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Närvarande
Beslutande
Erik Petting (5), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Asal Gohari (5), tjänstgörande ersättare § 174, närvarar på distans
Caroline Hoffstedt (S) §§ 175-190, närvarar på distans
Therez Almerfors (M) §§ 174-189, närvarar på distans
Madeleine Andersson (M), tjänstgörande ersättare § 190, närvarar på distans
Erik Dagnesjö (5), närvarar på distans
Mats Gyllander (M), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans
Eva Christiernin (S) §§ 175-189, närvarar på distans
Maria Patel (5), tjänstgörande ersättare § 190, närvarar på distans
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans
Stefan Hanna (-), närvarar på distans
Simon Alm (-) §§ 174-180, 182-190, närvarar på distans
Eva Moberg (KD), tjänstgörande ersättare § 181, närvarar på distans
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare §§ 174-189, närvarar på distans
Helena Nordström-Källström (MP), tjänstgörande ersättare § 190, närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans
Ej tjänstgörande ersättare
Asal Gohari (5) §§ 175-190, närvarar på distans
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans
Madeleine Andersson (M) §§ 174-189, närvarar på distans
Maria Patel (5) §§ 174-189, närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Helena Nordström Källström (MP) §§177-189, närvarar på distans
Karolin Lundström (V), närvarar på distans
Eva Moberg (KD) §§ 174-180, 182-190, närvarar på distans
Övriga närvarande
Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena
Grapp, stadsjurist. Lars Niska, kommunsekreterare.
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Övriga närvarande på distans
Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom,
stadsbyggnadsdirektör. Maria Ahrgren, avdelningschef. Stefan Berg, kommunikatör.
Pavlos Cavelier Bizas (S), Annica Nordin (S), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony (V),
Matilda Kylefors (C), Nathalie Berggren (L) och Stina Bergström (MP), politiska
sekreterare.
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§174
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av informationsärendet
Statusuppdatering om covid-19 och beslutsärendet Beslut om tillförordnad
stadsdirektör och tillförordnad förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret, samt
2. att beslutsärendena Ekonomiskt stöd till Rasbo i samverkan, Revidering av
ttningar till förtroendevalda i Uppsala kommun
regler
2 och Svar på initiativ om att Uppsala kommun bör
ma
onas Segersam (KD) utgår.
följt
Reservation
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande med
motiveringen:
På dagens kommunstyrelsesammanträde fanns på kallelsen ärende /5 uppsatt på
dagordningen, "Svar på initiativ om att Uppsala kommun bör följa domstolsutslag från
Jonas Segersam (KD)". Ordförande yrkade på att denna punkt skulle tas bort. Inte heller
på förra kommunstyrelsesammanträdet 27 maj behandlades denna fråga även om
kutym är att ett initiativärende hanteras på kommande sammanträde efter det
sammanträde när det anmäldes (6 maj), vilket det då särskilt frågades om.
Vi yrkade att ärendet borde avgöras idag eftersom det inte borde vara svårt att besluta
att följa domstolsutslag, eller bedriva laglig verksamhet inom kommunen.
Det har varit känt sedan juni 2019 att det finns stor risk att beslutet om tredje vice
ordförande inte är förenligt med lagstiftningen, och när kammarrättens dom 200212
vann laga kraft borde kommunen omedelbart ha tagit detta till efterrättning. Istället har
S-L-MP-styret låtit tiden gå innan de lyckats komma på en lösning, och eftersom den
lösning de nu, till slut, tänkt ut inte är laglig låter de tiden fortsätta gå i detta laglösa
tillstånd också över sommaren.
Vid votering att ta med denna fråga på dagordningen röstade styret, S L MP, samt V emot
- Moderaterna, Kristdemokraterna, Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) röstade för att vi
borde kunna avgöra idag om kommunen ska bedriva olaglig verksamhet eller inte.
Det är fråga om i princip en extra kommunalrådstjänst- eller 89% av ett
kommunalrådsarvode - alltså ca 100.000 kronor/ månad inklusive sociala avgifter.
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Antingen borde styret ta med Vänsterpartiet så vi får en ordentlig majoritet i Uppsala,
eller så borde Vänsterpartiet bli ett riktigt oppositionsparti och konstatera att styret inte
klarar att hålla det de utlovat, utan istället föredrar olagliga lösningar för sitt
maktinnehav.
Till denna reservation bifogas initiativet (bilaga A) eftersom det ännu inte är publicerat
på kommunstyrelsens sida. Det har tydligen blivit en praxis att handlingar som denna
läggs på bordet samma dag - eller inte alls som i detta fall, eftersom den drogs ur.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar:
att fastställa föredragningslistan med tillägg av informationsärendet Statusuppdatering
om covid-19 och beslutsärendet Beslut om tillförordnad stadsdirektör och tillförordnad
förvaltningsdirektör för kommun-ledningskontoret, samt
att beslutsärendena Ekonomiskt stöd till Rasbo i samverkan, Revidering av regler för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 20192022 och Svar på initiativ om att Uppsala kommun bör följa domstolsutslag från Jonas
Segersam (KD) utgår.
Jonas Segersam (KD) yrkar att Initiativet om att Uppsala kommun bör följa
domstolsutslag från Jonas Segersam (KD) ska behandlas vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Jonas Segersams (KD) yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till Erik Pellings (S) yrkande röstar JA, bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande
röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att bifalla Erik
Pellings (S) yrkande.
Ja-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik
Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och
Erik Petting (S).
Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Mats Gyllander (M), Stefan Hanna (-), Simon
Alm (-) och Jonas Segersam (KD).
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§175
Norra Hovstallängen inriktning för
markförsäljning
KSN-2020-01614
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna inriktning för markförsäljning inom kvarteret Norra
Hovstallängen i enlighet med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Fredrik Ah lstedt (M), Therez Almerfors (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersann (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ah lstedt (M) med fleras yrkande med
motiveringen:
Det behövs en skola som försörjer för Industristaden med omnejd. Det finns många
familjer som är i behov av skolplatser nära centrum men ändå har inget bygge ännu
startats. Vad gäller den aktuella tomten har styret kört skolprojektet i diket och tvingas
sälja marken för att låta en privat exploatör genomföra projektet. Det är visserligen bra
att en privat aktör får bygga, men vi är övertygade om att det är högst olämpligt att
bygga en skola på den här tomten bara meter från en av Uppsalas mest trafikerade
korsningar. Såväl trafiken och luftkvaliteten kan bli stora problem.
Skolan bör uppföras, eller bör redan ha börjat uppföras, på annan central plats. Vårt
förslag var till en början Polacksbacken och gamla Si, något vi fick rätt i när nu en
gymnasieskola ska etableras där.
Då en grundskola för området dock fortfarande behövs kan ett alternativ vara området
Ångkvarn. Förvärvar Uppsala kommun det området kan vi erbjuda Norra Hovstallängen,
"busstomten", till Besqab som idag ägerÅngkvarn eller en annan kommersiell aktör att
bygga bostäder på. Busstomten ligger i ett mycket attraktivt läge för kommersiella
aktörer.
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Särskilda yttranden
Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:
Vii vänsterpartiet ser att det är angeläget att vi får till en skola i
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Industristaden/Kungsängen då det där finns en stor brist på skolor och att detta behov
har släpat efter sedan området byggdes ut. En skola och förskolor borde ha planerats in
redan innan områdets började byggas och det är bra att det nu görs bättre i andra
områden som kommunen planerar för bebyggelse. Vi har krav på oss som kommun att
erbjuda medborgare skola och att den ska ligga någorlunda nära barnens bostad.
Vi skulle helst se att kommunen var kvar som ägare av fastigheten då detta är ett
strategiskt ägande som är svårt att ersätta.
Rimligen bör kommunen få bättre kostnader totalt om den självt hade ägt och bebyggt
fastigheten mot bakgrund av att det offentliga lånar till förmånliga villkor såsom en
stabil låntagare. Eftersom det är högst prioriterat för oss att skolverksamheten bedrivs i
kommunal regi och eftersom kommunen har en hel del lån redan och på så vis en
ansträngd ekonomisk situation så tycker vi att den lösning som är vald ändå kan fungera,
men vi vill uppmuntra till att kommunen nyttjar optionen om att få köpa fastigheten eller
bolaget som äger fastigheten när hyreskontraktet går ut. Detta för att för lång tid säkra
att det kan finnas en skola och en multifunktionell mötesplats i ett område där dessa
funktioner idag saknas och kommer att saknas om fastigheten skulle få en förändrad
funktion och säljas och hyras ut till annan aktör.
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet har tidigare varit kritisk till planerna till att på Norra Hovstallängen
klämma in väldigt många funktioner på en begränsad ytan. Centerpartiet inser att
området behöver både förskoleplatser och skolplatser men anser att denna tomt är för
liten.
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi yrkat bifall till yrkandet från Moderaterna
och Kristdemokraterna.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt(M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon Alm
(--):
att ingen skola eller förskola byggs på "Busstomten" och att bostäder och kontor byggs
istället, samt
att uppdra till förvaltningen att förhandla med Besqab för att kunna köpa fastigheten
"Ångkvarn" och sälja busstomten samt starta planering för skola och förskola.
Erik Pelling (S) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag och avslag till
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande.
Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till mark- och arbetsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
--+/k

Uppsala
kommun

Sida 8 (31)

Datum:
2020-06-10

Kommunstyrelsen
Protokoll

Beslutsgång
Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag mot Fredrik
Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller markoch exploateringsutskottets förslag.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 19 juni 2017 (§73) i uppdrag av
kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott att starta projektet Norra
Hovstallängen (Busstomten). Projektet omfattar planering av exploatering och
utbyggnad av allmän plats i kvarteret Norra Hovstallängen i Kungsängen. Syftet med
projektet är att
•
•
•

lösa lokalbehov för grundskola och förskola, inklusive en idrottshall, i området
skapa en nnultifunktionell plats i Kungsängen som fungerar för skoländamål på
dagtid och mötesplats för området på kvällstid
pröva möjligheten att få in en annan typ av verksamhet inom området, såsom
lokaler och kontor.

I uppdraget angavs också att projektet ska utreda vad som är mest fördelaktigt - att
kommunen bygger skolan själv eller att överlåta fastigheten till en privat aktör för att
sedan hyra tillbaka lokalerna. Projektet ska även pröva ett underjordiskt
mobilitetscenter i enlighet med affärsdirektivet för Uppsala Parkering AB.
Beslutsunderlag
•
•
•
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§176
Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 20202023
KSN-2020-01605
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att ingå medborgarlöfte för Uppsala resecentrum med lokalpolisområde
Uppsala/Knivsta för åren 2020 - 2023 i enlighet med ärendets bilaga 1.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har haft medborgarlöften
kring gemensamt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete sedan flera år
tillbaka.
Medborgarlöftet för resecentrum löpte ut i december 2019. Därför föreslås ett nytt
medborgarlöfte för resecentrum ingås för åren 2020-2023.
Beslutsunderlag
•
•
•

,
kl,
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Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2020
Bilaga 1, medborgarlöfte resecentrum, Uppsala kommun och
lokalpolisområde Uppsala/Knivsta 2020-2023 inklusive åtagandeplan
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§177
Förlängning av överenskommelse med
Uppsala Rödakorskrets med anledning av
coronaviruset
KSN-2020-01157
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att förlänga befintlig överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets till och
med den 31 december 2020,
2. att utbetala föreningsbidrag till Uppsala Rödakorskrets om 600 000 kronor för
åtagandena enligt överenskommelsen, samt
3. att uppdra till avdelningschefen på kommunledningskontorets
hållbarhetsavdelning att underteckna förlängd överenskommelse för
kommunens räkning.
Reservation
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med
motiveringen:
Det är mycket bra att kommunen tar hjälp av civilsamhället för att hantera de sociala
konsekvenserna av coronaviruset i samhället. Även om det nu lättas på restriktioner
kommer de att ta tid att komma till bukt med. Däremot kan vii dagsläget inte säga hur
omfattande konsekvenserna kommer vara och vilka insatser som behövs fram till sista
december. Kanske kan andra typer av stöd under ledning av andra aktörer vara
relevanta senare. Vi vill därför inledningsvis halvera löptiden för överenskommelsen, och
följaktligen också halvera ersättningen. Det var också det förslag som kom från
krisledningsnämnden. Röda Korset själva äskade också enbart 363 000 kr.
Särskilt yttrande
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi yrkat i enlighet med yrkandet från
Moderaterna och Kristdemokraterna.
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Yrkanden
Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ah lstedt (M) yrkar:

att ändra attsats 1 och 2 så att befintlig överenskommelse förlängs endast till 30
september samt att ersättningen halveras till 300 000 kr.
Mohannad Hassan (L) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden beslutade den 2 april 2020 § 19 att kommunen skulle ingå en
överenskommelse om samverkan med Uppsala Rödakorskrets om stöd till riskgrupper
och koordinerande av sociala frivilliginsatser mot bakgrund av utbrottet av
coronapandemin. Protokollsutdrag återges i bilaga 1 till ärendet. Överenskommelsen
tecknades att gälla till den 30 juni. Pandemin har fortfarande omfattande
konsekvenser i samhället och kommunstyrelsen föreslås förlänga samverkan.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

•

Arbetsutskottets förslag 9 juni 2020 § 227
Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2020
Bilaga 1, protokollsutdrag från krisledningsnämnden 2 april 2020 § 19
Bilaga 2, överenskommelse mellan Uppsala kommun och Uppsala
Rödakorskrets med anledning av spridningen av coronaviruset 2 april - 30 juni
2020
Bilaga 3, underlag från Uppsala Rödakorskrets kring förlängning av
överenskommelsen
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§178
Ansökan om förlängd amorteringsfrihet för
Curlingcompaniet AB
KSN-2020-01553
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att tillfälligt justera borgensvillkoren för Curlingcompaniet i Uppsala AB och
godkänna en förlängd amorteringsfrihet fram till 30 juni 2021, samt
2. att uppdra till kommunledningskontoret att under den amorteringsfria
perioden löpande följa den ekonomiska utvecklingen i Curlingcompaniet i
Uppsala AB.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Curlingcompaniet i Uppsala AB (Curlingcompaniet) har sedan curlinghallen byggdes
ettlån med kommunal borgen. Ekonomin i bolaget har stärkts de senaste två åren och i
början av året var ekonomin i stort i balans. Curlingshallen är i behov av ett antal nyoch reinvesteringar, bland annat i belysning och armatur. Investeringarna är planerade
att genomföras under sommaren och påverkar likviditeten med cirka 600 000 kronor.
Spridningen av coronaviruset under mars och april har därtill påverkat verksamheten
väsentligt genom minskade intäkter och likviditet.
För att kunna genomföra de nödvändiga investeringarna och samtidigt klara den
ekonomiska utmaning som coronaviruset medför har Curlingcompaniet inkommit
med ansökan om att tillfälligt justera borgensvillkoren och få amorteringsfrihet i
ytterligare ett år. Ansökan gäller amorteringsfrihet fram till borgensåtagandet förfaller
den 30 juni 2021.
Bolagets bank ställer sig positiva till en justering av borgensvillkoren med en förlängd
amorteringsfrihet i ytterligare ett år.
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Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2020.
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§179
Förlängning av kreditavtal med Björkjärnet AB
KSN-2020-01811
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att förlänga kreditavtalet med Björkjärnet AB till den 31 december 2023, med
villkor enligt föredragningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsala kommun ställde ut lån till Björkjärnet AB i samband med att isanläggningen
uppfördes i Björklinge 1988. Lånet uppgår per den 31 mars 2020 till 5 517 500 kronor.
Enligt gällande kreditavtal med Björkjärnet AB förfaller skulden till betalning den 30
december 2020, såvida inte överenskommelse träffas om annan förfallotidpunkt
senast den 30 juni 2020. Som följd av att kreditavtalet förfaller föreslås
kommunstyrelsen besluta om att förlänga nuvarande kreditavtal och fastställa
villkoren för lånet.
Beslutsunderlag
•
•
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§180
Yttrande över remiss om åtgärdsprogram för
luftkvalitet
KSN-2020-01231
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att avge yttrande till miljödepartementet enligt ärendets bilaga.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Miljödepartementet har remitterat Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter
gällande Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet för yttrande senast 30 juni 2020.
Rapporterna föreslår möjliga lösningar för att förbättra systemet så att
åtgärdsprogrammen blir mer effektiva verktyg för att EU:s gränsvärden och de svenska
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte överskrids.
Beslutsunderlag
•
•
•
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Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020
Bilaga, Yttrande över remiss om åtgärdsprogram för luftkvalitet
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§181
Yttrande över ansökan om tillstånd för
bergtäkt mm inom Onslunda 3:1,5:7
KSN-2020-01749
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att avge yttrande till Mark- och miljödomstolen enligt ärendets bilaga 1.

Jäv
Simon Alm (-) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller i beslut i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Skanska Industrial Solutions AB ansöker hos Mark- och miljödomstolen (MMD) om att
under 30 år bedriva bergtäktsverksamhet med ett totalt uttag på 30 miljoner ton och
ett maximalt uttag på en miljon ton årligen, bedriva krossning och sortering av berg,
asfaltstillverkning, lagra och hantera massor samt deponera avfall. Bergtäkten
planeras cirka två mil norr om centrala Uppsala väster om E4 vid trafikplatsen i
Björklinge.
Ärendet har kungjorts av Mark- och miljödomstolen, bilaga 3, och Uppsala kommun
har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen yttrar sig utifrån
kommunens översiktsplan, dess inriktning och övergripande markanvändning. Miljöoch hälsoskyddsnämnden yttrar sig inom området kommunens prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och omfattar därmed bland annat förslag till villkor för kommande
tillståndsprövning och för verksamhet under hela deponiperioden.
Beslutsunderlag
•

Arbetsutskottets förslag 2 juni 2020 § 221
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Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2020
Bilaga 1, Yttrande över ansökan om tillstånd för bergtäkt mm inom Onslunda
3:1,5:7
Bilaga 2, Förslag till yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bilaga 3, Remisshandlingar, ansökan om tillstånd till täktverksamhet,
asfalttillverkning, deponi och bortledning av grundvatten med mera enligt 9
kapitlet och 11 kapitlet miljöbalken på fastigheten Onslunda 3:1 och 5:7,
Uppsala kommun.
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§182
Revidering av reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder mot
bakgrund av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen
KSN-2020-01.824
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att kommunens ansvar enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen tillförs miljö- och hälsoskyddsnämnden i reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt
2. att beslutet gäller under förutsättning att beslut om lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder fattas.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Socialdepartementet har publicerat en lagrådsremiss där det lämnas förslag till en ny
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är tänkt att ersätta
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att förhindra smitta av covid-19 på
restauranger och caféer med mera. Lagen avses träda i kraft 1 juli och upphöra vid
utgången av 2020. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås i ärendet tillföras det
tillsynsansvar som åläggs kommunen enligt lagförslaget.
Beslutsunderlag
•
•

Arbetsutskottets förslag 2 juni 2020 § 222
Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2020
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§183
Köpeavtal om markförvärv gällande
uppsalapaketet
KSN-2020-00145
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna köpeavtal mellan Uppsala kommun och Sveriges
lantbruksuniversitet avseende del av fastigheterna Kronåsen 1:17, 1:20,
Nåntuna 1:2, 1:3, 2:2, 2:19, 3:1, Valsätra 1:1, Ultuna 2:1 i område Ultuna.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
2. att godkänna köpeavtal mellan Uppsala kommun och Sveriges
lantbruksuniversitet avseende del av fastigheten Ultuna 2:1 i Västra Bäcklösa,
samt
3. att godkänna hävning av avtalet om vidareförsäljning av markområdet i Västra
Bäcklösa med följd att handpenningen som Uppsalahem AB erlagt återbetalas.
Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Jag anser inta att Uppsala kommun ska genomföra så omfattande markförvärv i
ärendets områden. Skälen är att jag inte anser att Uppsala kommun ska driva en så
kraftig bebyggelseexpansion i Uppsala stads södra delar som nu planeras. Bland annat
för att det utvecklar området oattraktivt samt att det är ett riskområde kopplat till hela
Uppsala kommuns vattenförsörjning.
Yrkande
Stefan Hanna (-) yrkar:
att kommunen halverar sina inköp av mark i aktuella områden.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till köpeavtal för genomförande av
det intentionsavtal som finns framtaget mellan kommunen, Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska hus (KS § 41 24 februari 2020). Därutöver
har köpeavtal upprättats som ersätter tidigare avtal om köp av del av Ultuna 2:1 (KS §
924 november 2015). Förvärven sker för att underlätta genomförandet av
Uppsalapaketet och som ett led i fullföljandet av intentionerna i kommunens
översiktsplan.
Parallellt med upprättande av köpeavtal skrivs arrendeavtal mellan kommunen och
SLU förvissa av områdena där SLU får arrendera marken som ingår i köpeavtalen fram
till dess att områdena exploateras.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Mark- och exploateringsutskottet 3 juni 2020 § 51
Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020
Bilaga 1, Förslag till köpeavtal gällande del av Kronåsen 1:17, 1:20, Nåntuna
1:2, 1:3, 2:2, 2:19, 3:1, Valsätra 1:1 och Ultuna 2:1 med bilagor
Bilaga 2, Förslag till köpeavtal gällande del av Ultuna 2:1 med bilagor
Bilaga 3, Förslag till avtal för återbetalning av handpenning.
Bilaga 4, Uppsalahems beslut
Bilaga 5, Undertecknat intentionsavtal mellan Uppsala kommun och SLU
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§184
Svar på initiativ om hyresrabatt hos UKFAB
och Uppsalahem från Tobias Smedberg (V)
KSN-2020-01451
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att avslå initiativet.
Reservation
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande med motiveringen:
1 svaret på initiativärendet skriver man att Uppsalahem inte har märkt av några
svårigheter att betala hyran bland sina privata hyresgäster. Så må det vara. Men det är
inte samma sak som att det inte finns folk som har problem med att betala hyran.
Familjer som har lyckats skrapa ihop till hyran kan ändå ha betydande ekonomiska
svårigheter orsakade av coronapandemin.
Svaret innehåller också en något undervisande text som förklarar aktieägartillskottet.
Vänsterpartiet har inte skrivit initiativet för att få en förklaring av hur bokföringen
fungerar för kommunala bolag. Vi skriver att förvaltningen ska ta fram ett förslag på hur
en hyresrabatt kan lösas. Vi förstår att beslutet måste tas i flera led.
Undantagsbeslut fattas för att kunna erbjuda gratis parkering i stan, dela ut presentkort
till kommunens medarbetare och underlätta för kommersiella hyresgäster. Det är bra.
Allt som kan göras för att hjälpa kommunmedborgarna och kommunen genom krisen
bör göras. Men varför är det då omöjligt att fatta beslut som underlättar för vanligt folk
som har det tufft? Kommunen måste göra ett bättre jobb med att hitta lösningar som
hjälper familjerna vars ekonomi och trygghet har drabbats hårt av pandemin.
Yrkanden
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till initiativet
Simon Alm (-) yrkar avslag till initiativet.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens
sammanträde den 15 april 2020
att kommunstyrelsen ger krisledningsförvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
en generell hyresrabatt under en begränsad period kan utformas.
att kommunstyrelsen ger krislednings förvaltning i uppdrag att ta fram en modell på hur
ägartillskottet till UKFAB och Uppsalahem kan utformas.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2020
Bilaga 1, Initiativ om hyresrabatt hos UKFAB och Uppsalahem från Tobias
Smedberg (V)
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§185
Svar på initiativ om kommunalråds
föräldraledighet från Stefan Hanna
KSN-2020-01846
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med
arvodesberedningen utreda hur kommunalråds ledighet i allmänhet ska
hanteras, samt
2. att därmed anse initiativet besvarat.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Jag anser att det är mycket viktigt att kommunstyrelsen har god kunskap om hur
Uppsala kommun operativt leds. Det är inte enbart ett privilegium för kommunstyrelsens
arbetsutskott utan relevanta kunskaper för hela den styrelse som svarar inför
kommunfullmäktige. Eftersom Erik Pelling har den viktiga rollen som kommunstyrelsens
ordförande är det mycket relevant för hela kommunstyrelsen att förstå under vilka
former, och under vilken tid, som en möjlig föräldraledighet är tänkt att utnyttjas.
Jag anser att det är mycket rimligt med en formell process där kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige inkluderas i hur förändrade arbetsförutsättningar kopplade till
presidiets representanter i kommunstyrelsen ska hanteras. Det måste vara tydligt vilka
villkor som tillämpas för ett kommunalråd som är föräldraledig.
I minoritetsstyrets svar på mina frågor framgår bland annat:
"Kommunalrådens föräldraledighet reglera i Regler för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 paragraf 44. Reglerna
hänvisar till kollektivavtalet Allmänna bestämmelser paragraf 29, enligt vilken en
arbetstagare som vill utnyttja sin rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen
(FörL) ska anmäla detta till arbetsgivaren minst 3 månader före ledighetens början.
Anmälan kan göras senare om arbetstagaren har särskilda skäl."
- Till vem eller vilken formell instans har Erik Pelling gjort enligt ovan angivna anmälan
om föräldraledighet? Kan det i detta fall vara någon annan instans än kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige som kan klassas som arbetsgivare?
"Den som valts till ordförande i kommunstyrelsen kan, om den vill, fullfölja detta uppdrag
och de åtaganden som följer med förtroendeposten under ledigheten från tjänsten som
kommunalråd. Om denna inte kan fullfölja sitt uppdrag som ordförande ersätter vice
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ordföranden enligt inträdesordningen. Den formella processen kring kommunalråds
föräldraledighet och ordförandes tjänstgöring är således tydligt reglerad och något
särskilt beslut behövs inte med anledning avyrkandet."
- Innebär ovan att Erik Pelling inte använder sig av föräldraförsäkringen utan är
föräldraledig med full ersättning som kommunstyrelsens ordförande?
Mycket bra att det blev ett beslut i kommunstyrelsen i detta ärende om att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en tydlig process för hur kommunalråds
ledighetsönskemål ska hanteras framöver.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:
attArvodesberedningen uppmanas att i reglerna för ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda föreslå att kommunalråd i god tid skall anmäla till KF och KS att de avser
vara föräldralediga, och därmed anse initiativet besvarat.
Stefan Hanna (-) yrkar:
att Kommunstyrelsen ska ses som arbetsgivarrepresentant för kommunalråd.
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-), Caroline Hoffstedt (S),
HVM (V):
att uppdra till kommunledningskontoret att i samråd med arvodesberedningen utreda
hur kommunalråds ledighet i allmänhet ska hanteras, samt
att därmed anse initiativet besvarat.
Beslutsgång
Ordförande finner att övriga yrkanden jämkat sig med Erik Pellings (S) yrkande.
Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Stefan Hanna (-) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens sammanträde
den 27 maj 2020 att kommunalråd som avser att begära föräldraledighet eller
tjänstledighet ska anmäla detta till kommunstyrelsen i god tid innan ledigheten
verkställs, bilaga 1 till ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
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Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2020
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§186
Föräldraledighet för kommunalråd samt val
av ersättare
KSN-2020-01957
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att ändra tjänstgöringsgraden för Tobias Smedberg (V) som kommunalråd till
0 procent av heltid under tiden den 1 september 2020 till och med den 28
februari 2021,
2. att Hanna Victoria Mörck (V) ska utses till kommunalråd med en
tjänstgöringsgrad om 80 procent av heltid under tiden den 1 september 2020
till och med den 28 februari 2021,
3. att för tiden den 1 september 2020 till och med den 28 februari 2021 entlediga
Tobias Smedberg (V) från hans uppdrag som ordinarie ledamot i
krisledningsnämnden samt som ordinarie ledamot i Uppsala Stadshus AB,
4. att för tiden den 1 september 2020 till och med den 28 februari 2021 välja
Hanna Victoria Mörck (V) som ordinarie ledamot i krisledningsnämnden samt
som ordinarie ledamot i Uppsala Stadshus AB samt därefter entlediga henne
från de angivna uppdragen, samt
5. att från och med den 29 februari 2021 välja Tobias Smedberg (V) till ordinarie
ledamot i krisledningsnämnden samt till ordinarie ledamot i Uppsala Stadshus
AB, tills nytt val sker efter nästa allmänna val.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
6. att för tiden den 1 september 2020 till och med den 28 februari 2021 entlediga
Tobias Smedberg (V) från hans uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott, i kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskott, i Fairtrade City, i landsbygdsberedningen samt i
brottsförebyggande rådet, samt
7. att för tiden den 1 september 2020 till och med den 28 februari 2021 välja
Hanna Victoria Mörck (V) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott, i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, i Fairtrade
City, i landsbygdsberedningen samt i brottsförebyggande rådet.
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Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Sammanfattning
Tobias Smedberg (V) har anmält att han önskar vara föräldraledig från sina uppdrag
som kommunalråd på 80%, som ordinarie ledamot i krisledningsnämnden samt som
ordinarie ledamot i Uppsala Stadshus AB undertiden den 1 september 2020 till och
med den 28 februari 2021. Han kommer att kvarstå som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen och som ordinarie ledamot i äldrenämnden. Hanna Victoria Mörck
(V) föreslås ersätta Tobias Smedberg (V), under hans föräldraledighet.
Beslutsunderlag
•

Justerandes signatur
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§187
Delegationsbestut för perioden 25 maj till 8
juni 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 25 maj till 8 juni 2020
till protokollet.
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§188
Anmälningsärenden för perioden 25 maj till 8
juni 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 25 maj till 8 juni
2020 till protokollet.
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§189
Informationsärenden

Återkoppling ekonomiska förutsättningar, skattekraftens utveckling och
befolkningsprognos 2020
Föredragande: Ola Hägglund, ekonomidirektör.
Information om innovationssamarbeten
Föredragande: Charlotte Skott, näringslivsdirektör. Maria Ahrgren, avdelningschef.
Lokalförsörjning
Föredragande: Carl Ljunggren, fastighetschef.
Statusuppdatering om covid-19
Föredragande: I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Anders Fridborg, säkerhetschef.
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§190
Beslut om tillförordnad stadsdirektör och
tillförordnad förvaltningsdirektör för
kommunledningskontoret
KSN-2020-01181
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1.

att förordna tillförordnad stadsdirektör och tillförordnad förvaltningsdirektör
för kommunledningskontoret enligt redovisat förslag.

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

Sammanfattning
Då ordinarie stadsdirektör tillika förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret
Joachim Danielsson har semester under perioden 6 juli 2020 —9 augusti 2020
föreligger det behov av att förordna tjänstepersoner att träda i hans ställe.
Nedanstående redovisas förslag på tillförordnad stadsdirektör samt tillförordnad
förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret:
Tillförordnad stadsdirektör:
2020-07-06 — 2020-07-12 (vecka
2020-07-13 — 2020-07-19 (vecka
2020-07-20 — 2020-07-26 (vecka
2020-07-27 — 2020-08-02 (vecka
2020-08-03 — 2020-08-09 (vecka

28)
29)
30)
31)
32)

Lena Grapp
Lena Grapp
Lenita Granlund
Charlotte Skott
Maria Ahrgren

Tillförordnad förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret:
2020-07-06 — 2020-07-12 (vecka 28)
Ingela Hagström
Barbro Rinander
2020-07-13 — 2020-07-19 (vecka 29)
2020-07-20 — 2020-07-26 (vecka 30)
Thomas Ekvall
2020-07-27 — 2020-08-02 (vecka 31)
Thomas Ekvall
Thomas Ekvall
2020-08-03 — 2020-08-09 (vecka 32)
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Beslutsunderlag
•
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KS 2020-06-10 § 174 bilaga A

Initiativärende om att Uppsala kommun bör följa
domstolsutslag
Kommunstyrelsen den 6 maj 2020

Efter valet kom minoritetsstyret överens med Vänsterpartiet om att de skulle få bland annat ett
antal vice ordförande — poster, mot stöd till att S L MP skulle kunna tillsätta alla
ordförandeposter i kommunen.
I debatten tyckte vi kristdemokrater att det var OK att lösa detta genom att införa Tredje vice
ordförande — särskilt som att det fanns ett tydligt hot från Erik Pelling &. Co att beröva
oppositionen den hävdvunna rätten att själva bestämma över vem som skulle vara andre vice
ordförande och tvinga fram att vänsterpartister skulle bli valda på dessa positioner.
Beslutet i fullmäktige upphävdes dock efter överklagan genom dom i Förvaltningsrätten
2019-06-19 (mål 182-19 E). Domen överklagades på delegation av kommunen, och ett
yttrande ingavs från kommunstyrelsen mot reservation från Kristdemokraterna.
Kammarrätten i Stockholm fastställde dock i dom 2020-02-12 (mål 5056-19)
Förvaltningsrättens utslag, och denna dom torde tre veckor senare ha vunnit laga kraft.
Uppenbarligen väljer dock det politiska vänsterstyret i Uppsala kommun att bedriva uppenbar
lagtrots eftersom ingen rättelse efter domsutfallet har skett. Jag har personligen ställt fråga till
Utbildningsnämndens ordförande om saken, utan att få något svar eller något agerande när det
gäller Utbildningsnämnden.
Nu är det hög tid att Uppsala kommun följer domslut och avskaffar det olagliga systemet med
tredje vice ordförande.

Vi föreslår därför kommunstyrelsen:
Att uppdra åt kommunledningskontoret att rätta nuvarande lagvidriga system med tredje vice

ordförande, så att vi i fortsättningen följer både lagen och reglementet för kommunens
nämnder.

Jonas Segersam (KIA
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