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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 29 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att justera dagens protokoll den 17 mars 2016. 

§ 30 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign 
Vir  

Utdragsbestyrkande 



55Aupp,aloi KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 31 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun 
KSN-2015-1961 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun, enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Äldrenämnden, omsorgsnämnden och plan- och byggnadsnämnden har föreslagit, att reglementet 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder ska ändras på så sätt att ansvaret för uppgifter enligt 
lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag, ska flyttas från äldrenämnden och omsorgs-
nämnden, till plan- och byggnadsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 2 februari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

4(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

S ammanträdes datum: 2016-03-03 

§ 32 

Kreditavtal med Björkjärnet AB 2016 
KSN-2016-0300 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa kreditavtal med Björkjärnet AB där amortering och ränta definieras enligt ärendets 
bilaga, samt 

att kreditavtalet ska gälla from den I januari 2016 till och med 30 december 2020 med möjlighet 
till omförhandling under 2020. 

Ärendet 
Den nuvarande kredit som Björkjärnet AB har från Uppsala kommun om ursprungligen 5,7 
miljoner löper utan ränta och med en låg årlig amortering, 6000 kronor. I tidigare beslut har 
fastställts att krediten ska löpa med ränta. Genom förslaget till aktuellt kreditavtal regleras såväl 
amortering som räntebetalning. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 februari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Bj örktj ärnet AB 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
/7: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 33 

Permutationsansökan för Arbetarbostadsstiftelsen 
KSN-2013-1414 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra Arbetarbostadsstiftelsens stadgar på så sätt 
att stiftelsens kapital får förvaltas finansiellt och utdelning ske form av stipendier till ekonomiskt 
behövande för bostadsändamål. 

Ärendet 
Arbetarbostadsstiftelsens förvaltare ansöker om kammarkollegiets tillstånd att ändra stiftelsens 
stadgar så att kapitalet kan förvaltas i likvid form och avkastningen delas ut efter behovsprövning 
för bostadsändamål. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 februari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 34 

Fairtrade City 2016 
KSN-2015-2117 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna målsättning och handlingsplan för arbetet med Fairtrade City 2016 enligt ärendets 
bilaga 1, 

att uppdra till kommunledningskontoret att utforma årets ansökan till Fairtrade Sverige, samt 

att godkänna rapporten gällande arbetet med Fairtrade City 2015 enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Therez Olsson (M), Fredrik Ahlstedt (M), Rikard Sparby (M), Mats Gyllander (M), Mohamad 
Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 34. 

Yrkanden 
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Rikard Sparby (M), Mats 
Gyllander (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), avslag på 
arbetsutskottet förslag till första och andra att-sats. 

Bona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk 
konsumtion. Uppsala diplomerades som en Fairtrade City i maj 2015 efter att kommunfullmäktige 
den 23 februari 2015 beslutat att ansökan skulle göras. För att vara och sedan fortsätta som en 
Fairtrade City krävs en ständig förbättring, det vill säga kommunens etiska konsumtion måste öka 
varje år och en ökning av antalet aktörer samt utbudet av etiskt producerade produkter i butik och 
på arbetsplatser ska också ske. Varje år sker en fömyelsediplomering, om kriterierna uppfylls. För 
2016 är ansökningsförfarandet förenklat och kräver i det närmaste endast uppgifter om styrgrupp 
och planerade informationsevent och aktiviteter. 

För Uppsala som Fairtrade City behövs en målsättning och handlingsplan för det fortsatta arbetet 
och ett arbete med inventering kring nästa års ansökan behöver påbörjas under året. Förslag till 
målsättning och handlingsplan finns samlat i ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag till första och andra att-sats mot 
Therez Olssons (M) avslagsyrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

(fortsättning § 34) 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 januari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Fairtrade City 
Akt 

Justerandes sign 
047  

Utdragsbestyrkande 
--) 
1-- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 35 

Rapport om Uppsala möts företagsbesök 2015 
KSN-2015-1909 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om företagsbesök 2015, samt 

att rapporten skickas till nämnderna för kännedom och åtgärder. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mats Gyllander (M), Mohamad 
Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 35. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M): 
att uppdra till kommunledningskontoret att återrapportera genomförda och planerade åtgärder på 
bygglovssidan till kommunstyrelsen i maj. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) yrkande. 

Caroline Andersson (S) yrkar, med instämmande av Marlene Burwick (S), på tillägget: 
att rapporten skickas till nämnderna för kännedom och åtgärder. 

Ärendet 
Uppsala kommun genomför årligen ett antal studiebesök där förtroendevalda och tjänstemän 
tillsammans träffar företagare hos företagen. Företagarna kan där ta upp frågor som har betydelse 
för verksamheten. Under september 2015 genomfördes 28 företagsbesök av 14 förtroendevalda 
från kommunstyrelsen och nämndpresidier samt av 15 tjänstemän från kommunledningskontoret, 
milj öförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunledningskontoret har utarbetat en rapport från 2015 års företagsbesök. 

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

Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på Caroline Anderssons (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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teM 	KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

(fortsättning § 35) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 januari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Nämnder 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 36 

Översyn av nämndernas ansvar och organisering 
KSN-2015-2455 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra en översyn av kommunens 
organisation och återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2016 med förslag till förändringar 
av nämndernas ansvar och organisering från 1 januari 2017, samt 

att uppdra till stadsdirektören att parallellt med ovan angivna uppdrag föreslå en anpassning av 
tjänstemannaorganisationen som möter förslagen till nämndernas ansvar och organisering. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2014 (§ 148) om en ny nämndorganisation från 1 januari 
2015. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att uppdra till kommunstyrelsen att noga följa 
implementeringen av den nya organisationen för att vid behov föreslå förändringar. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 februari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

rP 
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upemio, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 37 

Motion av Stefan Hanna (C) om att höja beredskapen för värmeböljor 
KSN-2015-1134 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) avger reservation enligt bilaga A § 37. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att besvara motionen med 
föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, 
att 
- Kommunledningskontoret genomför en inventering av var personer som är sårbara för 
värmeböljor bor, liksom vilka fastigheter och bostadsområden som kan vara särskilt farliga att 
vistas i under perioder med hög värme 
- En handlingsplan tas fram i syfte att stärka kommunens beredskap att hantera värmeböljor, vilken 
dels etablerar allmänna råd till medborgarna, dels lägger fast rutiner för samordning och utbildning 
av främst barn- och äldreomsorgspersonal, fastighetsförvaltningen och räddningstjänsten. 

Föredragning 
Uppsala kommun har etablerade rutiner inom äldrenämndens verksamheter för att arbeta med 
kraftigt förhöjda temperaturer. Genom funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
förmedlas information och direktiv till vårdansvariga aktörer i kommunen. Under såväl 2014 
och 2015 har särskilt riktad information delgivits nämndens verksamheter om åtgärder för att 
minimera negativa effekter vid höga temperaturer. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tillsynsverksamheten av vårdboenden under 2014 och 
2015 haft särskilda frågor om vilken beredskap de har vid såväl höga som låga temperaturer. 
Detta fokus fortsätter vid nämndens tillsyn under 2016. Nämnden har också samarbetat med 
bland annat Folkhälsomyndigheten och Arbets- och miljömedicin i Uppsala för att utveckla 
former för förebyggande arbete. 

Kommunstyrelsen antog under 2015 en krisledningsplan som beskriver hur kriser i 
kommunen ska hanteras. Under 2016 kommer även en handlingsplan för det förebyggande 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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fä (»eke», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

arbetet med krisberedskap samt en övning- och utbildningsplan att tas fram. Under 2015 
har kommunen, i ett nämndöverskridande samarbete ingått i Folkhälsomyndighetens 
pilotprojekt kring höga temperaturer. Syftet är att ta fram vetenskapligt förankrade råd för att 
motverka negativa hälsoeffekter av höga temperaturer samt instruktion för hur dessa råd ska 
kommuniceras till både allmänheten och inom vård och omsorgsverksamhet. Detta projekt 
sträcker sig fram till 2017. 

Utöver krisberedskapsarbetet anser Uppsala kommun att det är av stor vikt att framhålla 
kommunens intensiva arbete för minskade utsläpp av växthusgaser. Detta eftersom lägre 
utsläpp är den bästa långsiktiga metoden för att motverka värmeböljor och andra 
konsekvenser av klimatförändringarna. 

Som framgår arbetar kommunen med att utreda och förbättra beredskapen mot höga 
temperaturer som en del av det kontinuerliga arbetet med krisberedskap. Något beslut av 
kommunfullmäktige med anlednings av motion erfordras ej. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 februari 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 38 

Anmälningsärenden 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 9-25 februari 2016 

1. Beskrivning av allmänna handlingar till kommunstyrelsen, KSN-2015-0587 

2. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för Vänsterpartiet den 24 januari 2016, 
KSN-2016-0001 

Månadsrapporter 
3. Finansrapport januari 2015, KSN-2016-0467 

4. Förteckning över anställningar perioden januari 2016, KSN-2016-0490 

Protokoll 
5. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott-planering den 9 februari 2016 (se insidan) 

6. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2016 (se insidan) 

7. Protokoll kommunstyrelsen 10 februari 2016 (se uppsala.se) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2uPecie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-03 

§ 39 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Förteckning delegationsbeslut perioden 1-25 februari 2016 

1. Näringslivsdirektörs beslut den 17 december 2015 avseende finansiellt stöd till föreningen 
Uppsala Tech Community för projektet "Capsule", KSN-2015-2457 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 34 

Ärende 7 
Fairtrade City 2016 

Reservation 
M, L, C och KD 

Vi är positiva till rättvis handel och till olika typer av märkningar av produkter som 
underlättar för konsumenter att göra medvetna val. Fairtrade har, liksom ett antal andra 
organisationer, högt uppsatta etiska mål och milj ömål för den internationella handeln. Denna 
målsättning anser vi är bra. 

Vi vill dock understryka att det finns flera organisationer som arbetar med märkning och 
certifiering av produkter, inte endast Fairtrade. Just därför tycker vi att det är fel att 
kommunen fortsatt ska ge just en märkning den särställning eller monopol som det skulle 
innebära om Uppsala kommun fortsätter vara en Fairtrade city. Fairtrade city-diplomeringen 
tillåter förvisso att motsvarande märkningar används, men bara om de lever upp till de 
specifika krav som Fairtrade står bakom. Fairtrade ges därmed ett slags veto över vilka 
produkter som ska anses etiska. 

Vi har tidigare efterlyst de ekonomiska konsekvenserna och noterar att 75 procent av 
budgeten för Fairtrade forum spenderades på lokal och marknadsföring. Detta inkluderar inte 
allt praktiskt och administrativt arbete i projekt och arbetsgrupper, som inte redovisas. En stor 
del av budgeten används alltså till att marknadsföra en organisations märkning av produkter. 
Vi anser att det är fel att ge en märkning en särställning och samtidigt använda 
skattebetalarnas pengar till att marknadsföra den organisationens förträfflighet. Intresset för 
Fairtrade forum bland deltagare och sponsorer har också varit begränsat. 

Vi tror att de som äger butiker, restauranger och hotell är bättre på att driva dem än vad vi 
politiker är. Vår grundtanke är att människor både vill och kan ta ansvar för sin vardag och att 
kommunen därför inte ska fortsätta att gynna en specifik märkning genom att diplomera 
Uppsala kommun som Fairtrade city. 

Vi yrkade därför avslag till att-sats ett och två i förslaget och reserverar oss mot att utfallet 
blev bifall. 

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

17-4 	k-sb 



Bilaga A § 35 

Ärende 8 
Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 

Reservation 
M, L, C och KD 

Uppsala har som ambition att vara en god näringslivskommun, det fastslås inte minst i den 
nyligen antagna Mål och budget där man under avsnittet Näringslivsutveckling anger att 
"Uppsala kommun måste förbättra sin företagsservice och arbeta med kundperspektivet som 
utgångspunkt i handläggning av de tillstånds- och tillsynsfrågor som berör företag". Uppsala 
kommun genomför årligen ett antal studiebesök hos företagen där förtroendevalda och 
tjänstemän tillsammans träffar företagare. Företagarna kan där ta upp frågor som har 
betydelse för verksamheten. Årets besöksrunda betygssattes något lägre av företagen än 
tidigare år. Om majoriteten hade tagit företagsfrågorna på större allvar hade det varit 
angeläget att såväl undersöka vad detta kunde bero på, som framförallt se till att de 
synpunkter som framkom från företagen återkopplas i kommunens organisation. 

I september presenterade Svenskt Näringsliv sin mätning över Sveriges företagsklimat. 
Resultatet för Uppsala kommun är det sämsta under de senaste åtta åren och kommunen 
rasade med 48 placeringar och landade på plats 171. Vi är tacksamma för att majoriteten 
tillmötesgick vårt förslag att skicka ut enkäten till samtliga nämnder och styrelser så att man 
ute i organisationen på sina respektive områden kan förbättra företagsklimatet. Från 
Alliansens sida lyfte vi också under mötet med Kommunstyrelsen fram tre områden där det är 
särskilt angeläget att kommunen förbättrar sin service. Det gäller upphandlingsområdet, det 
gäller kompetensförsörjningen (specifikt yrkesförberedande utbildning) och det gäller 
bygglovssidan. 

När det gäller bygglov kommer synpunkter om att det ofta tar lång tid att få svar, eller helt 
avsaknad av respons, och att man önskar mer effektivitet och att personen man pratar med tar 
ansvar för frågan och återkopplingen. 

Eftersom det på just detta område redan finns beslut om förbättringar yrkade vi att KLK 
skulle få i uppdrag att återrapportera genomförda och planerade åtgärder på bygglovssidan till 
kommunstyrelsen i maj. Vi reserverar oss mot att detta yrkande avslogs. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 9 
	 Bilaga § 37 

Motion av Stefan Hanna (C) om att höja beredskapen för värmeböljor 

Reservation 
Centerpartiet 

Vi vet redan i dag att klimatförändringarna gör att värmeböljor kommer att bli allt vanligare. 

Centerpartiet ser därför ett tydligt behov av att Uppsala kommun genomför en kartläggning och 

initierar ett åtgärdsprogram riktat mot de grupper som är mest sårbara för värmeböljor. Förutom att 

allmänna råd måste tas fram, krävs att en kartläggning genomförs över var i kommunen människor 

som är i riskzonen för värmeböljor bor, liksom att utbildnings- och samordningsinsatser sker för 

personal inom vård och omsorg; inom fastighetsförvaltningen och i räddningstjänsten. 

Med anledning av ovanstående yrkade Centerpartiet kommunstyrelsen att bifalla motionen i sin helhet. 

Då kommunstyrelsen valda att inte bifalla motionen reserverar sig Centerpartiet till fölmån för bifall 

till egen motion 

Stefan Hanna, kommunalråd (C) 
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