
Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, chef 
kommunledningskontoret. Asa Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, 
ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Teresa Palmquist, kommunikations-
direktör. Erik Boman, presschef. Politiska sekreterare (S), (MP), (V), (M), (L), (C) 
och (KD). Ingela Persson, nämndsekreterare. Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten 
och Avfall AB. Rafael Waters, 1:e vice ordf och Lars Harlin 2:e vice ordf Uppsala 
Vatten AB. (§ 111). 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 109 - 139 

Kommunledningskontoret den 14 juni 2017 

, ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

UlTalue KOMMUNSTYRELSEN 

1 (32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 
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upPRI3 KOMMUNSTYRELSEN 

2(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 109 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 110 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 111 

Uppsala Vatten och Avfall AB informerar om Pfas i grundvattnet 

Föredragande: Sigrid De Geyter, VD Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

For 



Justerandes sign 

UREMI KOMMUNSTYRELSEN 

3 (32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 112 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 
2017 
KSN-2017-2065 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt 
verksamhetsuppföljning per 30 april 2017. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 31 mars 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 1, 

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 2, 

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2017 enligt ärendets bilaga 1 kapitel 3, att 
uppdra till utskottet för gemensam service att se över förutsättningar för en positiv utveckling av 
ekonomin för produktionsstaben, 

att anmäla helårsprognos för 2017 till kommunfullmäktige, samt 

att uppdra till arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2017 som ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i augusti. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 112. 

Ärendet 
Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive 
kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med 
tillhörande 81uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 2017 
med plan för 2018-19. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 maj 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

4(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 113 

Reviderad budget 2017 
KSN-2017-2005 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att omfördela kommunbidraget som följd av ny nämndorganisation och införande av ny 
ekonomimodell enligt ärendets bilaga 1, 

att omfördela kommunstyrelsens kommunbidrag för ökade kostnader för fiyktingmottagandet enligt 
ärendets bilaga 2, samt 

att finansiera projekt Ulleråker genom utökat kommunbidrag enligt ärendets bilaga 3. 

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

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 113. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att tredje att-satsen revideras i enlighet med: 
att finansiera projekt Ulleråker genom utökat kommunbidrag enligt ärendets bilaga 3. 

Vidare yrkar ordföranden att tabellen i bilaga 3"Finansiering av projekt Ulleråker" förtydligas. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på andra att-satsen. 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2017-2019 den 7-8 november 2016 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 2017 med förslag 
gällande reviderad budget om 47,5 miljoner kronor (mnkr) för att invänta effekter som konsekvens av 
omorganisationen per den 1 januari 2017. 

1 Mål och budget avsattes 24 mnkr till kommunstyrelsen för att hantera ökade kostnader för 
fiyktingmottagandet. Avsikten var att fördela dem till de nämnder som tillfälligt ser ökade 
kostnader med anledning av flyktingmottagandet. 

Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att återkomma med principer för hur kostnaderna för projektet 
Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras 2017 då färdigställande av detaljplaner, 
och därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upP,§9,13, KOMMUNSTYRELSEN 

5 (32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

(§ 113, forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
.47,ey 



Justerandes sign 

UNE», KOMMUNSTYRELSEN 

6(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 114 

SM-finalerna i bandy 2018-2020 
KSN-2017-2306 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för bandyns SM-finaler i Uppsala enligt 
överenskomna villkor och ansvar med Svenska Bandyförbundet enligt ärendets bilaga, 

att uppdra till Nya Destination Uppsala AB att svara för genomförandet av SM-finalerna, att årligen 
ersätta Nya Destination Uppsala AB med 3,5 miljoner kronor för uppdraget, 

att uppdra till kommunledningskontoret att löpande följa och rapportera den ekonomiska utvecklingen 
i projektet till kommunstyrelsen, samt 

att vid behov vidta åtgärder för att säkra att uppdraget att genomföra SM-finalerna inte 
påverkar bolagets övriga verksamhet. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 114. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C), Maria Gardfjell (MP, Fredrik 
Ahlstedt (M), Ulrik Wärnsberg (S) och Simon Alm (SD), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har fört diskussioner med ligaföreningen Svensk Elitbandy och 
Svenska Bandyförbundet kring förutsättningarna för att genomföra SM-finalerna i bandy i Uppsala. 
Utgångspunkten har varit att skapa ett gemensamt flerårigt projekt där parterna samarbetar med en 
ömsesidig ambition att utveckla och förbättra evenemanget. Parterna har nått en överenskommelse om 
villkor och ansvar för att hålla finalerna i Uppsala åren 2018- 2020, med möjlig förlängning 
ytterligare två år. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uplinluf KOMMUNSTYRELSEN 

7 (32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 115 

Ändring av administrativa avgifter för donationsstiftelser 
KSN-2017-2053 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fördela de administrativa avgifterna för de förvaltade donationsstiftelserna från och med år 
2017 i enlighet med ärendets bilaga 1, samt 

att medge kommunledningskontoret att vid behov göra mindre justeringar i de administrativa 
avgifterna. 

Ärendet 
För kommunens förvaltning av donationsstiftelserna debiteras stiftelserna en avgift som inte får 
falla på skattekollektivet. Stiftelsemas avgift till kommunen ska motsvara de administrativa 
kostnader som kommunen har för att förvalta stiftelserna. Den administrativa kostnaden för en 
stiftelse blev oproportionerlig stor år 2016, vilket föranleder ett förslag till ändring av modell 
för debitering. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 april 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

vy), 



Justerandes sign 

upl?».1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

8(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 116 

Utökning av kommunens kreditfaciliter 
KSN-2017-1931 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utöka kommunens krediter med 2 500 miljoner kronor. 

Ärendet 
Genom kommunens internbank samordnas kapitalanskaffningen för kommunen och de 
kommunala bolagen, förutom Uppsalahem AB som har haft en egen finansfunktion. Den samlade 
lånevolymen för kommunens internbank uppgår per mars 2017 till cirka 7 200 miljoner kronor (mnkr). 
Lånevolymen förväntas fördubblas de närmaste åren, dels genom att Uppsalahems refinansiering 
successivt kommer att samordnas genom kommuns internbank, dels genom de stora kommande 
investeringarna i koncernen som delvis kommer behöva lånefinansieras. I takt med att lånevolymen 
ökar behöver även kommunens krediter successivt utökas. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 april 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 117 

Delegering av utdelningsbeslut för förvaltade donationsstiftelser 
KSN-2017-2127 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera utdelningsbeslut för förvaltade donationsstiftelser enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har delegerat utdelningsbeslut för flera av de förvaltade donationsstiftelserna till ett 
antal nämnder. Efter den kommunala omorganisationen 2003 beslutade kommunstyrelsen den 10 
september 2003 § 247 om en anpassning till den då nya organisationsstrukturen. 
Med anledning av senare förändringar i nämndorganisationen behöver delegationen förändras 
för fem stiftelser. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

12.4 



Justerandes sign 

10 (32) 

LOW§ KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 118 

Permutationsansökan Sociala Samstiftelsen för äldre 
KSN-2017-2128 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att begära tillstånd hos Kammarkollegiet att upphäva de föreskrifter för Sociala samstiftelsen 
för äldre (817605-9197) som innebär att endast avkastningen får förbrukas, samt 

att under förutsättning att Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka stiftelsens kapital. 

Ärendet 
Uppsala kommun förvaltar 18 donationsstiftelser. En tredjedel av dessa är samstiftelser efter 
tidigare sammanslagningar. Trots sammanslagningarna har några av samstiftelserna fortfarande små 
kapital och avkastningen, sedan förvaltningskostnaderna täckts, räcker inte till att tillgodose 
ändamålet. Den aktuella stiftelsen har i år inga medel kvar för utdelning efter att förvaltnings-
kostnaderna täckts varför stiftelsens ändamål inte kan tillgodoses. Därför föreslås att kommunen 
ansöker om permutation att få ändra stadgarna i Sociala samstiftelsen för äldre, så att även kapitalet får 
användas till stiftelsens ändamål. När stiftelsens kapital är förbrukat upphör stiftelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

11(32) 

uplatifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 119 

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län 
KSN-2017-2237 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2016 för Regionförbundet i Uppsala län i ärendets bilaga 1 samt 
att årets underskott om 2 702 000 kronor täcks av Regionförbundets egna kapital, 

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016, samt 

att godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län (org nr 222000-1511). 

Ärendet 
Regionförbundet Uppsala län avvecklades den 31 december 2016 och förbundet inträdde i 
likvidation. Regionförbundets egna kapital, tillgångar skulder och åtaganden per den 31 december 
2016 överfördes till Region Uppsala. Uppsala kommunfullmäktige godkände detta den 5 september 
2016. 

För att Regionförbundet Uppsala län ska likvideras krävs att varje medlems fullmäktige 
godkänner årsredovisning, beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet samt godkänner likvidering av 
Regionförbundet Uppsala län senast 30 juni 2017. Regionförbundet har överlämnat 
förvaltningsberättelse med årsredovisning. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

12 (32) 

Upecapla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 120 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 
KSN-2017-2153 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller äldre i enlighet med den 
ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 1 januari 2017, samt att 
avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 

Ärendet 
Omsorgsnämnden och äldrenämnden har genom beslut den 26 respektive 27 april 2017 överlämnat 
skrivelser till kommunstyrelsen i bilaga med förslag att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för 
personer 85 år och äldre och att beslutet ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 121 

Justering av ersättning för LOV i vård- och omsorgsboende 
KSN-2017-2410 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ersättning för LOV i vård- och omsorgsboende till 1829 kronor per dygn oavsett 
inriktning. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 121. 

Ärendet 
Äldrenämnden har den 23 maj 2017 godkänt reviderat förfrägningsunderlag för LOV i vård- och 
omsorgboende. Nämnden har vidare tillstyrkt förslag till ny ersättning och överlämnat förslaget till 
kommunfullmäktige för beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2017. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

vyk 



Justerandes sign 

14 (32) 

upPRI.9. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 122 

Studieresa med Uppsala citysamverkan 
KSN-2017-1763 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
plan- och byggnadsnämnden och kulturnämnden ges möjlighet att delta på studieresa till Århus, 
Danmark med Uppsala citysamverkan AB den 4-5 oktober 2017, samt 

att stadsdirektören beslutar om vilka tjänstepersoner från Uppsala kommun som ska delta. 

Ärendet 
Uppsala kommun och Uppsala citysamverkan AB genomför årligen omvärldsbevakning i enlighet 
med det samverkansavtal som beslutades i kommunstyrelsen 10 oktober 2014. Förslaget för 2017 är 
att resa till Århus i Danmark för att studera stadsutveckling, trivsel/trygghet och utbud/marknad. 
Århus är under 2017 Europas kulturhuvudstad. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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101119,113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 123 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2017-2401 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ges till uppgift att ansvara för kommunens skyldigheter enligt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Ärendet 
lagen träder ikraft inträder en skyldighet för Uppsala kommun att ansvara för den omedelbara 
tillsynen av att lagen efterföljs. Enligt gällande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
ansvarar nämnden bl.a. för kommunens skyldigheter enligt tobakslagen. Många bestämmelser som ska 
gälla för e-cigaretter har i sina motsvarigheter i tobakslagstiftningen. Därför är det lämpligt att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden får ansvara även för kommunens skyldigheter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Reglementet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder föreslås revideras i enlighet dänned och § 49 p. 1 i reglementet, om miljö- och 
hälsoskyddsnämndens uppgifter, föreslås få följande lydelse: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för 
1. kommunens prövning och tillsyn enligt milj öbalken, samt enligt livsmedelslagen 
(006:804), alkohollagen (2010:1622) lotterilagen (1994:1000), tobakslagen (1993:581), lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarel och lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Ärendet har beretts gemensamt med kommunledningskontoret och milj öförvaltningen. 
Förslaget till beslut har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Oki6 



16 (32) 

upP19,112, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 124 

Befogenhet till mark- och exploateringsutskottet för försäljning av 
fastigheter i Rosendal etapp 2 
KSN-2017-2126 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott befogenhet att fatta beslut om 
överlåtelse av fastigheterna Kåbo 61:1, 62:1-2, 63:1 samt 64:1 i enlighet med gällande 
markanvisningar. 

Ärendet 
Kommunen ska under 2017 överlåta ett flertal fastigheter i norra Rosendal i enlighet med 
tidigare lämnade markanvisningar. Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott fattar 
enligt kommunstyrelsens delegationsordning beslut om fastighetsöverlåtelser för köpe-
skillingar upp till 30 miljoner kronor. I ärendet föreslås kommunstyrelsen ge mark- och 
exploateringsutskott ges befogenhet att även besluta om fem av överlåtelserna i norra 
Rosendal där köpeskillingen väntas överstiga 30 miljoner kronor. Åtgärden medför att 
överlåtelseprocessen blir likartad mellan de olika byggherrama och att ledtiden kan kortas 
vilket sammantaget har stor betydelse för de byggherrar som omfattas. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

17 (32) 

uplintfa KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 125 

Verksamhetsbeskrivning och finansieringsmodell för inrättande av 
bygglogistikcenter 
KSN-2017-0053 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsbeskrivning och finansieringsmodell för inrättande av 
bygglogistikcenter. 

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 125. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 8 februari 2017 att inrätta ett bygglogistikcenter (BLC) på 
fastigheten Danmarks-Säby 6:6. Beslutet omfattade även att hyra fastigheten från det helägda 
kommunala bolaget AB Uppsala kommuns Industrihus (Ihus). Kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen fick samtidigt uppdraget att återkomma med en verksamhets-
beskrivning och finansieringsmodell för inrättande av BLC. 

Målsättningen med BLC är att kraftigt reducera antalet citynära byggtransporter och minimera 
byggtrafiken inom och i direkt anslutning till byggområdena. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 5 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 125 

Ärende 18 
Verksamhetsbeskrivning och finansieringsmodell för inrättande av bygglogistikcenter 

Särskilt yttrande 
Liberalerna 

I samband med beslut om att inrätta ett bygglogistikcenter saknar Liberalerna svar på frågor som 
enligt vår uppfattning borde ha retts ut innan beslutet fattades. Vem som har ansvar för transporten 
från bygglogistikcentret till byggarbetsplatsen och betalningsansvar om någonting går sönder under 
transporten eller om leveransen blir försenad till exempel. Liberalerna undrar också om byggherrarna 
har fått frågan om att själva organisera detta i stället för att kommunen ska inrätta ett 
bygglogistikcenter. 

Vem som ska stå för kostnaderna är inte klarlagt. Liberalerna befarar att ett bygglogistikcenter enligt 
nuvarande förutsättningar kan komma att fördyra byggkostnaderna, vilket är beklagligt då dessa 
kostnader i slutänden kommer få betalas av Uppsalabor i behov av ny bostad. Uppsala redan har höga 
priser på bostäder och detta riskerar att ytterligare öka dessa. 

Mohamad Hassan (L) 



Justerandes sign 

18 (32) 

upPatifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 126 

Kalkyl för projekt Rosendal 
KSN-2015-1991 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till kalkyl för projekt Rosendal. 

Ärendet 
Projektet Rosendal omfattar exploatering av området Rosendal och utbyggnad allmän plats. 
Utanför projektet tillkommer andra kommunala investeringsåtaganden avseende teknisk och 
social infrastruktur (t.ex. vatten, förskola, parkering). Intäkterna i projektet ska så långt 
möjligt ge utgiftstäckning för de kommunala investeringsåtaganden som finns i anslutning till 
projektet, men dessa investeringar eller driften av dem ingår inte i själva projektkalkylen. 
I föreliggande ärende redovisas ett förslag till kalkyl för projekt Rosendal. Förslaget omfattar 
dels utfall t.o.m. 2016, dels förväntat utfall för åren 2017-2025. Kalkylen baseras på 
antaganden om priser för byggrätter avseende bostadsrätter på 6 000 kr/m 2 resp. på 3 000 
kr/m2 avseende hyresrätter. Kalkylräntan är beräknad till 4 procent och kreditivräntan 2 
procent. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 8 maj 2017. 

Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

1,3 



Justerandes sign 
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101?».12, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 127 

Yttrande över promemorian om ändrade övergångsbestämmelser för den 
föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (prop. 2016/17:106) 
KSN-2017-1632 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Socialdepartementet har remitterat "Promemoria med förslag om ändrade övergångsbe-
stämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård" till Uppsala kommun för yttrande senast den 2 juni 2017. 

I februari 2017 beslutade regeringen prop. 2016/17:106 om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. I propositionen föreslogs att den nya lagen ska träda i haft den 1 januari 
2018. Via övergångsbestämmelser föreslogs det dock att lagen om kommunernas 
betalningsansvar ska fortsätta gälla under år 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk 
vård. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 april 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Socialdepartementet 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

20 (32) 

upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 128 

Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld 
KSN-2016-1302 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad 
Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
bifall till motionen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats 
Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD), bifall till 
motionen. 

Ärendet 
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
maj 2016, att uppdra till utbildningsnämnden att: 
- Utarbeta en handlingsplan i syfte att öka tryggheten för lärarna. 
- Nyckeltal, i enlighets med motionens intentioner, tas fram och redovisas öppet, 
exempelvis i kommunens årsredovisning. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

TkIN 
Utdragsbestyrkande 

ft 



Justerandes sign 

21(32) 

101?».11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 129 

Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka 
äldres integritet genom att på prov installera japanska toaletter på vård-
och omsorgsboenden 
KSN-2016-2646 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktige sammanträde den 12 december 2016, att Uppsala kommun som ett 
pilotprojekt installerar japanska toaletter på några utvalda vård-och omsorgsboenden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

22 (32) 

UpRifilut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 130 

Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om 
träffpunktsverksamhet 
KSN-2016-2647 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 
motionen. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen. 

Ärendet 
Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD), 
föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016, att om 
inte Karl-Johan erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med Fy-rishov om 
att erbjuda utrymme för träffpunktsliknande luncher i delar av sin restaurang. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

g 



Justerandes sign 

23 (32) 

upFleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 131 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) angående nya 
• seniorträffpunkter i Uppsala kommun 

KSN-2016-2040 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall 
till motionen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C), bifall till motionen. 

Ärendet 
Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 3 oktober 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta att: 
- Öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden. 
- Erbjuda lättare gympa vid minst fyra träffpunkter på landsbygden 
- Återöppna de träffpunkter som lagts ned p.g.a. resursbrist. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

24 (32) 

UpFläät KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 132 

Motion av Markus Lagerquist (m) om ett kommunalt idrottslyft för alla 
KSN-2016-0472 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M), 
bifall till motionen. 

Ärendet 
Markus Lagerquist (M), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
29 februari 2016, att Uppsala kommun ska utreda förutsättningen för ett kommunalt 
idrottslyft med fokus på nyanlända barn och unga. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

7)(1- 
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WT03 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 133 

Motion av Stefan Hanna m.fl. (alla C) om särskild satsning på Björklinge 
KSN-2016-1052 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget 
tilläggsyrkande. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig därutöver till fölniån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 

att Uppsala kommun under 2018 påbörjar arbetet med att anlägga pendlarparkeringar i 
Björklinge samt vid lämpliga platser utmed gamla E4:an mellan Uppsala och Björklinge. 

Stefan Hanna (C) yrkar därutöver att besvara motionens femte att-sats och att i övrigt bifalla 
motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna m.fl. (alla C) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 25 april 2016, att: 

- En fördjupad översiktsplan för Björklinge och samhällena längs gamla E4:a-stråket tas fram 
för bostäder, och verksamhetslokaler med hänsyn till områdets karaktär och unika värden. 
- Uppdra till Uppsala kommun fastighets AB i ägardirektivet till bolaget att planer för en 
kransortssatsning i Björklinge, där en centrumupprustning samt bostäder/lokaler ingår, 
påbörjas under 2017. 
- Uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att under 2017 påbörja ett arbete för att utveckla 
Björklinges friskvårdsanläggningar i anslutning till ortens friluftsanläggningar 
(ishall, camping, bad, skidbacke osv). 
- Uppdra till äldrenämnden att planera fört ett trygghetsboende i norra delen av 
kommunen, förslagvis i Björklinge. 
- Uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att ge Uppsala parkerings AB i uppdrag 
att etablerar pendlarparkeringar i Björklinge samt vid lämpliga hållplatser utmed 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 



Justerandes sign 

26 (32) 

Uplialue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

(§ 133, forts) 

stråket gamla E4:an från Uppsala. 
- Uppdra till plan- och byggnadsnämnden att en utbyggnad måste ske varsamt och med 
hänsyn till bygdens unika karaktär. 
- Verka för att en servicebuss som kan frekventera Björklinges omland inrättas 
- Uppdra till Uppsalahem att genom ägardirektiv ta fram planer för attraktiva hyreslägenheter 
i Björklingeområdet. 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

fr 



Justerandes sign 

27 (32) 

Uninte KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 134 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild 
satsning på Vattholma 
KSN-2016-1732 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 
5 september 2016 att: 
- Kommunen innan mandatperiodens slut initierar arbetet med en fördjupad översiktplan 
(FÖP) för Vattholma. 
- Investeringar görs i VA-systemet för att öka kapaciteten. 
- 2 000 bostäder ska ingå i en FÖP. 
- En fördjupad översiktplan innehåller planer för offentlig och kommersiell verksamhet. 
- Den fördjupade översiktplanen innehåller vidare utveckling av idrott och 
friluftsanläggningar. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

28 (32) 

upP,M9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 135 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild 
satsning på Almunge 
KSN-2016-1733 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 5 
september 2016 att: 
- Kommunen innan mandatperiodens slut initierar arbetet med en fördjupad översiktplan 
(FÖP) för Almunge. 
- Minst 1 000 bostäder med olika upplåtelseformer ska ingå i en FÖP. 
- Mark planeras för företagsverksamhet och allmännyttig service. 
- Vidareutveckla och stärka den lokala folkhälsan genom satsningar på simhallen, 
sporthallen och friluftslivet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



29 (32) 

Uppsalat  KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 136 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskild satsning på Vänge 
•KSN-2015-2447 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och Jonas 
Segersam (KB), reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och Jonas 
Segersam (KB), yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige sammanträde den 7 
december 2015 att: 
- Kommunen innan mandatperiodens slut upprättar en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Vänge. 
- Kommunen omgående tar upp diskussionen med Trafikverket för att skapa ett tågstopp i 
Vänge. 
- Kommunen omgående tar upp diskussionen med Trafikverket för att förbättra väg 72. 
- Kommunen i sin översiktplan 2016 har som mål att andelen boende utanför staden inte 
ska minska. 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 januari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 137 

Anmälnings ärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda ärenden perioden 4 till och med 25 maj 2017. 

Protokoll 
1. Protokoll miljömålsrådet den 6 april 2017. 
2. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 8 maj 2017. 
3. Protokoll från kommunala pensionärsrådetden 19 april. 
4. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj 2017. 
5. Protokoll utskott för kommungemensam service den 15 maj 2017. 

Rapporter 
6. Månadsrapport nämnder februari. 
7. Månadsrapport nämnder mars. 

Övrigt 
8. Anmälan om särskild partigruppsaktivitet för M, L, C och KD 23 maj. 
9. Årsstämmohandlingar SKFAB 

Utdragsbestyrkande 

14 
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Inne» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 138 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521• , 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda delegationsbeslut perioden maj till och med 25 maj 2017. 

1. Biträdande stadsdirektörens beslut gällande projektstöd till språkcafeverksamhet för 
nyanländ KSN-2017-1055. 
2. Biträdande stadsdirektörens beslut om projektstöd gällande simskola för nyanlända KSN-
2017-0997. 
3. Biträdande stadsdirektörens beslut om utbetalning av medel till förebyggande arbete, 
KSN-2017-0041. 
4. Tf Chef avd. Näringsliv och Omvärld beslut gällande partnerskap OpenHack 2017, 
KSN-2017-1967. 
5. Tf. Chef avd. Näringsliv och Omvärld beslut om bidrag till Entreprenörden 2017 KSN-
2017-1832. 
6. Säkerhetschefens beslut om bidrag för nattvandring i Storvreta. Ht 2017, KSN-2017-0041. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-31 

§ 139 

Valärende - politisk styrgrupp för Närvård - samverkan mellan 
Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun 
KSN-2015-2191 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ordförande i socialnämnden, Kjell Haglund (V), till representant i styrgruppen för 
Närvård. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 112 

Ärende 5 
Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsutveckling per april 2017 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Helårsprognosen visar att den rödgröna skattehöjningen 2016, som samtliga allianspartier motsatte sig, 
inte har hjälpt. Trots ett stort ingrepp i Uppsalabornas ekonomi har kommunen under rödgrön ledning 
svårt att kfåra ekonomin på ett tillfredsställande sätt. Alliansen varnade .iedan 2015 majoriteten för att 
en skattehöjning innebär att svåra men nödvändiga åtgärder skjuts på framtiden och att bördan i stället 
läggs på skattebetalarna. Årsbokslutet för 2016 och dagens prognos visar att våra farhågor var 
befogade. 

Att så många som sex nämnder (socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, 
äldrenämnden, överfönnyndarnämnden och kommunstyrelsen) prognostiserar ett underskott om totalt 
-171 miljoner, där äldrenämnden ensamt står för ett underskott om cirka 80 mnkr och socialnämnden 
för ett underskott om 30 mnkr, är allvarligt för Uppsala kommuns ekonomi och tyder på svag styrning. 
Ett helårsresultat som kan skilja på 200 miljoner hämmar budgetarbetet för kommande år, och gör 
verksamhetsplaneringen osäker. Det som hävs är istället skärpt kostnadskontroll och tydliga 
åtgärdsplaner. 

Prognosen visar också att nettokostnadsutvecklingen fortsätter stiga i förhållande till skatterna, istället 
för att bromsas upp. Dänned nås inte målet om att nettokostnadsökningen ska minskas, vilket alliansen 
tycker är allvarligt för Uppsala kommuns framtida ekonomi. Fortsätter denna negativa utveckling av 
nettokostnaderna kommer ytterligare skattehöjningar att bli aktuella utifrån den politik som de 
rödgröna för. 

Omorganisationen från 1 januari 2017 väntades innebära besparingar för Uppsala kommun, men 
prognosen visar att så inte beräknas bli fallet. Genomgående ser vi bristande ledarskap i hur ekonomi 
och uppföljning av resultat hanteras. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 113 

Ärende 6 
Reviderad budget 2017 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Alliansen ser allvarligt på det svåra ekonomiska läget i flera av kommunens nämnder. Den uppkomna 
situationen och behovet av ett omfattande ombudgeteringsärende i maj illustrerar väl behovet av bättre 
ekonomisk styrning och en tidigare mål och budget-process, något som Alliansen påpekat vid 
åtskilliga tidigare tillfällen. En tidigare mål och budgetprocess skulle innebära en bättre ekonomisk 
uppföljning och större möjligheter för såväl politiker som tjänstemannaorganisationen att löpande 
parera ekonomiska avvikelser. 

Att flera nämnder uppvisar mångmiljonunderskott redan efter fyra månader indikerar att det 
ekonomiska läget i kommunen inte är så väl ställt som kommunen låtit påskina. Tvärtom så är 
kommunens positiva resultat 2016 inte ett tecken på ekonomisk styrka utan snarare ett svagt resultat 
uppbyggt av höjda skatter och tillfälliga statsbidrag. Det faktum att en omorganisation som uppskattats 
medföra kostnadsreduceringar om 30 miljoner nu istället tvingar fram effektiviseringskrav i samma 
storleksordning eftersom redovisningssystem och övriga IT-system inte varit på plats. Alliansen har 
tidigare påpekat riskerna med ett snabbt genomförande utan att ha IT-system och processer på plats 
vilket nu visar sig vara en korrekt bedömning. Kommunstyrelsen har inte kunnat följa upp 
verksamheten under de fyra första månaderna utan fick vänta med en första indikation i samband med 
aprilbokslut och helårsprognos. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 114 

Ärende 7 
SM-finalerna i bandy 2018-2020 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

SM-finalerna i bandy har tidigare varit en folkfest som varit mycket positiv för Uppsala kommun. 
Centerpartiet ser därför positivt på att SM-finalerna från och med 2018 flyttar "hem" igen. 
Centerpartiet skulle emellertid gärna vilja se större transparens och öppenhet i kommunens stöd till 
större arrangemang av den här typen. Om kommunen har disponibla årliga medel, i miljonklassen, för 
evenemang borde det göras mer känt inom hela föreningslivet så att det finns rättvisa möjligheter att få 
kommunalt stöd för dem som lyckas locka ett större återkommande evenemang till Uppsala. Alternativ 
ska transparent kunna vägas mot varandra i en professionell urvalsprocess. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 121 

Ärende 14 
Justering av ersättning för LOV i vård- och omsorgsboende 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Det är viktigt att det LOV-system för särskilda boenden som det finns har en bred politisk enighet i 
Uppsala och kan utvecklas och förfinas. Att man kan ändra förutsättningarna under "resans gång" 
visar på styrkorna i systemet. Det är viktigt att fortlöpande följa upp och utvärdera arbetet som utförs 
av de fristående vårdgivarna. Dels måste kostnadseffektivitet och kvalitet säkerställas, och dels måste 
vi tillse att det finns ett tillräckligt utbud av platser inom särskilt boende, både omvårdnad och demens, 
över tid. Alliansen skulle helst se att LOV-systemet omfattade alla särskilda boenden, även de som 
bedrivs av kommunen i egen regi. Detta kräver ett fortsatt utvecklingsarbete, så att man exempelvis 
kan säkerställa ersättningen för nyare boenden i dyrare lokaler, och med initiala kostnader. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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