkets allmänna råd understryks också detta som en viktig faktor för 
framgång. Det är viktigt att ha en plan för utbildningen efter SPRINT vilket kan handla om att 
antingen fortsätta studier på gymnasiet, vuxenutbildning eller gå vidare till folkhögskola. 
Utbildningsplanen ska vara individuellt anpassad och flexibel. Gymnasiechefen kommunal 
skola har därutöver gett uppdrag till samtliga gymnasieskolor att nu anordna SPRINT. Platser 
behövs både i gymnasieskolan och på Linné vux för att vi ska klara uppdraget att möta 
nyanländas behov av utbildning. 

När initierades arbetet med att ändra organisationen så att elever ska kunna läsa på Komvux 
och vem fattade det beslutet? 

Under våren 2015. Beslutet fattades av gymnasiechefen för kommunal gymnasieskola. 

Caroline Andersson (S) 

kommunalråd 
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Uplinte KOMMUNALRÅD 

Svar på interpellation angående medlemskap i Nätverket Sveriges städer och kommuner 
mot narkotika 

Uppsala kommun är medlem i många nätverk och sammanslutningar. När det gäller Nätverket 
Sveriges städer och kommuner mot Narkotika har kommunen varit medlem sedan 1994. 
Medlemsavgiften har betalats ut årligen och varit baserad på invånarantal. För 2016 gällde en 
medlemsavgift på 6 000 euro. Uppsala kommun arbetar nu hårt med att skapa ordning och 
reda i ekonomin I detta arbete görs även en genomlysning av åtaganden och medlemskap i 
olika nätverk. Detta görs bland annat utifrån vad medlemskapen tillför för nytta till Uppsala 
kommun. 

Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) ställer följande frågor kring nätverket: 

Varför har Uppsala kommun har lämnat medlemskapet i Nätverket Sveriges städer och kommuner mot 
Narkotika? 

Uppsala kommuns aktivitet och deltagande i detta nätverk har varit obefintligt i många år. 
Medlemskapet har inte varit känt hos de tjänstemän i kommunen som arbetar med frågorna. 
Även det politiska deltagandet har varit obefintligt under en längre tid. För att få ut något av 
de nätverk som kommunen är en del av krävs ett aktivt deltagande. Medlemskap i nätverk och 
föreningar som inte tillför Uppsala kommun eller dess medborgare något mervärde är i slöseri 
med skattebetalarnas pengar. Den rödgröna majoriteten anser att kampen mot drogberoende är 
mycket viktig. Vi tror däremot inte att detta arbete är avhängigt medlemskap nämnda nätverk. 

På vilka andra sätt agerar Uppsala kommun i en nationell kontext i kampen mot läkeniedels- och 
drogberoende? 

Återigen är här värt att påpeka att Uppsala kommun inte agerat genom Nätverket Sveriges städer och 
kommuner mot narkotika på mycket länge. Utträdet ur nätverket innebär således inte någon 
nedtrappning i engagemang 

Uppsala jobbar bland annat genom SKL och Regionförbundet med frågan och kan även utöva 
påtryckningar gentemot staten för att få till stånd fler och mer effektiva åtgärder. 

Uppsala universitet bedriver också verksamhet inom U-FOLD där Uppsala kommun är en partner. 
UFOLD är ett forum för forskning om läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän 
för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik. 
Målsättningen är att U-FOLD kan spela en aktiv roll inom svensk och internationell missbruks- och 
beroendehantering. 

Marlene Burwick (S) 
Kommunstyrelsens ordförande (S) 
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 

Tillfällig uppställningsplats för EU-migranter planeras på kommunens 
mark 

Uppsala kommun gick den 6 augusti ut med ett pressmeddelande om att erbjuda tillfälliga 
insatser för hemlösa EU-migranter. Den 13 augusti, en vecka senare, stod det klart att platsen 
för ändamålet placeras i Librobäck på en kommunal tomt på Skedbogatan. En tungt 
nedsmutsat industrimiljö med bristfällig belysning och tät trafik med hög bullernivå från 
Bärbyleden som ligger alldeles intill. 

Inledningen i pressmeddelandet var tydligt — tillfälliga insatser. Klart står även att detta endast 
skulle vara ett sommarboende fram till dess att ett vinterhärbärge i Ulleråker för EU-migranter 
öppnar. Menad att rymma 50 uppställningsplatser för att lösa problematiken med illegala 
boplatser runt om i stadens parker är "campingen" tänkt att drivas av Uppsala stadsmission 
men att toalett, tvätt och sophämtning i huvudsak ska finansieras av kommunen. 

En demokratisk process har totalt uteblivit i ärendet då oppositionen varken informerades i 
socialnämnd eller av kommunstyrelsen, utan delgavs via pressmeddelande och påföljande 
medieutspel. Förslaget saknar beslutsunderlag och har dessutom fått kritik från regeringens 
samordnare, Martin Valfridsson, för arbetet med utsatta EU-medborgare. Valfridsson menar 
att sådana här tillfälliga lösningar kan strida mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen 
då vii Sverige inte har en tak-över-huvudet-garanti och att det kan vara mycket problematiskt 
att Uppsala skulle erbjuda särskilda förmåner som bryter mot likabehandlingsprincipen. 

Uppsala kommun verkar för mänskliga rättigheter där grundpelarna är delaktighet, trygghet, 
jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet och respekt för mångfald. Att inrätta gratis eller 
kraftigt reducerat boende för vissa EU-migranter, dessutom med stark koppling till ett 
folkslag, är därför inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. Detta till 
trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot likabehandlingsprincipen genom 
inrättande av denna camping. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Marlene Burwiek: 

1. Hur rimmar detta initiativ med kommunallagen och likabehandlingsprincipen om att inte 
inrätta gratis boende för andra länders medborgare men att i detta fall göra det för ett enskilt 
folkslag? 

2. Anser ni att EU-migrantemas icke-rätt till socialbidrag ska vara skäl nog för att ni ska bryta 
mot tidigare nämnda lag och likabehandlingsprincip och erbjuda dem kraftigt reducerade 
boendekostnader på skattebetalarnas bekostnad? 



3. Ni har gått ut med att det är en dyr och omständlig process att avhysa illegala bosättningar 
som bara löser situationen för stunden. Hur skulle då avhysningsprocessen bli annorlunda 
efter det att tidsfristen på tre månaders uppehälle gått ut? Kommer avhysningen av personer 
som ändå bosätter sig på olaglig plats att snabbas upp? 

4. Vad får majoriteten att tro att detta inte ska komma att bli en permanent lösning? 

5. Bostadsbristen i Uppsala är extra påtaglig särskilt under höstarna kring universitetens 
terminsstart. Kommer ni att rekommendera även studenter att tillfälligt slå upp läger på en 
liknande "campingplats? 

6. Har det gjorts någon riskbedömning för huruvida detta skulle kunna förvärra läget, 
exempelvis ifall efterfrågan på boende i lägret blir större än de utannonserade antal på 50 
platser? 

7. Om en liknande plats blir full, avser då majoriteten att gå in med ytterligare "tillfälliga 
insatser" som liknar denna planerade campingplats? 

Stefan Hanna (C) 
Kommunalråd 
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SieriyedemokraO'ita, 

Molion om återinförande av 
vårdnadsbidrag i dosala kommun 

I Uppsala kommun finns idag i huvudsak två alternativ gällande barnomsorg för föräldrar med barn i 
förskoleålder. Det ena alternativet är förskola eller familjedaghem medan det andra är att själv ta hand om 
barnen. 

En förskoleplats subventioneras med drygt 116 000 kr per plats och år. De föräldrar som väljer att ta 
hand om sina barn på egen hand far sedan den 1 mars 2015 inte ersättning för detta. Kommunen tvingar 
därmed mänga föräldrar till att lämna sina barn i förskola, 

Tidigare har föräldrar som själva tagit hand om sina barn fatt ett yardnadsbidrag om 3 000 kr per mättad, 
det vill säga 36 000 kr per år. Lösningen har varit lönsam för kommunen, som sparat 80 000 kr per familj 
som erhållit vårdnadsbidrag istället för att nyttja en förskoleplats. 

Vardnadsbidraget har omfattat drygt 200 familjer i Uppsala kommun under de senaste aren. Vid ett 
återinförande av vårdnadsbidraget sparar utbildningsnämnden 16 miljoner kr samtidigt som kommunen 
sparar 200 förskoleplatser. 

Kommunen bör erbjuda olika lösningar för att smabarnsfamiljers livspussel att gå ihop. En sådan lösning 
är att återinföra vårdnadsbidraget. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att vårdnadsbidraget återinförs i Uppsala kommun 

it 	att kommunstyrelsen tillskriver regeringen att återinföra det kommunala vardnadsbidraget i det 
fall som riksdagen skulle avskaffa detsamma 

Uppsala den 23 september 2015 

Simon Alm 

gruppledare (SD) Uppsala komtmmfullmäktige 
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kommunens negativa ekonomiska utveck 
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Det är positivt och att vara en attraktiv tillväxtkommun men med en ansträngd ekonomi blir det 
svårare att hålla en jämn kvalitetslinje. 

Om Uppsala kommun ska klara av att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i den utsträckning 
som länge efterfrågats, måste det först säkerställas att det finns ekonomiskt utrymme för avskrivningar 
och räntekostnader. För att skapa detta utrymme det krävs att kommunens återigen negativa 
nettokostnadsutveckling bryts. 
Centerpartiet drev under föregående mandatperiod på för att genom effektivitetsprogram inom våra 
verksamheter få kontroll över och sänka nettokostnadsutvecklingen. Detta arbete ledde till att 
Alliansen under 2014 lyckades uppnå en löpande kostnadsnivå som inte översteg kommunens löpande 
intäkter. Mycket tyder nu tyvärr på att den nuvarande majoriteten redan lyckats förstöra de 
förbättringar som Alliansen uppnådde och klarar trots mycket höga skatter inte av att driva 
kommunens verksamheter på ett kvalitativt sätt som skulle generera ett önskvärt investeringsutrymme 
på minst 2 % av omsättningen. Detta samtidigt som Uppsala kommun har avsevärt högre kostnader för 
sina verksamheter än i jämförbara kommuner. 

Centerpartiet ser allvarligt på denna negativa utveckling och yrkar därför på; 

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att, senast den 1 februari 2016, presentera en jämförelse 
mellan Uppsala och 10 likvärdiga kommuner, där skillnaderna tydligt redovisas avseende 
kostnader och kvalit6 

att där de största skillnaderna återfinns, och där tjänstekvaliteten inte anses lägre än Uppsalas, 
ska relevanta nämnder skyndsamt, dock senast den 1 mars, presentera åtgärdsplaner som gör 
att Uppsalas kostnader minst ligger i ett medianvärde bland de jämförbara kommunerna. 

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att, senast till den första mars 2016, utreda hur 
kost I :dr nde centraliseringen till kommunledningskontoret och avskaffandet av beställar- 
och u ganisation har blivit? 
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2015 -09- 24 

Motion angående gatumat i Uppsala 

I Stockholm pågår ett försök med så kallade "Food-trucks" en modell med amerikansk 
förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har 
man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks mu). 

I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade 
långa till ett stort antal gatuserveringar. 

Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka denna typ av verksamhet så att den även finns på 
permanent basis. Speciellt i en stad som Uppsala med mycket ungdomar och studenter skulle 
matförsäljning på gatan innebära ett lyft för utelivet. En fördel med denna verksamhet är att 
man kan styra serveringen exempelvis till områden som idag saknar restauranger men som på 
det här viset kan blir mer använda för utelivet. Det ger också möjligheter att utveckla 
tätorterna utanför Uppsala, där många idag i stort sett saknar några försäljningsställen för mat, 
En annan möjlighet är att serveringen blir så flexibel i tid. Man kan exempelvis med en 
genomtänkt tillståndsgivning ha större möjlighet för matservering nattetid i de områden där 
man så önskar. 

Ska Uppsala kunna attrahera ungdomar och vara ett alternativ att etablera sig är det viktigt att 
utveckla utelivet, Idag är utbudet relativt stort för studenter, men även andra ungdomar måste 
kunna känna att det finns ett levande uteliv i vår stad. Detta har betydelse också för att 
attrahera ny arbetskraft och kompetenser som behövs för Uppsalas näringsliv. Det är viktigt 
att staden fångar upp trender som ger en utveckling. Samtidigt är just ambulerande gatukök ett 
bra sätt att fånga upp den efterfrågan på gatumat som finns vid olika tider och platser. 
Sammantaget vore det alltså väldigt värdefullt att pröva denna verksamhet i lite större skala. 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

att Kommunfullmäktige ger Gatu- och Samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en plan 
för utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen, 
regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande 

Uppsala 23_september-201-5- 
-----/- ,---) 

ru-----..„___ 

/ / onas Segersam (KD) 

Kristdemokraterna 



Underskrifter: 
Agneta Eriksson, ordförande 	 Lennartsson, justerare 

i 

Astrid Anker, sekreterar 

IMPP,M1.9 VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Aspen, kl: 8.00-8.15 

Ledamöter: 	Agneta Eriksson (S), ordförande 	Ersättare: 	Jonas Andersson (MP) 
Inger Söderberg (M), v ordförande 	 Javiera Cifuentes (V) tjg 
Alf Karlsson (MP) 	 Ulla Johansson (KD) 
Anders A. Aronsson (FP) 
Anne Lennartsson (C) 
Anders Hammarstedt (SD) 
Jonas Segersam (KD) 

Övriga deltagare: Astrid Anker, sekreterare 

Utses att justera: 	Anne Lennartsson (C) 	 Paragrafer: 	49-54 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

§ 49 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 50 

Val av justerare 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att utse Anne Lennartsson (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

§51 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Uppsala Parkerings AB suppleant Leif Walden (S) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden ersättare Matilda Molander (C) 

Arbetsmarknadsnämnden ersättare Joakim Strandman (MP) 

Idrotts- och fritidsnämnden ledamot Markus Wennerström (S) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

§ 52 
Fyllandsval 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta följande val: 

Nämnd, bolag stiftelse 	Uppdragsperiod 	Namn 	 Parti 

mm./Uppdrag 	 t.o.m datum 

Curlingcompaniet 

Representant 2018-12-31 Bordläggs 

Uppsala Tingsrätt 

Nämndeman 2015-12-31 Bordläggs (V) 

Uppsalahem AB 

Ledamot Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Markus Wennerström (S) 

Studentstaden i Uppsala AB 

Ledamot Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Markus Wennerström (S) 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Ledamot 2018-12-31 Lars Madej (S) 

Ersättare 2018-12-31 Ida Netzel (MP) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Ersättare 2016-10-31 Harald Nordlund (FP) 

Ersättare 2018-12-31 Anmäls på KF (C) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

§ 52 (forts) 

Nämnd, bolag stiftelse 	Uppdragsperiod 	Namn 	 Parti 

mm./Uppdrag 	 t.o.m datum 

Plan- och byggnadsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Kerstin Lundberg (MP) 

Ersättare 2918-12-31 Rebecca Weismann (FP) 

Uppsala Stadshus AB 

Suppleant Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Therez Olsson (M) 

Uppsala Parkerings AB 

Suppleant Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Bordläggs (S) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

§ 53 
Nämndemannavalet 2015 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta nedanstående val: 

Nämnd, bolag stiftelse Uppdragsperiod t.o.m Namn Parti 
mm./Uppdrag datum 

Uppsala Tingsrätt 
Nämndeman 2019-12-31 Felemez Akad (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Mohammed Alassaad (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Marco Arancibia (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Resit Batti (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Christer Borg (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Helena Carlsson (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Lena Carlsson (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Paulina Castro Vivanco (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Kristina Dannebratt (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Stefan Eurenius (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Andreas Fridberg (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Sara Friman (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Rolf Hagman (5) 
Nämndeman 2019-12-31 Louise Hammarbäck (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Anders Hellman (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Tomas Håkansson (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Hans Hård (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Görel Hårde (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Anders Klang (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Awring Koyi (S) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 53 (forts) 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

Uppdragsperiod t.o.m 	Namn 
datum 

Parti 

Uppsala Tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Ann Louise Linder (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Oskar Maarof (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Maha Mikari (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Lena Reimerth (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Anna Sellberg (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Margaretha Swahn (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Görel Sävborg Lundgren (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Lisbet Söderlund (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Emma Maj Westlin (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Daniel Visa' (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Ingela Zaza (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Annica Öberg (S) 

Nämndeman 2019-12-31 Anders Liljegren (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Bekir Jusufbasic (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Carl G Thunman (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Christina Svegrell (M) 
Nämndeman 2019-12-31 Christina Sääf (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Ellen Sonnenstein (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Gunvor Nicander-Ekström (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Jan-Olov Sjölund (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Johnny Jansson (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Karin Maggio Rask Andersen (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Kathrine Laurell (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Kerstin Hultgren (M) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 53 (forts) 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

Uppdragsperiod t.o.m 	Namn 
datum 

Parti 

Uppsala Tingsrätt 
Nämndeman 2019-12-31 Kurt Troell (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Lars-Olof Bäckman (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Liv Hahne (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Madeleine Johansson (M) 

Nämndeman 2019-12-31 011e Strand (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Peter Engvall (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Richard Eriksson (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Ulrika Ager (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Ylva Gäverth (M) 

Nämndeman 2019-12-31 Elisabet Mattsson (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Sven Malmström (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Negin Nasiripour (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Peggy Andersson (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Hanin Bolin (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Johan Bolin (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Birgitta Bremer (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Anders Moldin (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Marianne Skoglund (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Araxi Tadaros (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Martin Thulin (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Lovisa Lindberg (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Camilla Gönczi (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Pia-Maria Ivarsson (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Sanna Selberg (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Kadir Yusuf (MP) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 53 (forts) 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

Uppdragsperiod t.o.m 	Namn 
datum 

Parti 

Uppsala Tingsrätt 
Nämndeman 2019-12-31 Sigurdur Hafthorsson (MP) 

Nämndeman 2019-12-31 Herman Femer (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Eva Laurin (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Maria Opoku (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Andreas Torsman (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Karl-Gustav Jakobsson (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Niclas Broberg (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Lena Borg (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Brita Hännestrand (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Monica Sandberg (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Monica Wiberg (V) 

Nämndeman 2019-12-31 Birgitta Sandberg (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Gunnar Salomonsson (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Jamila Kamil (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Jörgen Ullenhag (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Anna-Lena Ettemo (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Ella-Britt Hanslöf (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Celine Akar (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Zaman Aktar (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Ewa Bergström (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Erik Norberg (FP) 

Nämndeman 2019-12-31 Erik Höök (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Lena-Maria Jansson (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Bengt Jansson (C) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



fAupp,kalue VALBEREDNINGEN 

§ 53 (forts) 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

Uppdragsperiod t.o.m 	Namn 
datum 

Parti 

Uppsala Tingsrätt 
Nämndeman 2019-12-31 Ingrid Nyberg (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Gustaf Svennungsson (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Hans Söderin (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Inga-Lill Schönberg Pettersson (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Sofia Elisabeth Norlin (C) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (SD) 

Nämndeman 2019-12-31 Ulla Linebäck (KD) 

Nämndeman 2019-12-31 Owe Andersson (KD) 

Nämndeman 2019-12-31 Gunnar Odebäck (KD) 

Nämndeman 2019-12-31 Linda Linebäck (KD) 

Nämndeman 2019-12-31 Johnny Häger (KID) 

Nämndeman 2019-12-31 Johannes Fridenström (Kl)) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (H) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (Fl) 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (Fl) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2upplealue VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-01 

§ 54 

Övriga frågor 

Anders Hammarstedt (SD) tar upp fråga om sammanställning av nämndemäns frånvaro vid 
tingsrätten. 

Ordföranden meddelar att en sammanställning finns som kommer att lämnas partierna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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