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Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Caroline Hoffstedt (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 
Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 
Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 
Simon Alm (-), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 
Tobias Smedberg (V) §§ 108-114, 116-137, närvarar på distans 
Karolin Lundström (V), tjänstgörande ersättare § 115, närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (5), närvarar på distans 
Mats Gyllander (M), närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 
Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 
Maria Patel (S), närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
Karolin Lundström (V) §§ 108-114, 116-137, närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Maria Ahrgren, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. 
Stefan Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), 
politisk stabschef. Pavlos Cavelier Bizas (5), Annica Nordin (5), Sara Hägerström (M), 
Dawn Anthony (V), Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L), Matilda Kylefors (C), 
Stina Bergström (MP), Pia Agestedt (MP), politiska sekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§108 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av anställningsärendet 
Tillsättning av direktör vid socialförvaltningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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§109 

Projektdirektiv Storvreta 
KSN-2020-00247 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna reviderat projektdirektiv för Storvreta. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Segersann (KD) och Jonas Petersson 
(C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är avgörande i både genomförande och kommunikation att den nya huvudgatan 
förbi Fullerö hage och norrut mot Himmelsvägen och Solstrålevägen ges första prioritet. 
Det är oacceptabelt med de trafiksäkerhetsrisker som de boende idag utsätts för genom 
att denna genomfartsled saknas, genom att trafikverket så senfärdigt bygger om sin väg 
(290) och genom att kollektivtrafiken inte kan gå via denna nya huvudgata ännu. 
Detta projekt är så pass viktigt för Uppsala kommun att vi har åtagit oss kostnader som 
egentligen bör åläggas Trafikverket. Detta innefattar bland annat finansiering av det nya 
övergångsstället över väg 290 och stora delar av trafikplanen för trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder runt E4påfarten. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Bra att projektdirektivet tydliggör vem som är projektägare och vilken nämnd som är 
ansvarig för direktivets ambitioner. Jag anser inte att begreppet "operativ projektägare" 
är lämpligt. Operativ projektledare "Storvretaprojektet" bör användas som 
rollbeskrivning. I direktivet kan med fördel en beskrivning av önskad projektorganisation 
beskrivas. 
Jag anser inte att ett direktiv ska gå in på etappindelningsnivåer utan enbart beskriva att 
exploateringen av området skimmer att ske i etapper och att det löpande hanteras i 
exploateringsprojekt kopplade till projektdirektivet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Justerandes signatur 

rf, 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för att 
samordna och genomföra den stadsutveckling i Storvreta som beslutats i och med 
Fördjupad översiktsplan för Storvreta från 2012 samt Genomförandeplan för fördjupad 
översiktsplan för Storvreta från 2018. 

Efter att den fördjupade översiktsplanen antogs skedde flera större förändringar som 
hade avgörande påverkan på förutsättningarna för genomförandet. Därför togs en 
genomförandeplan fram och det är den som utvecklingen utgår från idag. 
Projektdirektivet konkretiserar ramarna för ett samlat projekt och innehåller de mål 
mot vilka arbetet ska riktas. 

Projektdirektivet innehåller förutom effekt- och projektmål även förslag till tidplaner 
för delprojekt samt en ekonomisk kalkyl. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 22 april 2020 § 32 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2020 
• Bilaga 1, föreslag till Projektdirektiv Storvreta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A P, fin 
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§110 

Reviderat projektdirektiv, Främre Boländerna 

KSN-2018-1052 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna reviderat projektdirektiv för Främre Boländerna enligt ärendets 
bilaga 1, samt 

2. att ge kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott i uppdrag att i 
projektet Främre Boländerna göra justeringar i etappindelningen när behov 
uppstår. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yttrande med 
motiveringen: 
Det räcker inte "CHECKLISTA VID BESLUT". Jag anser att ett projektdirektiv 
tydligt ska redovisa kledningsstrukturen med tydliga styrgrupper och enskilda 
ansvariga personer i projektets/projektens nyckelroller. Varför framgår det inte tydligt 
vem/vilka som är projektägare i direktivet? Då namnförslag saknas ska 
befattningsmarkeringar anges. 
Varför har inte etappindelning varit en del av tidigare projektdirektiv för hela Främre 
Boländerna? På direktivsnivå räcker det mer än väl att tala om att exploateringen av 
området ska ske i etapper och att etappindelningen hanteras av operativa 
exploateringsprojekt. Självklart ska etappjusteringar kunna genomföras i det praktiska 
projektarbetet. Projektdirektiv är en sak och praktiska exploateringsprojekt något annat. 
Varför ska GSN stå för ytterligare 40 miljoner kronor av investeringskostnaderna? 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att projektdirektivet ska kompletteras med en tydlig projektledningsstruktur som 
operativa exploateringsprojekt ska tillämpa. 

Mohamad Hassan (L) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till mark- och 
exploateringsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ki{, P71, 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-05-06 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat projektdirektiv för 
att fortsätta arbetet med att planera och därefter genomföra omvandlingen av Främre 
Boländerna. 

Revideringen omfattar ett förslag till etappindelning med en tillhörande tidsplan. En 
uppdaterad ekonomisk kalkyl för hela området har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 22 april 2020 § 33 
• Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2020 
• Bilaga 1, Projektdirektiv 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1  4 
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§111 

Aktiviteter och fördelning av medel inom 
finskt förvaltningsområde 2020 

KSN-2020-00962 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna inriktningen av de redovisade aktiviteterna 2020 inom 
förvaltningsområdet för finska enligt bilaga 1, 

2. att anta fördelning av statliga medel för 2020 enligt föredragningen i ärendet 
3. att uppdra till kulturnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden att i 

samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts, samt 
4. att kommunstyrelsens arbetsutskott en gång varje år kallar nationella 

minoriteten sverigefinnar till ett särskilt samråd 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 155 
• Tjänsteskrivelse daterad den 26 mars 2020 
• Bilaga 1, åtgärds- och aktivitetsplan 2020 avseende förvaltningsområdet för 

finska Uppsala kommun 
• Bilaga 2, beslut om stadsbidrag från Länsstyrelsen Stockholm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1_ il NY 1 
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§112 

Översyn av de kommunala råden 
KSN-2019-1680 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga översynen av de kommunala råden till handlingarna, 
2. att återta ansvaret för det kommunala handikapprådet, samt 
3. att byta namn på det kommunala handikapprådet till Uppsala kommuns 

funktionsrättsråd. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Häpnadsväckande att det ska vara så svårt. Uppenbarligen brister kommunen i sin 
introduktion av hur kommunen fungerar när nya politiska ordföranden utses. Att flera 
ordföranden och relevanta tjänstemän upplever osäkerhet kring det egna rådet tycker 
jag är anmärkningsvärt. Hur är det möjligt att en ansvarig ordförande snart två år in på 
innevarande mandatperiod känner osäkerhet om ordförandeskapets ansvar och vilka 
förväntningar som är rimliga på relevanta tjänstemän. Hur svårt kan det vara? Ett råd är 
ett råd och kan ge råd till nämnder som bär det formella ansvaret i respektive råds 
sakområde. 
Hur kan det vara svårt att förstå syftet med ett råd inom ett sakområde? Kan det vara att 
rådfråga rådsmedlemmar vad de tycker om utvalda frågor som mal i de kommunala 
kvarnarna? Kan det vara att fånga upp viktiga perspektiv som kommunen bättre borde 
adressera? Som i till exempel Folkhälsorådet där rådet under perioden 2010-2014 ansåg 
det lämpligt att föreslå kommun och landsting att genomföra en gemensam 
pandemiövning. Tyvärr blev det lokalt maktskifte. Om det inte hänt hade kanske Uppsala 
kommun och region Uppsala hanterat den nuvarande Coronakrisen betydligt bättre. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Af .-"Fr4 
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Sammanfattning 

En översyn av de kommunala råden ska göras varje mandatperiod. Den senaste 
översynen gjordes 2013. I föreliggande översyn redovisas samtliga råd förutom det 
nyligen inrättade upphandlingsrådet. Översynen ska också svara på huruvida råden 
uppfyller sitt ursprungliga syfte, och om de behöver förändras. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 140 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 
• Bilaga 1, Översyn av de kommunala råden 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 4 juni 2019 § 200 
• Bilaga 3, Protokollsutdrag omsorgsnämnden 18 juni 2019 § 78 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Al s\nr, 
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§113 

Riktlinje för beredande och rådgivande organ i 
Uppsala kommun 

KSN-2019-2635 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till riktlinje för beredande och rådgivande organ i 
Uppsala kommun, bilaga 1, 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att revidera de råds föreskrifter för 
vilka kommunstyrelsen ansvarar och återkomma till kommunstyrelsen senast 
maj 2021, 

3. att uppdra till kommunledningskontoret att revidera landsbygdsberedningens 
föreskrifter och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021, 

4. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att revidera föreskrifterna för 
cykelrådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021, 

5. att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att revidera föreskrifterna för 
arbetsmarknadsrådet och återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021, 

6. att uppdra till omsorgsnämnden att revidera föreskrifterna för LSS-rådet och 
återkomma till kommunstyrelsen senast maj 2021, samt 

7. att uppdra till kommunledningskontoret att se över övriga styrgrupper och 
liknande som är inrättade av kommunen och som inkluderar förtroendevalda 
representanter. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinje för beredande och 
rådgivande organ i Uppsala kommun. Riktlinjen tydliggör skillnaderna mellan råd, 
nämndberedningar och utskott. Riktlinjen definierar också organens funktioner och 
ansvar, liksom obligatoriska rubriker i föreskrifter för råd och nämndberedningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k:e
f. 
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För att skapa en enhetlig styrning av de beredande och rådgivande organens arbete 
föreslås att samtliga råd och nämndberedningar reviderar sina föreskrifter i enlighet 
med riktlinjen senast december 2020. Föreskrifterna ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har en annan funktion än de rådgivande 
organ som definieras i riktlinjen. BRÅ berörs därför inte av den föreslagna riktlinjen och 
förslagen till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 141 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 
• Bilaga 1, Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun 
• Bilaga 2, Mall Föreskrifter 
• Bilaga 3, Översyn av de kommunala råden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§114 

Godkännande av upphandling av lokaler för 
ny gymnasieskola 
KSN-2020-01493 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att upphandla lokaler för ny gymnasieskola i Södra staden i enlighet med i 
ärendet föreskrivet förfarande. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet ser det som positivt att vi ska bygga nytt och att vi är igång med 
planeringen i ett tidigt stadium så att vi kan undvika förseningarna som har drabbat 
andra områden såsom Rosendal skolan. Vi förstår att kommunen inte har råd att bygga 
allt själv och att det ibland kan vara klokt att upphandla hyreskontrakt i en byggnad med 
externa ägare. Men när det gäller driften av skolan så menar vi att det är kommunens 
ansvar att planera för att kunna bedriva skolverksamhet för alla elever. Så som ärendet 
nu är utformat framgår att man vill låta friskolor stå för en stor andel av det framtida 
platsbehovet. Vi finner det oacceptabelt då det dels inte går att veta att friskolorna 
verkligen kommer att ta detta ansvar, dels inte är meningen att skattepengar avsedda 
för skolverksamhet ska gå till vinstdrivande aktiebolag. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
att ärendet ändras så att det totala behovet av framtida platser i gymnasieskolan ska 
hanteras genom skola i kommunal regi. 

Mohamad Hassan (L), Erik Petting (S), Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Mohamad Hassan (L) och Erik Pelling (S) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) 
ändringsyrkande. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

hl' 12 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Sammanfattning 

Gymnasieskolan kommer under den närmsta tioårsperioden behöva ytterligare 2500 
elevplatser, varav 1400 platser förväntas hanteras i kommunal regi under denna 
planperiod. Förslag till beslut gäller upphandling av lokaler för dessa elevplatser. 

Behovet av gymnasieplatser finns med under rubriken nya åtgärder i 
Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024 
med utblick mot 2030. (Diarienummer UBN-2019-9331 och KSN-2019-02984) 

Den kommunala gymnasieskolan förväntas fylla 800 elevplatser år 2023. Utredning av 
de resterande 600 platserna kommer att göras, för att undersöka om det finns privata 
aktörer som är intresserade av ett långsiktigt åtagande för att komplettera kursutbudet 
för gymnasieskolan år 2024. 

De privata aktörerna kommer i så fall att hyra i andra hand av Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 169 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2020 
• Bilaga 1. Ansökningsdokument inhyrning av gymnasielokaler i Södra staden, 

Ulleråkersom rådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

i--1' 
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§115 

Färdigställande av Rosendals skola 
KSN-2019-02984 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna redovisningen i ärendet, samt 
2. att ärendet förses med en barnkonsekvensbeskrivning av de negativa 

effekterna för barnen av den försenade inflyttning till Rosendals skolan. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi anser inte att frågan om Rosendals skola har hanterats på ett tillräckligt bra sätt. 
Kommunen har känt till att bygglovet skulle gå ut i januari 2021 men ändå har ingen 
lösning där eleverna slipper flytta två gånger presenterats. Det är problematiskt att så 
många projekt försenas och att moduluppställningar för förskolor och skolor i 
kommunen ofta inte kan ersättas i tid. 
Uppsala kommun behöver hålla nere kostnaderna i skolinvesteringar genom att i större 
utsträckning pröva om- och tillbyggnad framför nybyggnation, och hyra lokaler av 
externa fastighetsägare. Våra partier har exempelvis förordat att gamla Si på 
Polacksbacken skulle kunna användas som skola då lokalerna redan finns och är i princip 
inflyttningsklara. 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet menar att vi som kommun behöver bli bättre på hela kedjan från plan till 
färdig skola. Mycket har blivit bättre genom åren, men det finns fortfarande viktiga 
erfarenheter att dra lärdom av. Kunskap om hur vi gör planer som håller och minimerar 
effekter av förseningar. Erfarenheten av förseningarna och hanteringen av såväl 
Rosendalsskolan som skolan i Gamla Uppsala behöver tas om hand. Vi behöver se över 
vad i kommunens styrning, arbetssätt och rutiner som föranlett förseningarna samt 
identifiera om det finns behov av ytterligare åtgärder för att säkerställa att liknande 
brister inte ska förekomma igen. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kommunens hantering av fastighetsverksamheter har fortsatt stor förbättringspotential. 
Dubbelarbetet, onödigt arbete och ineffektivt arbete är tydligt när man som folkets 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/41  .174 
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Kommunstyrelsen Datum: 
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företrädare studerar processer och ansvarsfördelningar inom kommunens relevanta 
delar. 
Inom kommunkoncernen finns till exempel en arbetsmetod uppdelad i fem steg mellan 
Kommunstyrelsen/Utbildningsnämnden och Uppsala kommun Skolfastigheter AB. I 
nuläget befinner sig just detta projekt i slutet av förhandlingsskedet (steg 2). Varför blir en 
liknande fråga ett ärende i kommunstyrelsen? 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från Erik Petting (S) och Simon Alm 

(-) 
att ärendet förses med en bamkonsekvensbeskrivning av de negativa effekterna för 
barnen av den försenade inflyttning till Rosendals skolan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 11 december 2019 inom ramen för Bostads-och 
lokalförsörjningsplaner 2020-2024 med utblick mot 2030, KSN-2019-02984, § 285, att 
uppdra till förvaltningen att utreda ett tidigareläggande av färdigställandet av 
Rosendals skola till 2023. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 170 
• Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§116 

Färdigställande av Gamla Uppsala skolla 
KSN-2019-02984 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna redovisningen i ärendet. 

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Nya Gamla Uppsala skola har diskuteras länge och familjer som bor i närområdet 
efterfrågar tydliga besked. Våra partier har velat sätta igång byggandet under en längre 
tid, vilket också är grunden till att vi yrkade på ett tidigare färdigställande av skolan när 
lokalförsörjningsplanen diskuterades. Nu framgår det att det inte ens finns ett 
planbesked för platsen där skolan ska stå och att tidigareläggande därför är omöjligt. 
Vi är mycket kritiska till hanteringen av det här ärendet. Sedan 2012 bedrivs 
skolverksamheten i moduler och ändå ska det dröja sju år till från dagens datum innan 
den nya skolan är på plats. De barnfamiljer som fanns i Gamla Uppsala år 2012 och har 
väntat på en ny skola sedan dess kommer aldrig få möjligheten att ha sina barn i den 
skolan då barnen helt enkelt kommer att ha blivit för gamla. Det är ohållbart att 
originalplaneringen i så många fall inte håller. 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar: 
att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska återkomma med hur konsekvenserna 
blir avseende skolvalet med anledning av att skolbaracker uppförs på annan fastighet än 
den som är den befintliga och långsiktiga. 

Erik Petting (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) återremissyrkande mot ärendets avgörande 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-11 inom ramen för Bostads-och 
loka lförsörjningspla ner 2020-2024 med utblick mot 2030 KSN-2019-02984, § 285, att 
uppdra till förvaltningen att utreda Fredrik Ahlstedts (M) med fleras ändringsyrkanden: 
att ändra åtgärden om Gamla Uppsala skola så att denna färdigställs senast år 2023. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 171 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§117 

Hyresavtal för ny familjecentral i Gottsunda 
centrum 

KSN-2018-1183 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna bifogat hyresavtal mellan Uppsala kommun, Kommunstyrelsen 
och Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB) för inhyrning av en ny 
gemensam lokal för öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och Svenska för 
invandrare (SFI) i Gottsunda centrum för närmare lokalisering till 
vårdcentralen med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen. 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt 
yttrande: 
Familjecentraler är inte så enkla att organisera eftersom de bygger på samarbete inte 
bara mellan olika förvaltningar inom kommunen utan också med delar av regionen. En 
familjecentral är en sammanhållen service för barnfamiljer i form av öppen förskola, 
socialtjänst (familjeenheter/ råd och stöd) och barnavårdscentral, samt i vissa fall 
mödravårdscentral och som här SF!. 
För att fungera som allra bäst är det eftersträvansvärt med en samlokalisering, och just 
därför är det väldigt positivt att detta nu gått att lösa i Gottsunda. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Justerandes signatur 
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Sammanfattning 

Ärendet gäller inhyrning av nya lokal för öppen förskola Kristallen, Råd och Stöd och 
svenska för invandrare( SFI)i Gottsunda centrum för närmare lokalisering till 
vårdcentra len med mödravårdscentra len och barnavårdscentra len som finns där. I 
Handlingsplan för Gottsunda/Va [sätra gavs uppdraget att utreda lokalisering och 
undersöka möjligheterna att utveckla och samlokalisera familjecentra len (aktivitet nr 
60). Familjecentralerna är ett samarbete mellan Uppsala kommuns öppna förskolor, 
Region Uppsalas mödra- och barnhälsovård samt socialtjänstens råd och 
stödverksamhet. I detta fall inkluderas även arbetsmarknadsförvaltningens SFI 
verksamhet. 

Verksamheterna har tidigare sam loka liserats tillsammans i Treklangen, men där 
vårdcentra len inte längre är i lokalerna. Omlokalisering föreslås därför för de 
kommunala verksamheterna till nya lokaler i anslutning till vårdcentralenslokaler i 
Gottsunda Centrum 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 172 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2020 
• Bilaga 1, Hyresavtal 
• Bilaga 2, Beräkningsunderlag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§118 

Införande av pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen 

KSN-2020-01253 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna införandet av ett pedagogiskt pris i vuxenutbildningen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019 §355 att uppdra till 
arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit med ett förslag till pris. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 153 
• Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2020 
• Bilaga 1, förslag till upplägg för pedagogiskt pris inom vuxenutbildningen 

daterat 6 mars 2020 
• Bilaga 2, protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2020 § 33 

Justerandes signatur 
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§119 

Samarbetsavtal med Uppsala innovation 
centre 2020-2022 

KSN-2020-01315 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja årligt verksam hetsstöd om 1 150 000 kronor till Uppsala Innovation 
Centre AB för perioden 2020-2022, 

2. att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala 
Innovation Centre AB för perioden 2020-2022 enligt bilaga samt, 

3. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av 
Uppsala Innovation Centre AB fattar motsvarande beslut om finansiering för 
perioden 2020-2022. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Värdefullt om kommunstyrelsen en gång per år får en dragning av UlCs ledning om vad 
de presterat föregående år och vad de planerar att prestera under innevarande år. 
Det är anmärkningsvärt att kommunen enbart ger UIC ett verksamhetsstöd på 1 150 000 
kronor samtidigt som ett privat företag i en konkurrensutsatt bransch, Basel 0, får ett 
årligt verksamhetsstöd på över en miljon kronor från skattebetalarna. UIC har en 
dokumenterad mycket god förmåga att bidra till att företag med stor potential snabbare 
kan utvecklas positivt och därigenom starkt bidra till kommunens positiva utveckling. 
Jag anser att anslaget till UIC ska höjas till 1,5 miljoner. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att verksamhetsstödet höjs till 1,5 msek per år. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till första att-sats (1) mot Stefan Hannas (-) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag i övrigt mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Uppsala Innovation Centre AB (UIC) utgör tillsammans med Uppsala BIO och STUNS 
Energi de långsiktiga satsningarna inom ramen för kommunens engagemang i STUNS-
samarbetet. Det övergripande syftet med UIC och Uppsala BIO är att skapa fler och 
växande internationellt konkurrenskraftiga företag som bidrar till Uppsalas långsiktiga 
tillväxt och attraktionskraft. UIC ägs till lika delar av sina fyra ägare Uppsala Stadshus 
AB (KSN-2013-0799), SLU Holding AB, STUNS och Uppsala universitet Utveckling AB. 
UIC finansieras av sina partners och ägare. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 (§ 289) om stöd till UIC för 
perioden 2017-2019. Då nuvarande finansieringsperiod löper ut behöver Uppsala 
kommun fatta beslut om sin del av den fortsatta finansieringen av UIC. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 156 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16 
• Bilaga, Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Innovation 

Centre 

Justerandes signatur 
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§120 

Samverkansavtal och finansiering av STUNS 
Life Science 2020-2022 

KSN-2020-01317 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja finansiering till STUNS Life Science med 1 600 000 kronor per år för 
perioden 2020-2021 

2. att godkänna samverka nsavtal mellan Uppsala kommun och STUNS för 
perioden 2020-2021 enligt bilaga 1, samt 

3. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga regionala 
finansiärer enligt samverkansavtal fattar motsvarande beslut om finansiering 
för STUNS Life Science 2020-2021. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Värdefullt om kommunstyrelsen en gång per år får en dragning av STUNS ledning om vad 
de presterat föregående år och vad de planerar att prestera under innevarande år. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

STUNS Life Science (tidigare Uppsala BIO) utgör tillsammans med Uppsala Innovation 
Centre AB och STUNS Energi de långsiktiga satsningarna inom ramen för kommunens 
engagemang i STUNS-samarbetet. 

Uppsala kommun har sedan 2003 medverkat i utvecklingen av klusterinitiativet 
Uppsala BIO som en del i arbetet med att främja nyföretagande och stärka det 
kunskapsintensiva och internationellt exportinriktade näringslivet i Uppsala. För att 
vidareutveckla life science inom STUNS, och ta ett gemensamt strategiskt grepp om 
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stiftelsens samtliga verksamhetsområden, ändras namnet till STUNS Life science 
under 2020. En två-årig strategisk plan för STUNS Life Science har tagits fram. 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016 (§ 288) om stöd till Uppsala BIO för 
perioden 2017-2019. Då nuvarande finansieringsperiod löpt ut behöver Uppsala 
kommun fatta beslut om sin del av finansieringen av STUNS Life Science. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 157 
• Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2020 
• Bilaga 1, Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och STUNS 
• Bilaga 2, Strategisk plan för STUNS Life Science 2020-2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§121 

Överenskommelse om samverkan kring barn 
och unga placerade utanför det egna hemmet 

KSN-2020-01247 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna överenskommelse mellan Uppsala kommun och Region Uppsala 
om samverkan kring barn och unga placerade utanför det egna hemmet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) ska 
kommuner och landsting ingå en överenskommelse om samarbete avseende barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Ett förslag till överenskommelse har tagits fram inom den regionala 
samverkansstrukturen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) där Region Uppsala och 
länets kommuner samarbetar i gemensamma frågor. Överenskommelsen i ärendets 
bilaga 1 ska godkännas av respektive part i samverkan. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 158 
• Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2020 
• Bilaga 1, förslag till överenskommelse om samverkan kring barn och unga 

placerade utanför det egna hemmet 
• Bilaga 2, protokollsutdrag från socialnämnden 25 mars 2020 § 63 
• Bilaga 3, protokollsutdrag från utbildningsnämnden 25 mars 2020 § 28 
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§122 

Finansrapport 1 januari -31 mars 2020 

KSN-2020-00622 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras till 
kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den finansiella 
verksamheten för perioden 1 januari till 31 mars 2020 och i vilken utsträckning den 
finansiella verksamheten bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande 
riktlinjer. 

Varje månad sammanställs en finansrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Dessa månadsrapporter återfinns i bilaga 1-3. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 159 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2020 
• Bilaga 1, Finansrapport per januari 2020, Uppsala kommun- och koncern 
• Bilaga 2, Finansrapport per februari 2020, Uppsala kommun- och koncern 
• Bilaga 3, Finansrapport per mars 2020, Uppsala kommun- och koncern 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§123 

Ansökan om amorteringsfrihet för AB UTK-
hallen 

KSN-2020-01437 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att tillfälligt justera borgensvillkoren för AB UTK-hallen och godkänna 
amorteringsfrihet fram till 1 januari 2021, samt 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att under den amorteringsfria 
perioden löpande följa den ekonomiska utvecklingen i AB UTK-hallen. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag anser attAtt-sats två i beslutsförslag är mycket märkligt. Jag utgår ifrån att 
kommunen har en rutin som gör att den löpande följer den ekonomiska utvecklingen i 
föreningar där kommunen gjort Borgensåtaganden. Är det inte så? Om det är så, ärAtt-
sats 2 överflödig. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag- 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har väsentlig påverkan på många verksamheter i 
Uppsala. Både näringsverksamheter och föreningar vittnar om kraftigt minskade 
intäkter och ekonomiska utmaningar. 

Ultimate Performance bedriver sin verksamhet i UTK-hallen och har bland annat 
Almtuna, Storvreta innebandy och Sirius som kunder. Ultimate Performance får i 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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nuläget inte ersättning av idrottsföreningarna då de på grund av coronaviruset fått 
inställda matcher. Som följd av det har Ultimate Performance meddelat att de kan 
betala hyran till AB UTK-hallen först i början av hösten, förutsatt att verksamheten då 
är igång igen. 

För att klara den ekonomiska utmaningen som coronaviruset medför har styrelsen i AB 
UTK-hallen inkommit med en ansökan om att tillfälligt få justera borgensvillkoren, i 
syfte att få amorteringsfrihet fram till 1 januari 2021. Bolagets bank ställer sig positiva 
till en sådan tillfällig justering. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 160 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§124 

Ansökan om amorteringsfrihet för Fyrisfjädern 
AB 

KSN-2020-01499 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att tillfälligt justera borgensvillkoren för Fyrisfjädern AB och godkänna 
amorteringsfrihet fram till 1 januari 2021, samt 

2. att uppdra till komnnunledningskontoret att under den amorteringsfria 
perioden löpande följa den ekonomiska utvecklingen i Fyrisfjädern AB. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag anser attAtt-sats två i beslutsförslag är mycket märkligt. Jag utgår ifrån att 
kommunen har en rutin som gör att den löpande följer den ekonomiska utvecklingen i 
föreningar där kommunen gjort Borgensåtaganden. Är det inte så? Om det är så, är An-
sats 2 överflödig. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har väsentlig påverkan på många verksamheter i 
Uppsala. Både näringsverksamheter och föreningar vittnar om kraftigt minskade 
intäkter och ekonomiska utmaningar. 

Under våren har Fyrisfjädern behövt ställa in stora tävlingsarrangemang så som 
Svenska cupen och Lag-SM finalen. Därtill har bokningar från skolklasser minskat 
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samtidigt som sponsorer och samarbetsparters är avvaktande med att förlänga och 
teckna nya avtal. 

För att klara den ekonomiska utmaningen som coronaviruset medfört har styrelsen i 
Fyrisfjädern AB inkommit med en ansökan om att tillfälligt få justera borgensvillkoren, i 
syfte att få amorteringsfrihet fram till 1 januari 2021. Bolagets bank ställer sig positiva 
till en sådan tillfällig justering. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 161 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2020 
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§125 

Gallring av Ieverantörsfakturor 

KSN-2020-00920 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att gallra de leverantörsfakturor som inte blivit mikrofilmade enligt 
föredragningen. 

Reservation 

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

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar 
att gallring sker efter digitalisering. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Ett mindre antal äldre bevarade leverantörsfakturor som inte mikrofilmats föreslås 
gallras. Gallringen är en mycket begränsad åtgärd, men utgör ändå ett undantag från 
kommunstyrelsens bevarande- och gallringsplan och kräver därför ett formellt beslut. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 154 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2020 
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§126 

Yttrande över promemorian "Klimat-
deklaration för byggnader" (Ds 2020:4) 

KSN-2020-00668 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Klimatdeklaration för byggnader till 
Uppsala kommun för yttrande senast 6 maj 2020. 

1 promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för 
byggnader. Promemorian innehåller också ett förslag till ändring av plan- och 
bygglagen. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av 
byggnader genom att synliggöra denna påverkan. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 165 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020 
• Bilaga 1, Yttrande över promemorian Klimatdeklaration av byggnader 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 23 april 2020 
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§127 

Yttrande över remiss "Mer biogas! För ett 
hållbart Sverige" (SOU 2019:63) 

KSN-2020-00243 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till infrastrukturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har remitterat ovan rubricerad utredning till Uppsala kommun 
för yttrande senast den 30 april 2020. Kommunen har medgetts förlängd yttrandetid till 
den 6 maj. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur biogasens nytta som 
resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges 
konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 162 
• Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande daterat den 1 april mars 2020 
• Bilaga 2, utredningens sammanfattning 
• Bilaga 3, yttrande från Biogas Öst i remiss av SOU 2019:63 
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§128 

Yttrande över remiss "Nya regler för skolor 
med konfessionell inriktning" (SOU 2019:64) 
KSN-2020-00670 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att avge yttrande enligt bilaga 1 till Utbildningsdepartementet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Fredrik Ah lstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
I yttrandet ställer sig styret positiva till ett etableringsstopp för skolor med konfessionell 
inriktning, som ska börja gälla år 2023. I utredningen motiveras etableringsstoppet bland 
annat med att vissa konfessionella skolor tidigare inte levt upp till grundläggande 
demokratiska värderingar. Vi menar dock att det är att börja i fel ända och vill se 
tydligare uppföljning och hårdare kontroller av konfessionella skolor för att komma åt 
problemen, snarare än att rakt av förbjuda nyetablering av dessa skolor. 
Etableringsstoppet ämnar hindra just etablering av nya skolor, snarare än att rätta till 
felaktigheter som kan finnas redan idag på befintliga skolor. Det är både populistiskt och 
riskerar att utgöra en otillåten begränsning av näringsfriheten. Alla måste ha rätt att få 
pröva rätten att starta en friskola. 
Vi vill se en fortsatt mångfald av skolor med en nolltolerans mot skolor som inte sköter 
sig. Rätten att få etablera nya skolor är en viktig grundprincip, samtidigt som det alltid är 
viktigt att aktörer lever upp till de krav som ställs vid etablering och följer de 
bestämmelser som ställs vid drift av skolor. Som nämnts ovan ser vi gärna hårdare 
kontroller av skolor redan idag. 
Vi menar att ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning inte är nog utrett 
och dessutom riskerar att utgöra grund för diskriminering enligt både 
Europakonventionen och diskrimineringslagen. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Sverige har i hundratals år präglats avjudisk-kristen etik och västerländsk humanism. 
Det är grunden för våra svenska värderingar och återspeglas bland annat i lagstiftning 
och rättsväsende. Även själva skolsystemet växte en gång fram ur kyrkorna. 
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Att föräldrar ska ha rätt att välja skola för sina barn är för oss kristdemokrater en viktig 
grundprincip. Lika viktigt är det att värna föräldrars frihet att uppfostra barnet och välja 
utbildning enligt sin religiösa eller ideologiska övertygelse, vilket också understryks i 
Europakonventionen för mänskliga rättigheter. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag tycker all undervisning ska bedrivas av huvudmän med en sekulär inriktning och i en 
sekulär form som verkar enligt skollagen. Uppsala har allt större integrationsproblem 
och en växande segregation. Skolor med konfessionell inriktning bidrar inte till att bygga 
broar och ömsesidig förståelse mellan människor som ören gemensam del av ett 
närsamhälle. För att stärka integrationen och minska segregationen bör inga skolor 
tillåtas ha huvudmän med konfessionella kopplingar. Sverige har som tur är 
religionsfrihet. Den svenska skolan ska sprida kunskaper om religioner och dess historia. 
Skolan ska dock inte på något sätt bidra till en uppdelning i "vi och dom" kopplat till 
föräldrars trosuppfattningar. 
Det är bra att etableringsstopp införs. Jag hade gärna sett att alla konfessionellt 
inriktade skolor tappar sin rätt att bedriva skolverksamhet inom några år. Om ett 
etableringsstopp innebär att redan etablerade kan expandera utan att de 
konkurrensutsätts anserjag att det ören mycket olämplig ordning. Kommunen borde ha 
kompletterat yttrandet med att lyfta fram att redan etablerade konfessionella skolor bör 
hindras ifrån att expandera. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi yrkat bifall till Kristdemokraternas tredje 
tilläggsyrkande. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar (1), med instämmande från Simon Alm (-): 
att första stycket i yttrandet ändras till: 

Uppsala kommun ser positivt på några av förslagen som läggs i utredningen. Förslagen 
om definitioner samt högtider och skolavslutningar bedöms ge större tydlighet och 
likvärdighet som underlättar tillämpningen i förskolor och skolor. Däremot bör man inte 
ta bort möjligheten helt till konfessionella inslag i icke-konfessionella skolor, exempelvis i 
form av en skolavslutning i en kyrka. Det är viktigt att värna det svenska kulturarvet. 

Jonas Segersam (KD) yrkar (2): 
att ändra andra stycket till: 
Uppsala kommun ställer sig dock inte bakom utredningens förslag om etableringsstopp 
för fristående skolor med konfessionell inriktning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Jonas Segersam (KD) yrkar (3), med instämmande från Simon Alm (-): 
att föra in ett tredje stycke, SA: 
"Uppsala kommun vill betona vikten av att föräldrar kan välja skola och utbildning för 
sina barn, och att det i grunden är positivt med den svenska modell som ger en 
gemensam grund och finansiering för alla fristående skolhuvudmän." 

Erik Petting (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Erik Petting (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till Jonas Segersams (KD) 
yrkanden. 

Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V): 
att kommunen kompletterar yttrandet med att lyfta fram att redan etablerade 
konfessionella skolor bör hindras ifrån att expandera. 

Erik Petting (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) ändringsyrkande. 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med 
instämmande från Jonas Segersam (KD): 
att inte förorda att ett etableringsstopp ska införas enligt utredningens förslag. 

Erik Petting (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) första ändringsyrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) andra ändringsyrkande (2) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tredje tilläggsyrkande (3) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Avslag Jonas Segersams (KD) tredje tilläggsyrkande (3) röstar JA, bifall till detsamma 
röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 5 NEJ-röster att avslå 
Jonas Segersams (KD) tredje tilläggsyrkande (3). En ledamot avstod från att rösta. 

Ja-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria 
Mörck (V) och Erik Petting (S). 
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Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Simon Alm (-) 
och Jonas Segersam (KD). 

Avstår: 
Stefan Hanna (-) 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Nya regler för skolor med 
konfessionell inriktning (SOU 2019:64) till Uppsala kommun för yttrande senast 11 maj 
2020. 

Betänkandet föreslår bland annat att definitioner som rör konfession ska införas i 
skollagen, att konfessionell inriktning ska anmälas, att kraven på att deltagande är 
frivilligt ska skärpas samt att etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning 
ska kunna införas. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 166 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2020 
• Bilaga 1, Yttrande över remiss om Nya regler för skolor med konfessionell 

inriktning (SOU 2019:64) 
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§129 

Yttrande över remiss "En utvecklad 
vattenförvaltning" (SOU 2019:66) 

KSN-2020-00348 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till miljödepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har remitterat utredningen En utvecklad vattenförvaltning (SOU 
2019:66) till Uppsala kommun för yttrande senast den 6 maj 2020. 

Vattenförvaltningsutredningen har haft i uppdrag att föreslå hur organisationen och 
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna inom vattenförvaltningen bör vara 
utformad för att underlätta en samordnad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och 
grundvattnet. I uppdraget har även ingått att föreslå hur finansiering av de åtgärder 
som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 163 
• Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande 
• Bilaga 2, sammanfattning av utredningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/4 



Uppsala 
kommun 

Sida 40 (51) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

§130 

Yttrande över remiss "En begriplig och trygg 
sjukförsäkring med plats för rehabilitering" 
(SOU 2020:6) 

KSN-2020-00503 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge det kompletterade yttrande till socialdepartementet. 

Yrkande 

Erik Pelling (S) yrkar: 
Att komplettera yttrandet med: 
Uppsala kommun inget att erinra mot utredningens förslag. Uppsala kommun berörs 
inte direkt mer än som arbetsgivare. I det hänseendet bedöms förslagen inte i sig påverka 
arbetsgivarens förutsättningar att rehabilitera kort- eller långtidssjukskrivningar. 
Förändringarna bedöms kunna medföra vissa inlåsningseffekter men då detta inte i sak 
eller rätt påverkar skyldigheterna som kommunen har som arbetsgivare lämnas det 
utanför yttrandet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring 
med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) till Uppsala kommun för yttrande senast den 
11 maj 2020. 

Utredningen är den andra delrapporten i ett uppdrag att analysera och - om det 
bedöms nödvändigt - lämna förslag om sjukpenningen, som regeringen gett åt en 
särskild utredare. Meningen med uppdraget är att säkra en mer ändamålsenlig och 
rättssäker sjukförsäkring. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 164 
• Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande 
• Bilaga 2, sammanfattning av utredningen SOU 2020:6 
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§131 

Yttrande över kompletterande 
undersökningssamråd enligt 6 kap 23-25 §§ 
Miljöbalken 

KSN-201.9-2208 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Vattenfall eldistribution AB enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Vattenfall eldistribution AB har skickat kompletterande samrådsunderlag enligt 
ärendets bilaga 2 avseende undersökningssamråd enligt miljöbalken. Remittenten 
önskar synpunkter endast på kompletterande delar i samrådet. Kommunstyrelsen har 
den 30 augusti 2019 yttrat sig i tidigare samråd och där behandlat bland annat frågor 
som systemperspektivet för elförsörjning, tillräcklig kapacitet för Storvretas 
utbyggnad, känslig markanvändning och strandskydd. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 167 
• Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2020 
• Bilaga 1, Yttrande över kompletterande undersökningssamråd enligt 6 kap 23-

25 §§ Miljöbalken 
• Bilaga 2, Remisshandling 
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§132 

Ändrad markeringsavgift för att underlätta för 
föreningar inom idrott och fritid 
KSN-2020-01539 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att markeringsavgiften i prislistan för lokalbokning ska vara noll kronor för 
föreningar i kategori 1, samt 

2. att beslutet ska gälla retroaktivt från den 1 april och till och med 30 juni 2020. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Även om de allra flesta föreningar har sina intäkter för innevarande år säkrade är det bra 
att ge ett särskilt stöd då nyttjandet begränsas av Folkhälsorådets allmänna råd, 
rekommendationer och föreskrifter. 
Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att minoritetsstyret, genom kommunalrådet 
Caroline Hoffstedt, innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beteendet 
vittnar om en märklig inställning till både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I 
till exempel ärendet om ändringsbudget valde SD att de sista dagarna ändra sin tidigare 
position och den viktiga ändringsbudgeten blev inte godkänd. I fortsättningen är det 
oacceptabelt att minoritetsstyret agerar på detta processvidriga sätt. Den 24/42020 
kunde vi läsa på kommunens hemsida att Hoffstedt och Patel var glada över att beslutet 
fattats. 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styming/nyheter-och-
pressmeddelanden/stodpaket-till-idrottsforeningarna-i-uppsala-kommun/  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Idrotts- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att jämka 
markeringsavgiften för lokalbokning förvissa föreningar under en period. Bakgrunden 
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är covid19-epidemin. För att minska risken för smittspridning följer föreningarna 
beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheter och förbund, vilket 
innebär att en stor del av den planerade verksamheten ställs in eller skjuts på 
framtiden. Det får ekonomiska konsekvenser för föreningarna och dessa har uttryckt 
oro över hur man på sikt ska klara att bedriva verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 168 
• Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020 
• Bilaga 1, protokollsutdrag från Idrotts och fritidsnämnden 24 april 2020, § 34 
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§133 

Svar på initiativ om att delta i omförhandling 
av Uppsalapaketet från Jonas Segersam (KD) 
KSN-2020-00651 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå initiativet. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
/nämndinitiativet föreslog vi att samplanera en viss del av Uppsalas exploatering 
tillsammans med Knivsta kommun, främst i området "Nysala". Bakgrunden är att den 
politiska majoriteten i Knivsta tidigare i våras svängde i frågan om att omförhandla 
frrspårsavtalet och nu föreslår att det ska göras, detta efter påtryckningar från 
oppositionen och folkomröstningsinitiativet. 
Om Uppsala och Knivsta tillsammans kan möta statens krav på nya bostäder så är det en 
vinst för båda kommunerna, som båda står inför olika utmaningar kring detta. Området 
mellan järnvägen och E4, det som kallas Nysala, lämpar sig utmärkt för att bygga stad. 
Det är ett skogsområde som varken stör befintlig bebyggelse med goda 
kommunikationsmöjligheter, och som hindrar oönskad utbyggnad på Danmarksslätten 
och även i Knivsta och Alsike. 
När det gäller viktiga infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som kspårsavtalet så är 
det helt avgörande med en bred folklig förankring. Både invånare i Uppsala och i Knivsta 
har markerat kraftigt mot att statens planer är för omfattande, och då vill vi 
kristdemokrater konstruktivt arbeta tillsammans för ett förslag som kan gillas av både 
staten, kommunen och regionen, för frra spår vill vi ju ha. 
Vårt förslag öppnar också upp för fler möjligheter. Exempelvis kan man utreda om det 
går att koppla ihop kommunernas VA-nät, som skulle innebära att vi både får en bättre 
redundans när det gäller vattenförsörjningen och säkerställer kapacitet för avlopp. Om 
frågan går framåt så kan även en justering av kommungränsen bli aktuell eftersom det 
har visat sig väldigt svårt att genomföra investeringar och utveckling precis på 
kommungränsen. 
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Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Om Knivsta inleder en dialog om att omförhandla avtalet behöver Uppsala också 
aktiveras för att slå vakt om att tfra spår byggs fram till Uppsala samt pröva de delar där 
det kan finnas skäl till att göra justeringar. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) lämnar ett särskilt yttrande: 
Moderaterna står bakom Uppsalapaket som bl.a. innebär utbyggnad av nya 
järnvägsspår till Arlanda, utbyggnad av 33 000 nya bostäder, utbyggnad av 
kapacitetsstark kollektivtrafik, utbyggnad av nya arbetsplatsområden samt 
expansionsmöjlighet för Uppsala Universitet och SLU. Det har länge varit den enskilt 
viktigaste infrastrukturinvesteringen. 
Samtidigt som vi bygger nytt måste vi bejaka att de nya områden som tillskapas är något 
som efterfrågas av Uppsalabo rna och framtidens kommuninvånare. Därför är en 
variation av bebyggelse och bostadstyper viktig och tillskapandet av nya innovativa 
miljöer för framtidens arbetsmarknad och utbildning av högsta kvalitet. 
Moderaterna anser att det är viktigt med ett helhetsgrepp för omvandlingen av de nya 
stadsdelarna som kommer att växa fram längs med järnvägsnätet och därför tycker vi att 
ett närmare samarbete inkluderande samplanering med Knivsta kommun borde 
genomföras angående ny bebyggelse längs det nya järnvägsstråket som ingår i 
Uppsalapaket. Vi ser också stora möjligheter med att påbörja planeringen och 
genomföra exploatering söder om det nya stationsläget. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag har tidigare lämnat in en motion som efterfrågar omförhandlingar om 
Uppsalapaketet. Inga begränsningar kopplade till brobyggen, teknikval kopplade till 
kapacitetsstark kollektivtrafik eller var Uppsala expanderar ska ingå i ett avtal med 
staten. 

Yrkande 

Jonas Segersann (KD) och Simon Alm (KD) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande 
om bifall till initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- PW 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

Sammanfattning 

Jonas Segersam yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens sammanträde 
12 februari 2020 att kommunstyrelsen fattar beslut om att inleda en dialog med 
Knivsta kommun och staten i syfte att finna ett bättre genomförande av 
Uppsalapaketet, och att inleda planeringen för "Nysala" redan nu. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020 
• Bilaga 1, Initiativ om att delta i omförhandling av Uppsalapaketet från Jonas 

Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

§134 

Delegationsbestut för perioden 8 till 28 april 
2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 8 till 28 april till 
protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k' 9-1A- 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

§135 

Anmälningsärenden för perioden 8 till 28 april 
2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 8 till 28 april 2020 
till protokollet, samt 

2. att överlämna Initiativ om att Uppsala kommun bör följa domstolsutslag från 
Jonas Segersam (KD) för beredning. 

Yrkande 

Erik Petting (S) yrkar: 
att överlämna Initiativ om att Uppsala kommun bör följa domstolsutslag från Jonas 
Segersam (KD) för beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först föreliggande förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pettings (S) yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Till dagen sammanträde har ett initiativ lämnats in av en ledamot i kommunstyrelsen: 

Initiativ om att Uppsala kommun bör följa domstolsutslag från Jonas 
Segersam (KD). KSN-2020--01640 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11:,  , 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

§136 

Tillsättning av direktör vid socialförvaltningen 

KSN-2020-01674 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att tillsvidareanställa Tomas Odin som förvaltningschef med titeln direktör vid 
socialförvaltningen, med anställning enligt överenskommelse, samt 

2. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att teckna 
anställningsavtal för förvaltningsdirektör Tornas Odin. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

H R-direktör Anna Bittner föredrar vid sammanträdet om rekryteringsprocessen och 
förvaltningens förslag. 

Justerandes signatur 

k-  Jr 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-05-06 

§137 

Informationsärende 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Anders Fridborg, säkerhetschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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