
Kommunledningskontoret den 21 juni 2017. 

arlene Burwicic (5), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Uppsala 
KOMMIRI KOMMUNSTYRELSEN 

1 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Bergius, 13:00 — 15:30 

Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice 
ordf. 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf. 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Mats Gyllander (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Eva Christiemin (S) 
Johan Lundqvist (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anna Manell (L) 
Markus Lagerqvist (M) 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, chef kik. Åsa Nilsson 
Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Teresa 
Palmquist, kommunikationsdirektör. Erik Boman, presschef. Susanne Eriksson, 
politisk stabschef (S), Politiska sekreterare (S), (MP), (M) och (C). Ander Fridborg, 
säkerhetschef (§ 145). Anna Lind, förhandlingschef (§ 142). Ingela Persson, 
kommunsekreterare. 

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 140 - 160 

kekiPty)Dvn 
Ingela Persson, kommunsekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2017-06-14 Sista dag att överklaga: 2017-07-13 
2017-06-22 Anslaget tas ner: 2017-07-14 

wvvw.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

1M0 .̂1   
Ingela igersson, kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 140 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 141 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med följande tillägg: 

Ordföranden informerar om att kommunen har getts högsta betyg i en ny undersökning av hur svenska 
kommuner rustar sig för klimatförändringar. Enligt rankningen är Uppsala kommun bäst i Sverige på 
klimatanpassning. 

Kommunstyrelsen avtackar Per Davidsson, tidigare kanslichef vid kommunledningskontoret. 

Justerandes sign 

O'us 
Utdragsbestyrkande 

14- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 142 

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn 
KSN-2016-2177 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva nuvarande regler för tjänstledighet för vård av barn från och med 1 januari 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar därutöver för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
enligt ovan, att anta följande regler för tjänstledighet för vård av barn att gälla från och med 1 januari 
2018: 

• Rätt att vara helt ledig till och med att barnet fyller 2 år eller vid adoption till och med 
att medarbetaren haft barnet i sin vård i 2 år. 
• Rätt att vara helt ledig totalt 6 månader från att barnet fyller 2 år till dess att barnet 
fyller 12 år eller avslutat sitt femte skolår. 
• Ledigheten får tas ut en gång per år och anmäls senast tre månader i förväg. 
• Ledigheten kan inte brytas i förtid om inte ansvarig chef godkänner det. 
• Ledigheten är utan lön utan krav på att föräldrapenning utges. 
• För de medarbetare som har en heltidsanställning och inte omfattas av rätten att gå ner i 
sysselsättningsgrad kopplat till "Heltid som norm" gäller fram till 31 december 2019 rätt att gå 
ner till som lägst 75 procent tjänstgöring från att barnet fyller 2 år till dess att barnet fyller 
12 år eller avslutat sitt femte skolår. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger skriftlig reservation enligt 
bilaga A § 142. 

Jonas Segersam (KB) reserverar sig till föltuån för egna yrkanden avger skriftlig reservation enligt 
bilaga B § 142. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölniån för bifall till egna yrkanden. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KB) och Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD): 

Att första punkten ändras från 2 till 3 år. 
Att andra punkten ändras till: "Rätt att vara helt ledig totalt 11 månader från att barnet ftller 3 år till 
dess att barnet ftller 12 år eller avslutat sitt femte skolår." 
Att tredje punkten ändras till: "Ledigheten får tas ut två gånger per år och anmäls senast tre månader 
i förväg." 
Att sista (sjätte) punkten ändras till: "För de medarbetare som har en heltidsanställning och inte 
omfattas av reglerna för 'Heltid som norm' ska samma rätt till tjänstledighet från heltidsarbete som 
för dessa personer gälla, även under övergångsperioden 2018-2019." 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

4 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

( § 142, fortsättning) 

Jonas Segersam (KD) yrkar därutöver, med instämmande av Simon Alm (SD), på följande tillägg till 
andra punkten: 
Därefter fem dagar per« år fram till att barnet fyller 18 år. 

Maria Gardfiell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag på Jonas Segersam (KD) och 
Mohamad Hassans (L) yrkanden. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärendet 
Uppsala kommun behöver ändra reglerna för tjänstledighet för vård av barn. Sedan införandet av 
kommunens lokala regler 1979, som kompletterat lagens grundkrav, har föräldraledighetslagen 
ändrats. Ersättningsbestämmelserna vid föräldraledighet fördes 2010 in i socialförsäkringsbalken. 
2013 infördes nya regler för vård av barn födda efter den 1 januari 2014. Kommunen har vidare 
fattat beslut om "Heltid som norm" som påverkar de lokala reglerna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersam (KD) och Mohamad 
Hassans (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

T--)1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 143 

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande 
ansvar för sin egen bygds utveckling 
KSN-2017-1920 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjer inklusive beslutsordning för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett 
övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling, enligt ärendets bilaga, samt 

att avsätta 300 000 kronor för 2017 för stöd till lokala aktörer i enlighet med riktlinjen. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar på följande ändring i riktlinjerna, under "Marknadsföring"; 
"1 marknadsföringen av verksamhet, projekt, och evenemang ska det tydligt framgå att det sker med 
stöd från Uppsala kommun". 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till ordförandens ändringsyrkande. 

Ärendet 
I kommunens första landsbygdsprogram som beslutades av fullmäktige 30 januari 2017 är ett 
av de prioriterade områdena lokalt engagemang. Detta innebär att kommunen ska skapa möjligheter att 
svara upp mot det engagemang som finns på landsbygderna. Kommunstyrelsen har sedan 2003 i 
samband med kommundelsnämndernas avveckling beviljat medel till lokala föreningar eller lokala 
aktörer -som driver demokrati och utvecklingsfrågor i sin bygd. 
Medlen ska användas för att stimulera till samverkanslösningar och engagemang i frågor som rör 
inflytande, information och kommunikation i den lokala bygden. Kommunstyrelsen gav i mars 2016 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till riktlinjer för kommunens bidrag 
till samverkansföreningar/byalag. 

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

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets reviderade 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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-062.14 

§ 144 

Riktlinje för medborgardialog 
KSN-2017-0239 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinje för medborgardialog enligt ärendets bilaga, samt 

att uppföljning av implementering av riktlinje för medborgardialog sker löpande. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson 
(C), Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 144. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 
Att uppföljning av implementering av riktlinje för medborgardialog sker månadsvis.' 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar på följande tillägg: 
Att uppföljning av implementering av riktlinje för medborgardialog sker löpande. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar därutöver, med instämmande av Ulrik Wärnsberg (S) och 
Caroline Hoffstedt (S), på ändringen att en hänvisning görs under rubriken "Relaterade dokument" till 
kommunens styrdokument om hot, hat och våld mot förtroendevalda. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Anne 
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till ordförandens 
ändringsyrkande. 

Ärendet 
Ett av de nio inriktningsmålen i Mål och budget 2017-19 är att "Uppsalas invånare och organisationer 
ska vara delaktiga i att utforma samhället". I fullmäktiges beslut om Mål och budget har 
kommunstyrelsen två uppdrag: 
• Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. 
• Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med Sveriges 
kommuner och landstings (SKL:s) delaktighetstrappa, inom fler områden. Kommunledningskontoret 
har utarbetat bilagda förslag till riktlinje för medborgardialog. 

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

Utdragsbestyrkande 4  Justerandes si 
, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

(§ 144, fortsättning) 

Ordföranden ställer därefter eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

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

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

Votering 
Votering begärs och genomförs. Bifall till ordförandens, tilläggsyrkande röstar ja. Bifall till Fredrik 
Ahlstedts (M) tilläggsyrkande röstar nej. 

Ja-röster avges av: Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S) Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) Maria Gardfjell (M[13), Rickard Malmström (MP), hona Szatmåri Waldau (V) och 
Simon Alm (SI)). 

Nej-röster avges av: Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan 
(M), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD). 

Kommunstyrelsen beslutar med nio ja-röster mot sex nej-röster i enlighet med ordförandens 
tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

fk 
Justerandes sign 

M-2 



Justerandes sign 

upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

8 (24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 145 

Uppdrag om gemensam avsiktsförklaring och visionsarbete för Uppsala 
Resecentrum, Uppsala Södra och logistikpunkter för järnvägen 
KSN-2017-2254 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag till gemensam avsiktsförklaring 
och vision för utvecklingen av Resecentrum och omkringliggande område, Uppsala Södra och 
logistikpunkter för järnvägen, enligt föredragningen. 

Ärendet 
Uppsalas Resecentrum behöver utvecklas på ett funktionellt sätt — på kort och längre sikt — i samspel 
med ostkustbanan, den lokala transportinfrastrukturen och omkringliggande, stationsnära områden. 
Det gäller även för en ny station i Bergsbrunna (Uppsala Södra) samt lägen för järnvägsdepåer och 
vändspår. Flera aktörer berörs i pågående och planerade processer utifrån sina respektive 
ansvarsområden. För att få flexibla och hållbara lösningar behöver både gemensamma utgångspunkter 
och en målbild tas fram för utvecklingen i olika tidsperspektiv. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 18 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

f 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 146 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 mars 2017 
KSN-2017-0051 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns internbank, 
dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

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. 

Justerandes sign 

.17A- 
Utdragsbestyrkande 

111 J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 147 

Försöksperiod med kommunala trygghetsvakter 
KSN-2017-2471 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om förordnande av ordningsvakt enligt Lag om ordningsvakt § 3 för delar av centrala 
Uppsala under ett år, från 20 juni 2017 till 19 juni 2018, 

att under förutsättning att polismyndigheten bifaller ansökan, uppdra åt kommunledningskontoret att 
genomföra en försöksperiod med kommunala trygghetsvakter som längst till och med den 15 
november 2017 och redovisa resultaten för kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2018, samt 

att avsätta upp till 2 000 000 kr ur de skadeförebyggande medel som återbetalats från 
försäkringsbolaget för försöksperioden enligt ovan. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson 
(C), Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 147. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Anne 
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD): 

Att under förutsättning att polismyndigheten bifaller ansökan, uppdra åt kommunledningskontoret att 
genomföra en försöksperiod med kommunala trygghetsvakter som längst till och med den 31 januari 
2018 och redovisa resultaten för kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2018, samt 

Att avsätta upp till 2 500 000 kr ur de skadeförebyggande medel som återbetalats från 
försäkringsbolaget för försöksperioden enligt ovan. 

Att ansöka om förordnande av ordningsvakt enligt Lag om ordningsvakt 55' 3 för området kring 
Gottsunda centrum under ett år, från 20 juni 2017 till 19 juni 2018 

Att kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram relevanta indikatorer för att följa upp och 
utvärdera försöket med kommunala ordningsvakter. 

Att det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun. 

Utdragsbestyrkande Justerandes st 
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Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

(§ 148, fortsättning) 

Ärendet 
Upprätthållande av allmän ordning är polisens ansvar. Kommunen kan bidra till detta genom att 
komplettera polisnärvaron med kommunalt anlitade trygghetsvakter. Trygghetsvaktemas primära 
uppgift blir kontaktskapande dialog, förebyggande råd och anvisningar, allmän information och i viss 
mån utvändig tillsyn av kommunala fastigheter. Därtill kommer att trygghetsvakterna — i och med att 
de har ordningsvaktsförordnande — också kan ingripa aktivt i ordningshållande och exempelvis avvisa, 
avlägsna samt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. 

För att det ska vara möjligt krävs att kommunen ansöker om ett så kallat LOV 3-område i centrala 
Uppsala. Medel för en försöksperiod avsätts ur de skadeförebyggande medel som försäkringsbolaget 
återbetalar till kommunen. Utvärdering och avrapportering sker till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
januari 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 juni 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

12k 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 148 

Yttrande över revisionsrapport om översiktlig granskning av långsiktig 
planering 
KSN-2017-1595 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har avlämnat rapport om kommunens översiktliga planering till kommunstyrelsen 
och Uppsala Stadshus AB och begär yttrande senast 30 juni 2017. 
Kommunrevisionens grundläggande bild av kommunens nuläge är att det finns en uttalad ambition om 
utveckling och tillväxt samtidigt som den kommunala ekonomin är svag. Mål och ambitioner i 
kommunens styrdokument Mål och Budget 2017-2019 möter en verklighet i ekonomin med höga 
standardkostnader, svaga ekonomiska nyckeltal, god budgetefterlevnad av nämnder enligt 
delårsrapport m.m. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 149 

Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens tillsyn över 
fristående förskolor 
KSN-2017-1803 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad rapport för yttrande senast 30 juni 2017. 
Rapporten återges i ärendets bilaga 2. 
Kommunrevisionen rekommenderar utbildningsnämnden att: 
• tillse att riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor fastställs. 
• säkerställa att resurser avsätts så att tillsyn kan genomföras i enlighet med fastställd 
uppdaterad tillsynsplan. 
• som en del i sitt systematiska kvalitetsarbete årligen begära in en rapport av arbetet med 
tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 
• kommunicera beslut efter tillsyn på ett sätt som gör beslutet enkelt tillgängligt för berörda 
vårdnadshavare och intresserad allmänhet. 

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. 

Justerandes sign 4u5 Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 150 

Yttrande över revisionsrapport om granskning av måluppföljning och 
måluppfyllelse 
KSN-2017-1802 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rapport om granskning av måluppföljning och måluppfyllelse till 
kommunstyrelsen för yttrande inkluderande åtgärder senast 30 juni 2017. 
Revisionen bedömning är att den löpande måluppföljningen inte sker löpande i tillräcklig omfattning 
och rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställa att: 
• "Bilaga 11 Kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal" (Mål och Budget 2017-
19) förtydligas med uppdateringsfrekvens. 
• "Bilaga 12 Uppföljningsplan 2017" (Mål och Budget 2017-19) förtydligas med att inte alla 
indikatorer och nyckeltal har en uppdateringsfrekvens som sammanfaller med delårsrapportema. 
• Indikatorer läggs till vid inriktningsmålen i delårsrapporten. Om indikatorn inte har 
uppdaterats så bör det anges. 
• Nämndernas arbeten med verksamhetsplanerna vidareutvecklas i enlighet med förslag 
i den genomförda översynen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

15 (24) 

UNI», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§151 . 

Yttrande över ansökan om bergtäkt Uppsala Almby 2:1 och 2:2. Mål nr 
M6219-16, Avdelning 4 
KSN-2015-1593 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Mark- och milj ödomstolen enligt ärendets bilaga. 

Yrkanden 
Ordförande Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats 
Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till 
föreliggande förslag till beslut. 

Ärendet 
Uppsala kommun har beretts möjlighet till yttrande med anledning av ansökan och 
milj ökonsekvensbeslerivning. Mark- och milj ödomstolen har medgivit kommunen förlängd svarstid till 
den 19 juni. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet utan eget ställningstagande. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

16 (24) 

upP,ele KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 152 

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu  SOU 2017:23 
KSN-2017-1683 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Finansdepartementet har remitterat rubricerade betänkande till Uppsala kommun för yttrande 
senast 27 juni 2017. 
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv 
styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Detta är ett 
delbetänkande med den del av uppdraget som avser att samla ansvaret för digitaliseringen i den 
offentliga sektorn. Utredningen ska framlägga sitt slutbetänkande innan 2017 års utgång. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

17 (24) 

Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 153 

Yttrande över betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 
SOU 2017:15 
KSN-2017-1921 

Beslut ' 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Utredningen är omfattande och förslaget till svar koncentreras till de förslag som har en direkt 
påverkan på kommunens verksamhet, vilket avser kontroll av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek. I dagsläget är det Läkemedelsverket som har det övergripande tillsynsansvaret, medan 
kommunerna har ansvar för den operativa kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel utanför 
apotek. Allvarliga brister som kommunerna upptäcker ska rapporteras in till Läkemedelsverket, som 
kan besluta om sanktioner mot verksamhetsutövaren. För att effektivisera tillsynen föreslår 
utredningen att Läkemedelsverket och kommunerna ska få ett delat tillsynsansvar. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



18 (24) 

Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 154 

Yttrande över remiss om utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen i 
Uppsala och Östhammars kommuner 
KSN-2017-2066 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till länsstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Länsstyrelsen har remitterat förslag om utvidgning av naturreservatet Svanhusskogen för kännedom 
och eventuellt yttrande senast 26 maj. Länsstyrelsens skrivelse återges som bilaga 2. 

Som framgår av länsstyrelsens missiv berörs inte Uppsala kommun av den förändring som föreslås. 
Det finns inte heller i övrigt anledning för kommunen att lämna några synpunkter vilket föreslås 
meddelas länsstyrelsen. 

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 

o\1 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

19 (24) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 155 

Motion av Anna Manell (L) om_att lägga ut snubbelstenar till minne av 
förintelsens offer i Uppsala 
KSN-2017-1311 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Ärendet 
Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27februari 2017, 
att möjliggöra att kunna lägga ut snubbelstenar i Uppsala där det är relevant. 

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. 



Justerandes sign 

20 (24) 

upPlfie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 156 

Motion av Anne Lennartsson och Anne Lennartsson (båda C) om att göra 
om den årliga gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa 
KSN-2016-2359 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 156. 

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

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärendet 
Anne Lennartsson och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäk- 
tiges sammanträde 7-8 november 2016, att utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över 
möjligheterna att utveckla vår befintliga gyrrmasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa 
med syftet att minska avhoppen från gymnasieskolan. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

-FA 



Justerandes si Utdragsbestyrkande 

21(24) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 157 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda delegationsbeslut perioden 4 maj till och med 7 juni 2017. 

1. Biträdande stadsdirektörens beslut om flaggning den 29 maj 2017, KSN-2017-1891. 
2. Finanschefens beslut den 31 maj 2017 om upplåning genom certifikat 300 mnkr, KSN-2017- 1146. 
3. Finanschefens beslut den 23 maj 2017 om upplåning genom certifikat 500 mnkr, KSN-2017-

1146. 
4. Biträdande stadsdirektörens beslut den 2 mars om utbetalning av medel till förebyggande arbete 

under Valborg 2017 i Uppsala, KSN-2017-0041. 
5. T.f. näringslivschefens beslut om att bidra till eventet Affärsänglarna 2017, KSN-2017-1453. 
6. Säkerhetschefens beslut den 29 maj om projektstöd gällande information till nyanlända om hälsa 

och ANT-bruk, KSN-2017-1718. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 juni 2017. 



Justerandes si 

22 (24) 

101119» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 158 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Ärendet 
Anmälningsärenden perioden 4 maj till och med 7 juni 2017. 

Rapporter 
1. Månadsrapport nämnder maj. 
2. Nya anställningar Uppsala kommun, period maj 2017. 
Övrigt 
3. Anmälan om särskild aktivitet i partigrupp för Vänsterpartiet den 21 maj 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 



23 (24) 

upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 159 

Ansökan om amorteringsfrihet 
KSN-2017-2517 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att justera borgensvillkoren för Curlingcompaniet AB så att amorteringsfrihet under ett år 
medges, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om förlängning av amorteringsfrihet i ytterligare två år, 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 
2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation. 

Ärendet 
Curlingcompaniet i Uppsala AB har sedan byggnationen av curlinghallen i Stenhagen 2008 
lån i Nordea med kommunal borgen. Säkerhet för borgensåtagandena finns i form av pantbrev i 
fastigheten Kvarnbo 1:17 inom 8 200 000 kr. Av borgensvillkoren som beslutades i kommunstyrelsen 
den 15 april 2015 och löper fram till sista juni 2021 framgår att Curlingcompaniet ska amortera 
lånet med 260 000 kronor per år. Vid utgången av 2016 uppgick lånet till 7 410 000 kronor. 

Curlingcompaniet har i skrivelse i ärendets bilaga 1 ansökt om att borgensvillkoren ändras så att 
amorteringskravet tas bort under en period alternativt minskas. Amorteringsfriheten ska 
möjliggöra satsningar för att stärka bolagets ekonomi. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 juni 2017. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
9.K 



Justerandes sign 

24 (24) 

uff23.1.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-14 

§ 160 

Rekrytering av kommunikationsdirektör 
KSN-2017-1856 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Marica Nordwall som kommunikationsdirektör med tillträde enligt 
överenskommelse, samt 

att uppdra åt stadsdirektören att teckna anställningsavtal. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 

91,0\ 



Bilaga A § 142 

KS, 14 juni 2017, ärende 3, Uppsala kommuns regler för tjänstledighet vid vård av barn 

Reservation 
Liberalerna 

Liberalerna är ett feministiskt parti och-jämställdhet och individens frihet är grundbultar i vår politik. 
Vid varje ställningstagande väger vi därför in dessa aspekter och fattar beslut utifrån vad som mest 
gynnar så väl jämställdhet som var och ens frihet att själv bestämma över sitt eget liv. Ibland uppstår 
dock situationer då dessa i ett första skede står emot varandra och vi måste ställa oss frågan om det är 
rätt att inskränka individens frihet för att uppnå jämställdhet, för att på så sätt öka individens frihet på 
sikt. Ska vi göra det krävs gott beslutsunderlag. 

Inför beslut i detta ärende bad Liberalerna om statistik som visar hur medarbetare idag nyttjar de 
möjligheter till tjänstledighet för vård av barn som finns till buds. Vi efterfrågade statistik kopplat till 
hur användandet ser ut sett till kön och till förvaltning, och hur många som idag använder möjligheten 
till extra ledighet utöver den lagstadgade, samt mer information om varför förändringen gällande 
begränsning av ledighet görs. Men den efterfrågade statistiken uteblev. 

Liberalerna vill bygga sina ställningstaganden på kunskap och forskning, och beklagar att politikerna i 
kommunstyrelsen inte har fått tillräcklig kunskap om hur de nya förslagen kan försämra eller förbättra 
jämställdheten och vilka övriga konsekvenser det kan få för familjer av olika konstellationer. I 
riksdagen har Liberalerna drivit på för en tredje pappa-månad och är glada över att beslutet har blivit 
verklighet, och vi vill fortsätta arbeta för ett jämnare uttag av föräldraledighet. Men för att säkerställa 
att de föreslagna förändringarna är de rätta, hade en grundlig analys av dagens läge behövts. Kanske 
hade svaret blivit att de nu föreslagna ändringarna inte är tillräckliga? 

I ärendet lyfts också Uppsala kommuns attraktivitet som arbetsgivare fram, vilket är en viktig 
framtidsfråga. Liberalerna uppfattar dock analysen som ensidig, och saknar en analys av hur generösa 
regler för tjänstledighet för vård av barn kan få personer utan barn som omfattas av regelverket att se 
på Uppsala kommun som arbetsgivare. 

Liberalerna tycker att det är självklart att regelverket ska uppdateras för att passa vår tids olika 
familjekonstellationer, och inte verka begränsande och exkluderande. Dessutom behöver det anpassas 
efter aktuell lagstiftning. 

Liberalerna vill dock, med tanke på brist på underlag, låta nuvarande möjlighet för tjänstledighet för 
vård av barn kvarstå tills det finns underlag som stärker oss i hur detta beslut på verkar jämställdheten, 
om föreslagen ändring är tillräcklig och till dess det är klarlagt på vilket sätt detta påverkar Uppsala 
kommuns attraktivitet som arbetsgivare. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 



Bilaga B § 143 

Ärende 3 Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn 

Reservation 

Vi kristdemokrater välkomnar en anpassning av Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av 
barn efter gällande regler och lagstiftning. Det är bra att numera 3 månader ska vara framförhållningen 
för ansökan om föräldraledighet, att man utvidgar möjligheten för ledighet till inte bara föräldrar utan 
även andra närstående personer, samt att man ökar barnets ålder från 8 till 12 år som grund för 
ledighet. 

Vi anser emellertid inte att man därutöver bör göra några försämringar av dagens villkor, utan att 
medarbetare fortfarande ska kunna få ledigt för vård av barn upp till 3 års ålder, att man fortfarande 
ska kunna få ledigt upp till 11 månader får åldern 3-12 år, och att man fortfarande ska få ta ledigt två 
gånger per år. Dessutom anser vi inte att rätten till tjänstledighet från heltidsarbete ska vara mer 
begränsad (enbart ner till 75%) än för dem som är anställda enligt de nya riktlinjerna för "heltid som 
nomi". Därför yrkade vi tillsammans med Liberalerna för att dessa regler (fortfarande) ska gälla. Detta 
för att inte försämra Uppsala Kommun som attraktiv arbetsgivare. 

Vi kristdemokrater yrkade dessutom på-att man för barn upp till 18 år, utöver lagt förslag, ska kunna få 
tjänstledighet upp till 5 dagar per år. Detta för att få en större flexibilitet även för dem som har 
tonåringar i familjen och i vissa fall kan behöva ledigt i samband med lov, studiedagar eller andra 
aktiviteter. 

Jonas Segersam (KB) 



Bilaga A § 144 

Ärende 5 Riktlinje för medborgardialog 

Reservation 
M, L, C och KD 

I de förslag som var framlagt med riktlinjer står det att utvärdering av måluppfyllelse görs i samband 
med årsbokslutet. Då vi ser att medborgardialoger är av sådan vikt anser vi att uppföljning av 
införande av gemensam riktlinje bör ske månadsvis, förslagsvis i samband med den ekonomiska 
månadsrapporten. Vi anser att en kortare uppföljning, med svar på hur många medborgardialoger som 
genomförts och om dessa har följt processen, kan räcka som månadsuppföljning. 

Alliansen reserverade sig därför till förmån för: 

Att uppföljning av implementering av riktlinje för medborgardialog sker månadsvis. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Arme Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 147 

Ärende 8 Försöksperiod med kommunala trygghetsvakter 

Reservation 
M, L, C och KD 

Detta är ett förslag i linje med den politik Alliansen drivit sedan tidigare för att öka tryggheten i 
Uppsala kommun och vi välkomnar därför den rödgröna helomvändningen i frågan. Alliansen ser 
dock inte varför förslaget endast avser en prövotid till och Med den 15e november 2017. Detta datum 
är alltså före jul och nyår, vilket är högtider när det kan vara extra stökigt i city. Vi anser istället att 
prövotiden bör sträcka sig januari ut och redovisas precis som förslaget säger, på kommunstyrelsens 
arbetsutskott i januari 2018. 

När kommunen nu prövar något nytt ser vi även att det är viktigt att detta följs upp och utvärderas. 
Alliansen anser därför att det är angeläget att kommunledningskontoret tar fram indikatorer för att 
under perioden följa upp försöket och sedan utvärdera detta. Exempel på sådana indikatorer skulle 
kunna vara antalet anmälda brott i det berörda området, antal ingripanden och/eller 
medborgarkontakter, och/eller en trygghetsenkät bland boende och näringsidkare i området efter 
försöksperiodens slut. 

Alliansen anser även att området kring Gottsunda Centrum bör inkluderas när kommunen ansöker om 
förordnande av ordningsvakt utöver centrala Uppsala vilket första att-satsen berör. Gottsunda pekades 
i dagarna ut som ett av de nya särskilt utsatta områdena i Sverige av Polisens nationella operativa 
avdelning (Noa). Gottsunda har under Uppsalas rödgröna styre gått från att på drygt ett år gå från 
utsatt till extra utsatt. I februari förra året klassades inte ens området till de områden i Sverige som låg 
i rikszonen för att bli särskilt utsatta område. När otryggheten i Uppsala ökar ser vi att det är av stor 
vikt att ta ett större grepp om situationen och framarbeta en trygghetsplan för Uppsala kommun. 
Uppsala ska vara en trygg kommun för alla. 

Med anledning av detta reserverar sig Alliansen till fölmån för att andra och tredje att-satserna lyder: 

Att under förutsättning att polismyndigheten bifaller ansökan, uppdra åt kommunledningskontoret att 
genomföra en försöksperiod med kommunala trygghetsvakter som längst till och med den 31 januari 
2018 och redovisa resultaten för kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2018, samt 

Att avsätta upp till 2 500 000 kr ur de skadeförebyggande medel som återbetalats från 
försäkringsbolaget för försöksperioden enligt ovan. 

Alliansen reserverar sig även till förmån för nedan tillägg: 

Att ansöka om förordnande av ordningsvakt enligt Lag om ordningsvakt § 3 för området kring 
Gottsunda centrum under ett år, från 20 juni 2017 till 19 juni 2018 

Att kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram relevanta indikatorer för att följa upp och 
utvärdera försöket med kommunala ordningsvakter. 



Att det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 156 

Ärende 17 Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga 
gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa 

Reservation 

I Uppsala behöver vi göra alla åtgärder vi kan för att öka genomströmningen i gymnasieskolan, ge fler 
elever som går ut från gymnasiet möjlighet till ett bra arbete direkt i stället för arbetslöshet, och att öka 
försörjningen av kompetent personal för alla de branscher i Uppsala som skriker efter folk. Motionen 
är därför ett välkommet förslag att öka kopplingen till yrkeslivet i samband med presentationerna inför 
gymnasievalet. 

Gymnasiemässan är en viktig arena för information till eleverna. Det är då viktigt att inga skolor eller 
utställare stängs ute på grund av att deltagandet kostar för mycket, eller andra begränsningar. 
Möjligheten att få en starkare branschkoppling kan ske på ett otal sätt. Man skulle till exempel kunna 
villkora gymnasiernas deltagande med att de ska ha med två branschföreträdare för att illustrera vad 
deras utbildningar leder till för yrken. Det skulle vara ett av många sätt att stärka den viktiga 
kopplingen mellan utbildning och näringsliv / arbetsgivare i Uppsala. 

I stället för att se problem och begränsningar borde majoriteten välkomna initiativ för en bättre 
koppling mellan grundskola och arbetsliv! Vi yrkade därför bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KB) 

p 
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