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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:00 — 15:25. 

Erik Pelling (S), ordförande §§ 25-35 Ersättare: Mats Gyllander (M) 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande Linda Eskilsson (MP) 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande Madeleine Andersson (M) 
§§ 27-44 Jonas Petersson (C) 
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande David Perez (SD) 
ersättare §§ 25-26, 36-44 Eva Moberg (KD) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Asal Gohari (S), tjänstgörande ersättare 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (SD) 
Rickard Malmström (MP) 
Karolin Lundström (V), tjänstgörande 
ersättare 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, kanslichef. Lena Grapp, stadsjurist. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. 
Stefan Berg, kommunikatör. Patrik Hesselius, senior adviser. Eva Sterte, 
verkställande direktör. Gustav Hector, konsult. Charlotte Skott, näringslivsdirektör. 
Susanne Eriksson (S), politisk stabschef, Ida Harju Håkansson (S), Natalie Berggren 
(L), Niklas Hjelm Smith (L), Pia Agestedt (MP), Stina Bergström (MP), Sara Persson 
(M), Sofia Andersson (M), Dawn Anthony (V), Joakim Holmertz (C), politiska 
sekreterare. 
Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 25 - 44 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, den 12 mars 2019. 
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Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 25 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 26 

Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden 
KSN-2018-3505 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kontakta berörda studentbostadsstiftelser med förslag att stiftelsernas stadgar revideras så att val av 
företrädare från Uppsala kommun tas bort med anledning av förändrad grund för kommunens insyn, 

att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa rutiner för hur insyn ska ske i organisationer där 
kommunen har ett ekonomiskt intresse, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov utse ombud att företräda kommunen i organisationer där 
kommunen har ett ekonomiskt intresse. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har sedan lång tid tillbaka utsett representanter för insyn i organisationer där 
kommunen har ett ekonomiskt intresse, framförallt i samband med utställda lån eller 
borgensåtaganden. 

Utifrån ett behov av en mer samordnad organisation kring insynsuppdragen, god ekonomisk kontroll 
och ett bättre stöd från tjänstemannaorganisationen till de förtroendevalda föreslås ett antal 
förändringar kopplade till insynsuppdragen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 60. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 27 

Ny anläggning för issporter 
KSN-2018-2867 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter 
med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420 
miljoner kronor, med färdigställande senast 2023, 

att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att återkomma till 
kommunstyrelsen för stegvisa beslut i enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under 
genomförandet, 

att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att baserat på behovsanalysen 
och en preliminär investeringsram om 63 miljoner kronor genomföra anpassning av befintliga hallar 
på Gränby Sportfält successivt under perioden 2019 till 2024, 

att beakta investeringarna och de följande konsekvenserna för idrotts- och fritidsnämnden i 
kommande års Mål och budget, 

att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så 
att det möter idrottens behov inom investeringsramen, samt 

att med anledning av ovanstående avsluta projektet Uppsala Arena. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden, bilaga A § 27. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden, bilaga B § 27. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkanden. 

Särskilda yttranden 
Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga C § 27. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket bra att beslut fattats om att nu bygga en ny isarena och att förbättra befintlig arena på 
Gränby sportfält. 
Gränby-området är tillräckligt centralt i Uppsala. Det är viktigt att investeringen matchas med 
nödvändiga trafiklösningar samt en kraftig ökning av närliggande parkeringsytor för personbilar och 
bussar. På Gränby sportfält kan fler parkeringsytor för personbilar med fördel säkras på höjden och 
det förefaller enklare att skapa bättre fungerande trafiklösningar i Gränby än i centrala Uppsala. Det 
är också viktigt att beakta att utryckningsfordon i stor utsträckning kommer att beröras om ytterligare 
Justerandes sign 

( 

Utdragsbestyrkande 



(STRIP, KOMMUNSTYRELSEN 

5 (26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

en större idrottsanläggning förläggs i närheten av Akademiska sjukhuset. Utifrån de underlag 
kommunstyrelsen har fått ta del av är det mycket bättre att bygga den nya isarenan på Gränby 
sportfält parallellt med att kommunen förbättrar områdets trafikinfrastruktur. 

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande 
Sverigedemokraterna välkomnar kommunstyrelsens beslut att bygga ut dom befintliga anläggningarna 
som finns i Gränby. En eventuell anläggning i Kölen skulle medföra högre kostnader för kommunen i 
en tid då dessa medel behöves läggas på välfärden. Vi vill slå vakt om vikten av goda 
parkeringsförutsättningar och en god trafikplanering inför utbyggnaden och kommer fortsätta slå vakt 
om en bilvänlig kommun. En lokalisering vid Gränby sportfält har hela tiden varit vår utgångspunkt 
och något som också föreningslivet förordat i vad som efterfrågats från deras sida. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga D § 27. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (-) och Simon Alm 
(SD), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Karolin Lundström (V) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till förslaget om en ny anläggning för 
issporter i kvarteret Kölen: 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för 
issporter med funktionskrav för elithockey i kvarteret Kölen inom preliminär investeringsram om 440 
miljoner kronor, med färdigställande senast 2023, 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att återkomma till 
kommunstyrelsen för stegvisa beslut i enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under 
genomförandet, 
att uppdra till AB Uppsala kommuns Industrihus att med stöd av Uppsala Stadshus AB genomföra en 
fastighetsöverlåtelse av del av Kungsängen 1:11 till Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB utifrån de markbehov som kommunstyrelsen fastställer, 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att baserat på behovsanalysen 
och en preliminär investeringsram om 63 miljoner kronor genomföra anpassning av befintliga hallar 
på Gränby Sportfält successivt under perioden 2019 till 2024, 
att beakta investeringarna och de följande konsekvenserna för idrotts- och fritidsnämnden i 
kommande års Mål och budget, 
att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport-och 
rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning 
så att det möter idrottens behov inom investeringsramen, samt 
att med anledning av ovanstående avsluta projektet Uppsala Arena. 

Jonas Segersam (KD) yrkar tillägg med: 
(I) att Uppdra till kommunledningskontoret att utifrån att Gränby sportfält väljs som plats för 
investeringen det görs en ny utredning för att få ner kostnaden för investeringen. Ett alternativ där en 
ombyggnation av befintliga hallar görs för ny arena bör tas fram som jämförelse, med komplettering 
av ytterligare isytor. 
(2) att uppdra till Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB utreda vad det kostar att 
isolera och gjuta om ispisterna i A- och C-hallen på Gränby Sportfält i anslutning till om- och 
tillbyggnaden av desamma, utifrån att detta kan innebära att det kan göras billigare och med mindre 
inverkan på den verksamhet som bedrivs där än vad som annars blir fallet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

, 
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Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (-), tillägg med: 
(I) att uppdra till KLK att ta fram utkast till ett operatörsavtal syftande till att säkerställa elithockeyns 
förutsättningar i den nya isarenan, samt 
(2) att uppdra till KLK att ta fram förslag för trafik och parkeringslösning för ett utbyggt Gränby 
sportfält. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) andra (2) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under en längre tid strävat efter att uppföra en ny anläggning för issporter, 
främst ämnad för ishockey och konståkning, som även möter kraven för matcher i elitserie för 
ishockey (S1-11_,). På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes under hösten 2018 en utredning kring 
förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern 
anläggning 2022. 

Utifrån utredningens förslag föreslås att Uppsala kommun bygger en arena som rymmer 5 000 
åskådare och möter kraven för matcher i elitserie för ishockey. Som placering av arenan föreslås 
Gränby sportfålt. Vidare föreslås att befintlig isanläggning vid Gränby sportfålt byggs om och till för 
att på ett bättre sätt möta breddidrottens behov samt även möter konståkningens funktionskrav för att 
kunna arrangera svenska och nordiska mästerskap. 

Nybyggnation av en issportsarena bedöms rymmas i en investeringsram på 420 miljoner kronor. En 
om och tillbyggnad av befintlig anläggning vid Gränby sportfålt bedöms rymmas i en investeringsram 
på 63 miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Karolin Lundström (V) och Fredrik Ahlstedt (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) första (1) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) första (1) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) andra (2) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 5 mars 2019 § 70. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M. 
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§ 28 

Projektdirektiv Främre Boländerna 
KSN-2018-1052 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i projektet Främre Boländerna göra justeringar till 
etapp 1 när så förvaltningen finner lämpligt. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är lämpligt att i Projektdirektiv alltid lägga till att styrgruppen är relevant del av 
kommunstyrelsen. Det bör alltid i projektdirektiv framgå att den högsta beslutande styrgruppen är 
kommunstyrelsen, relevant politisk nämnd eller till nämnd kopplat utskott. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för att i enlighet med 
kommunens samhällsbyggnadsprocess starta arbetet med att planera och därefter genomföra 
omvandlingen av Främre Boländerna. Efter färdigställandet av Resecentrum och Stationsgatan började 
många fastighetsutvecklare visa stort intresse för att utveckla Främre Boländerna. Ett översiktligt 
program för utvecklingen av Boländerna antogs 2014, varefter ett strukturprogram har tagits fram för 
området som antogs 2018. 

Enligt programmet ska området utnyttjas till kontorsetableringar eftersom närheten till Resecentrum 
skapar attraktivitet för verksamheter, särskilt företag med stort regionalt upptagningsområde av 
arbetskraft. Utbyggnaden längs Stationsgatan slutförs just nu med uppförandet av kontorshuset 
"Juvelen". Samtidigt pågår en utbyggnad av området mellan Resecentrum och Kungsgatan. 

Efter att strukturprogrammet antogs har arbetet med att genomföra omvandlingen av Främre 
Boländerna fortsatt och ett förslag till etappindelning har tagits fram med en tillhörande tidsplan och 
en uppdaterad ekonomisk kalkyl för hela området. Detta hanteras i ett reviderat projektdirektiv där 
dessa delar tillkommer, se ärendets bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 januari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 56. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 29 

Revidering av handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
KSN-2018-0108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att komplettera åtgärd 86 i handlingsplanen så att den lyder: 
86. Utreda hur behov av samhällsinformation kan tillgodoses och aktivt arbeta för att etablera ett 
statligt servicekontor i Gottsunda. 

att anta reviderad handlingsplan för Gottsunda/Valsätra enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
med motivering i bilaga A § 29. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 29. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Markus Lagerquist (M) och Hanna Victoria Mörck (V), 
att komplettera åtgärd 86 i handlingsplanen så att den lyder: 
86. Utreda hur behov av samhällsinformation kan tillgodoses och aktivt arbeta för att etablera ett 
statligt servicekontor i Gottsunda. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar tillägg med: 
att Uppsala kommun sjösätter en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gentemot barn och 
unga, som ett steg i att förbättra värdegrundsarbetet. 

Sammanfattning 
I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta Handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Syftet med 
handlingsplanen är att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart 
Gottsunda/Valsätra. Handlingsplanen har en tydlig koppling till det nya planprogrammet för området, 
som tagits fram parallellt. En del i kommunstyrelsens beslut var att komplettera samrådshandlingarna 
för planprogram för Gottsundaområdet med de fem fokusområdena från handlingsplanen samt att 
revidera och uppdatera handlingsplanen efter att samrådet genomförts. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsens 
bifaller detsamma. 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upPnlue KOMMUNSTYRELSEN 

9 (26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2019. 
Kommunstyrelsens återremittering av ärendet den 6 februari 2019 § 13. 
Arbetstutskottets förslag den 26 februari 2019 § 58. 

Utdragsbestyrkande 

14A- 
Justerandes sign 

tf/ 
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§ 30 

Yttrande över remiss av Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi 
KSN-2018-3748 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till fölmån för eget yttrande med motiveringen: 
Länsstyrelsens princip om att effektivisera först är klok. Byte av bränsle och teknik måste ske parallellt 
med effektiviseringsansträngningarna. Inte sekventiellt så som det uttrycks i kommunens remissvar. 
De "lågt hängande frukterna" är alltid kopplade till förbättringar i befintliga system. Att föreslå 
omfattande systemskiften som mer prioriterat än effektiviseringar är verklighetsfrånvänt och måste om 
man ändå föreslår det matchas med massiva offentliga infrastrukturinvesteringar. 

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar att bifalla Länsstyrelsens första princip om att effektivisering bör ske först. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av Uppsala läns regionala klimat- och 
energistrategi till Uppsala kommun för yttrande. Kommunen har efterfrågat och fått förlängd svarstid 
till den 7 mars. 

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att leda och samordna arbetet med att i dialog med andra 
aktörer i länet ta fram en ny långsiktig regional energi- och klimatstrategi. Arbetet sker mot bakgrund 
av de klimatmål som riksdagen har antagit och de långsiktiga energipolitiska målen i 
Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2). Strategin ska 
utgöra underlag för prioriteringar och vara vägledning i arbetet för minskad klimatpåverkan. 
Genomförandet ska ske i andra planer regionalt och lokalt. 

Kopplat till strategin arbetar länsstyrelsen med ett åtgärdsprogram för energi och klimat: "Färdplan för 
ett hållbart län — åtgärder för minskad klimatpåverkan" som också remitterats till kommunen. En 
remissversion av åtgärdsprogrammet behandlas i ett parallellt ärende (KSN-2018-3842). 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Stefan Hanns (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsens 
avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 54. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§31 

Yttrande över remiss av Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för 
minskad klimatpåverkan 
KSN-2018-3842 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av Färdplan för ett hållbart län — åtgärder 
för minskad klimatpåverkan 2019-2022 till Uppsala kommun för yttrande. Kommunen har efterfrågat 
och fått förlängd svarstid till den 7 mars 2019. 

Programmet syftar till att samla prioriterade åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen 
och effektivisera energianvändningen i länet. Länsstyrelsens har regeringens uppdrag att utveckla, 
samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå det 
nationella generationsmålet och milj ökvalitetsmålen. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i 
klimatarbetet förväntas åtgärdstakten inom milj öarbetet i länet öka och därigenom på sikt leda till ett 
bättre milj ötillstånd och ökad måluppfyllelse av de nationella klimat- och energimålen. 

Åtgärdsprogrammet utgår från länsstyrelsens förslag till uppdaterad energi- och klimatstrategi för 
Uppsala län 2019-2025. En remissversion av strategin behandlas i ett parallellt ärende (KSN-2018-
3748). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 55. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(i 



12 (26) 

upP,Mlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 32 

Prissättning av mark för restaurangverksamhet i Östra Fyrislund 
KSN-2018-0367 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att från prissättningsmodellen som kommunstyrelsen antog 2018-03-07 undanta området som anges i 
ärendets bilaga 1, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att efter anbudsförfarande sälja området i ärendets bilaga 
1, samt 

att lägsta pris för fastighet inom området i ärendets bilaga 1 ska följa prissättningsmodellen som 
kommunstyrelsen antagit 2018-03-07. 

Sammanfattning 
Efter att kommunstyrelsen antog prissättningsmodellen har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat vidare 
med att sälja mark i Östra Fyrislund. Under detta arbete har stadsbyggnadsförvaltningen sett att 
området i Bilaga 1 skulle vara möjligt att sälja för restaurangverksamhet. 

Samtidigt som intresset för restaurangverksamhet i Östra Fyrislund är stort, är området som 
stadsbyggnadsförvaltningen ser som lämpligt för restauranger litet. Ett anbudsförfarande ger samtliga 
intressenter samma förutsättningar, villkor och möjlighet att förvärva mark för restaurangverksamhet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 februari 2019. 
Mark- och exploateringsutskottets förslag den 13 februari 2019 § 11. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k if 
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unfyfilufa KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 33 

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör 
KSN-2019-0413 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör enligt bilaga. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala-Alliansen tycker det är viktigt att uppmärksamma aktörer som gör samhällsnyttiga insatser 
på landsbygden, och står bakom riktlinjen för pris till årets landsbygdsaktör. Det är viktigt att 
kommunen vidkänner att samhällsnyttiga insatser kan ta sig olika uttryck och utföras av en rad olika 
aktörer, och således inte begränsar urvalet av kandidater för mycket. Därför förordade vi och fick 
stöd för att aktören som får priset bör ha sin bas i alla eller någon av kommunens landsbygder, samt 
att verksamheten som prisas bör ha gynnat allmänheten i berörd bygd, istället för de ursprungliga 
skrivelserna aktören som får priset ska ha sin bas i alla eller någon av kommunens landsbygder samt 
att verksamheten som prisas ska ha gynnat allmänheten i berörd bygd. Dessa formuleringar utesluter 
inte aktörer som har sin bas i staden eller i andra kommuner men gör viktiga insatser för Uppsalas 
landsbygd, och undviker en politisk diskussion om vad som är att "gynna allmänheten". 

Yrkande 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
I samband med att kommunfullmäktige antog landsbygdsprogrammet antogs också en handlingsplan 
med insatser som skulle genomföras. Ett av uppdragen i handlingsplanen lyder "årligen utse en 
förening eller ett företag som gjort extra mycket för att nå målet att bli en av Sveriges bästa 
landsbygdskommuner." 

Fonnerna för priset till årets landsbygdsaktör beskrivs i en riktlinje. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 57. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 34 

Friidrotts SM 2020 
KSN-2019-0517 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun ställer sig bakom en ansökan om att arrangera Friidrotts-SM i Uppsala år 2020, 

att avsätta en budgetram på 1 285 000 kronor för genomförande av Friidrotts-SM 2020, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med Upsala IF friidrott inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i Mål och 
budgetarbetet 2020-2022. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Det är viktigt att stötta Uppsala IFs försök att rädda Friidrottsförbundet när Uddevalla kommun 
dragit sig ur att stötta SM 2020. Ett stöd på 800.000 täcker de infrastrukturbehov som SM:et kräver. 
Jag anser inte att Uppsalas skattebetalare i detta sammanhang till exempel ska finansiera en SM-
bankett. Uppsala kommun saknar inte behov inom välfärdens kärna att prioritera högre, till exempel 
inom äldre- och socialomsorgen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande från Karolin Lundström (V) och Ulrik Wärnsberg (S), 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Stefan Hanna (-) yrkar att maximera stödet till max 800 000 kronor. 

Sammanfattning 
Svenska friidrottsförbundet har tidigare utsett Uddevalla som arrangör och värd för friidrotts-SM 
2020. Uddevalla har emellertid tvingats dra sig ur arrangörskapet och Svenska friidrottsförbundet har 
därför vänt sig till Upsala IF men en förfrågan om föreningen kan stå värd för mästerskapet. Upsala IF 
har inte resurserna att genomföra tävlingarna själva. Man har därför vänt sig till Uppsala kommun med 
en förfrågan om kommunen kan ställa sig bakom en ansökan om att arrangera Friidrotts-SM i Uppsala 
2020 och delfinansiera genomförandet av tävlingarna. 

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

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

te f 1-7kor 
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upP,Mlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 59. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uplffillut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 35 

Inrättande av upphandlingsråd 
KSN-2019-0268 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett upphandlingsråd och anta föreskrifter för rådet enligt ärendets bilaga, 

att utse Mohamad Hassan (L) till ordförande och att bordlägga valet av vice ordförande för 
upphandlingsrådet, samt 

att bordlägga valen av ledamöter i upphandlingsrådet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, bilaga A § 35. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till fölinån för eget yrkande, bilaga B § 35. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-): 
att upphandlingsrådets består av en representant vardera från de partier som representeras i 
kommunstyrelsen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(I) att Rådets namn skall vara Näringslivsråd, samt 
(2) att ett uppdrag läggs till som innebär att rådet används som ett forum mellan kommun och 
näringsliv / ideell sektor om hur kommunen på ett bättre sätt kan ge service och ge goda 
förutsättningar för dessa. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Ulrik Wämsberg (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Erik Pelling (S) nominerar Mohamad Hassan (L) till ordförande för upphandlingsrådet samt att övriga 
val bordläggs. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bordläggning av valet av ordförande för upphandlingsrådet. 

Sammanfattning 
I Mål och budget 2019-2021 som beslutades av kommunfullmäktige den 10-11 december 2018 gavs 
kommunstyrelsen uppdraget att inrätta ett upphandlingsråd. 

I enlighet med uppdraget har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till föreskrifter för ett 
upphandlingsråd i Uppsala kommun. 

Utdragsbestyrkande 

J67-- 
Justerandes sign 

4' 
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Uplinlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

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

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

Ordförande ställer därefter bordläggning av valet av ordförande mot ärendets avgörande idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Ja för att ordförandevalet ska ske vid dagens sammanträde. Nej för bifall till Fredrik Ahlstedts (M) 
yrkande om bordläggning 

Kommunstyrelsen beslutar med nio ja-röster mot sex nej-röster att ordförandevalet ska ske vid dagens 
sammanträde. 

Ja- röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Asal Gohari (S), Eva Christiemin (S), Ulrik Wämsberg 
(S), Rickard Malmström (MP), Karolin Lundström (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Erik Pelling 
(S). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), Simon 
Alm (SD) och Jonas Segersam (KD). 

Ordförande ställer därefter nominering av Mohamad Hassan (L) till ordförande för upphandlingsrådet 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen bordläggningen av övriga val i ärendet mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 mars 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 5 mars 2019 § 68. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP10.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 36 

Motion av Jonas Segersam (KD) om trygghetsboenden 
KSN-2017-3187 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till att-satserna 2 och 3. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att äldrenämnden får i uppdrag att inventera och för kommunstyrelsen presentera en 
bedömning av behovet av vårdboenden och trygghetsboenden framöver. Utifrån den 
behovsinventeringen ska kommunstyrelsen få i uppdrag att ta fram en investeringsplan för utbyggnad 
av vård- och trygghetsboenden under perioden för gällande översiktsplan. Det gäller såväl att i den 
fysiska planeringen som i den ekonomiska investeringsplanen bedöma de ekonomiska konsekvenserna 
av det framtida utbyggnadsbehovet. Vidare föreslår motionären att det, utifrån kommunstyrelsens 
investeringsplan, i ägardirektivet till Uppsalahem införs ett uppdrag om lämplig volym för nya 
trygghetsboenden. Avslutningsvis föreslår motionären att äldrenämnden får i uppdrag att utforma 
detaljerna för en äldreboendegaranti för personer över 85 år. 

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

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till motionen mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019. 
Äldrenämndens förslag den 7 februari 2019 § 14. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 61. 

Utdragsbestyrkande 

fA/4 
Justerandes sign 

k' 
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unnif, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 37 

Motion av Stefan Hanna (-) om ökad trafiksäkerhet i centrala Uppsala 
KSN-2017-3193 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Beklagligt att inte svaret bättre förhåller sig till behovet av ett trafiksäkrare centralt rum. Yrkandet om 
utökat gångfartsområde bereds inte på ett acceptabelt sätt. Självklart innebär ett gångfartsområde ett 
större skydd mot en eventuell fordonsattack jämfört med en gata utan farthindrande åtgärder. 

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande 
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde saknade 
vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står bakom motionen 
och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar avslag till motionen. 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 
2017 att 
- installera dynamiska farthinder på centrala Uppsalas hårdast trafikerade gator 
- utvidga gångfartsområdet som ett led i att bland annat försvåra skadeverkningar vid en eventuell 
fordonsattack mot gående i centrala Uppsala. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och 
mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkande om avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2019. 
Gatu- och samhällsmiljönämndens förslag till beslut den 7 februari 2019 § 16. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 62. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 38 

Motion av Stefan Hanna (-) om anropsstyrd kollektivtrafik 
KSN-2017-3195 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Uppsala kommun är den i särklass största kommun som ingår i Region Uppsala. Det är både ur ett 
invånarperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv viktigt att genomföra ett pilotprojekt för anropsstyrd 
kollektivtrafik till och ifrån någon någon del av Uppsala kommuns landsbygd och Uppsala stad. Det 
är mycket otillfredställande att inte detta önskade pilotprojekt redan pågår. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till fölmån för Stefan 
Hannas (-) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde saknade 
vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står bakom motionen 
och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande från Markus Lagerquist (M) och Jonas Segersam (KD), 
bifall till motionen. 

Rickard Malmström (ATP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 
2017 att kommunen i samverkan med Region Uppsala ska inleda ett försöksprojekt med anropsstyrd 
kollektivtrafik på glesbygden kring Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2019. 
Gatu- och samhällsmiljönämndens förslag den 7 februari 2019 § 17. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 63. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Lf 
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LIREN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 39 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm 
KSN-2017-3197 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

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

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
David Perez (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 
2017 att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för alla över 65 års ålder i kommunen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019. 
Äldrenämndens förslag den 7 februari 2019 § 12. 
Arbetsutskottets förslag den 26 februari 2019 § 64. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i 
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upPlealut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 40 

Motion av Mia Nordström (C) om nya riktlinjer för mer yta och grönska 
mellan husen vid nybyggnation 
KSN-2018-3410 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde saknade 
vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står bakom motionen 
och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Mia Nordström (C) yrkar i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 
2018 att kommunfullmäktige beslutar att komplettera och ändra nuvarande riktlinjer för planering av 
nya bostäder till att säkerställa mer än tillräcklig yta, ljusinsläpp och grönska mellan huskropparna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 februari 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 12 februari 2019 § 50. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,M13 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 41 

Val av representant till nätverk för förtroendevalda kring medborgardialog 
och samverkan med civilsamhället 
KSN-2019-0665 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Linda Eskilsson (MP) och Markus Lagerquist (M) att representera Uppsala kommun i SKLs 
nätverk för förtroendevalda kring medborgardialog och samverkan med civilsamhället. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner och regioner till att delta i 
nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av 
medborgardialog och samverkan med civilsamhället (bilaga). Nätverket är ett kunskapsnätverk där 
deltagarna får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel samt får 
möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra. 

Varje kommun och region har möjlighet att delta med två personer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 februari 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliga KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 42 

Val av ombud till ägarråd i mera AB 
KSN-2019-0666 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) till ombud för ägarråd i mera AB den 15 april. 

Sammanfattning 
mera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom 
digitalisering stödjer mera ägarnas verksamhetsutveckling. mera koordinerar och utvecklar 
gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. 

Den 15 april arrangerar SKL Företag ägarråd för mera AB. Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, 
verksamhetsinriktning och rambudget inför bolagsstämman som arrangeras senare i år. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 februari 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 43 

Deltagande vid SKLs demokratidag 3 april 2019 
KSN-2019-0674 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bereda möjlighet för Helena Nordström-Källström (M13) och Tobias Smedberg (V) att delta på 
SKLs demokratidag 2019. 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder förtroendevalda i kommuner till Demokratidagen 2019, 
mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog (bilaga). 
Under dagen arrangeras föreläsningar i plenum samt parallella seminarier på teman som 
demokratiutveckling, medborgardialog, politiskt ledarskap, revison m.m. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 februari 2019. 

Justerandes sign 

ir 
Utdragsbestyrkande 
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UpRealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-06 

§ 44 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 30 januari - 26 februari 
KSN-2019-0135 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 30 
januari 2019 —26 februari 2019 till protokollet. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 30 
januari till och med 26 februari 2019. 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 30 januari till och med 26 februari 2019: 
1. Protokoll från jämställdhetsrådet den 24 januari 2019. 
2. Finansrapport per januari 2019 Uppsala kommun- och koncern. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 mars 2019. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KS 2019-03-06 § 27 bilaga A 

Ärende 4 

Ny anläggning för issporter 

Reservation 

Moderaterna 

Moderaternas förstahandsförslag var att lägga arenan på kvarteret Kölen. Det viktigaste är nu dock 

att beslutet har fattats och att bygget blir av. Beslutet att förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby 

sportfält gör dock att förutsättningarna för arenan måste tydliggöras. Den nya arenan är en elitarena 

som långsiktigt ska lägga grund för elithockey i Uppsala. Med den nya arenan för elithockeyn frigörs 

plats för breddidrotten och konståkning på andra isytor som tidigare nyttjats av hockeyn, exempelvis 

A-hallen i Gränby ishall. 

Vi vill nu att Almtuna ges möjlighet att sköta driften för arenan så att de får de ekonomiska 

incitamenten att göra arenan till en plats fylld av evenemang, restauranger m.m. Vi vill även utreda 

den redan idag ansträngda parkerings- och trafiksituationen runt Gränby sportfält. Allt för att 

arenaområdet ska fungera så bra som möjligt och för att det ska kunna bidra till och förbättra 

Uppsalas besöksnäring. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverar sig Moderaterna mot beslutet att avslå följande 

tilläggsattsatser: 

Att uppdra till KLI< att ta fram utkast till ett operatörsavtal med syfte att säkerställa 

elithockeyns förutsättningar i den nya isarenan. 

Att uppdra till KLK att ta fram förslag för trafik- och parkeringslösning för ett utbyggt 

Gränby sportfält. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

MODERATERNA 
UPPSALA 

ke 



KS 2019-03-06 § 27 bilaga B 

Ärende 4 
Ny anläggning för issporter 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Beslutet att förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby sportfält är positivt, Kristdemokraterna är dock 
mycket kritiska till investeringen som sådan då vi gärna hade sett att någon annan byggt och drivit 
anläggningen än Uppsala kommun. 

Det är beklagligt att vii Uppsala inte har ett starkt näringsliv som är villigt att bekosta en arena med 
privata medel. Problemet för kommunen är att vi har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge gällande 
nya investeringar eftersom vi är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Först och främst 
måste vi se till att vi får nödvändig infrastruktur på plats, såsom nya bostäder och arbetsplatser, nya 
skolor och äldreboenden. Det gör att utrymmet för investeringar i fritidsanläggningar hela tiden 
krymper. Speciellt med bakgrund av att vi redan fattat beslut om en investering på nästan en miljard 
kronor på nya Studenternas, över en miljard kronor på ett nytt stadshus och ca en miljard kronor på 
ett nytt Fyrishov har vi egentligen inte råd med en halv miljard för en ny kommunal ishockeyarena. 

Vi reserverade oss därför på föregående möte, som enda parti, mot förslaget att till 
kommunstyrelsen föreslå att en ny arena ska byggas i kommunal regi. Vi har också varit kritiska att 
"Kölen", kommunens industritomt bredvid reningsverket i Kungsängen varit huvudspår under hela 
utredningen, vilket vi tydligt framfört under processen. Vi blev därför väldigt förvånade över 
beskedet från S L MP dagen innan kommunstyrelsesammanträdet att även de stöder en placering av 
arenan på Gränby Sportfält. 

Detta borde ha getts som direktiv för hela utredningen i stället för som nu klockan fem i tolv, vilket 
dock bara visar vilken undermålig styrning Uppsala minoritesstyre representerar. Vi är naturligtvis 
glada att Gränby Sportfält kan fortsätta utvecklas, vi tror det kan komma att innebära en synergi för 
de olika aktörerna och intressenterna runt sportfältet. Vi har bland annat motionerat om att 
föreningarna tillsammans borde få driva parkeringen i stället för Uppsala kommun, och nu skulle man 
kunna bilda ett nytt Gränby-sportfält bolag där alla aktörer ingår som kan få ansvar för även den nya 
arenan. 

När nu en investering ändå blir fallet vill vi att man åtminstone ser över investeringen för att få ned 
kostnaderna och för att satsa mer på ombyggnation än nybyggnation. Vi yrkade därför på följande: 

att Uppdra till kommunledningskontoret att utifrån att Gränby sportfält väljs som plats för 
investeringen det görs en ny utredning för att få ner kostnaden för investeringen. Ett 
alternativ där en ombyggnation av befintliga hallar görs för ny arena bör tas fram som 
jämförelse, med komplettering av ytterligare isytor. 

att uppdra till Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB utreda vad det kostar 
att isolera och gjuta om ispisterna i A- och C-hallen på Gränby Sportfält i anslutning till 
om- och tillbyggnaden av desamma, utifrån att detta kan innebära att det kan göras 
billigare och med mindre inverkan på den verksamhet som bedrivs där än vad som 
annars blir fallet. 

Det andra yrkandet var ett instämmande i Centerpartiets förslag som vi la eftersom inte de har 
yrkanderätt i kommunstyrelsen 

k() 



Vi instämde även i Moderaternas andra yrkande om parkeringarna utifrån vår tidigare motion om att 

parkeringslösningen bör ses över, och att just parkeringarna var ett argument mot placeringen på 

Gränby Sportfält. Med tanke på att såväl Willys som Gränbystaden ligger inom gångavstånd borde 

det finnas möjlighet till en lösning där parkeringskapaciteten säkras för större evenemang. 

Jonas Segersam (KD) 



KS 2019-03-06 § 27 bilaga C 

Särskilt yttrande till KS 190306 

Särskilt yttrande KS 190306 4. Ny anläggning för issporter 

Vänsterpartiet gläds åt att det äntligen blir av att en isarena byggs i Uppsala. Och vi gläds åt 
att det beslutats om en parallell satsning på befintlig isanläggning vid Gränby sportfält. 
Vänsterpartiet har i över tio års tid velat se en satsning på en isarena och på isidrotterna som 
kommer hockey, konståkning, paraidrott, skolor och allmänhet till del. Som svarar mot både 
elit och mot breddidrottens behov. 

Hade arenan byggts redan när Vänsterpartiet ställde sig bakom idrotternas krav för över tio 
år sedan hade bygget blivit betydligt billigare. Istället har satsningen förhalats av framförallt 
socialdemokraternas och moderaternas förhoppningar om att en eventarena som ingen 
efterfrågat skulle byggas vid en annan plats i Gränby. Den skulle finansieras med hjälp av 
kommunala investeringsmedel men en privat aktör skulle sedan ta hem vinsterna. 

Nu byggs arenan och den byggs av kommunen. Det är bra för ett växande Uppsala som har 
ett stort underskott på isytor. Vänsterpartiet förordar dock att arenan byggs i det mer centralt 
belägna kvarteret Kölen istället för som nu blir fallet, på sportfältet i Gränby. Båda 
placeringarna har sina för- och nackdelar men kvarteret Kölen vinner genom att den är mer 
tillgänglig för fler, är enklare att ta sig till och från med hållbara transporter eller till fots och 
genom att den bättre kan svara mot behoven i den södra delen av staden som kommer växa 
kraftigt. En arena i kvarteret Kölen tillför också fler publikt orienterade platser och fastigheter i 
de södra delarna av innerstaden och innerstaden där detta saknas. Att vi säkerställt en 
samtida satsning på befintliga arenor vid sportfältet, som kommer konståkning och allmänhet 
till del, var en förutsättning för att vi skulle förorda placering Kölen. 

Överordnat för Vänsterpartiet är dock att satsningen blir av, att den kommer alla till del, och 
att det blir en ekonomiskt försvarbar investering. Vi ser därför mycket positivt också på den 
nu valda placeringen vid sportfältet, även om vi står fast vid att placering Kölen är något 
bättre. 

Hanna Victoria Mörck (v) Karolin Lundström (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  
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Ärende 4 
Ny anläggning för issporter 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet gläds åt att kommunstyrelsen nu fattat beslut om att påbörja byggnationen av en ny 
isarena på Gränby Sportfält. Genom detta beslut får breddidrotten bättre förutsättningar att bedriva 
en långsiktigt hållbar verksamhet, samtidigt som Almtuna bereds möjlighet att fortsätta tävla på 
elitnivå. 

För Centerpartiet var det viktigt att den nya arenan placerades just på Gränby Sportfält och inte i 
kvarteret Kölen. Gränby har bättre infrastruktur och kollektivtrafikförsörjning än kvarteret Kölen 
vilket kommer underlätta både för många Uppsalabor och för tillresande att ta sig till och från 
arenan. Närheten till befintliga ishallar, IFU Arena, UTK-hallen, friidrottsarenan och arenahotellet 
möjliggör också betydande synergier och bättre framtida utvecklingsmöjligheter. 

När arenan nu förläggs till Gränby ser Centerpartiet ypperliga möjligheter att lägga den skola som ska 
byggas i Kungsängen i kvarteret Kölen istället för på den så kallade busstomten. Det skulle ge en 
bättre ekonomisk kalkyl för skolprojektet och samtidigt säkerställa tillräckligt med utrymme för en 
skolgård som uppfyller kommunens egna riktlinjer. 

När busstomten inte behövs för en skola i Kungsängen kan kommunen istället låta uppföra kontor 
och arbetsplatser här. Uppsala lider i dagsläget av kontorsbrist vilket försvårar för företag att 
expandera och/eller flytta hit. Den här situationen menar Centerpartiet att kommunen måste 
avhjälpa. Om människor inte kan hitta arbete i kommunen finns risk för att Uppsala utvecklas till en 
sovstad som försörjer Stockholm med arbetskraft. 

Centerpartiet vill trycka på vikten av att om- och tillbyggnationen av befintliga ishallar planeras 
noggrant innan arbetet sätter igång. I Gränby finns i dagsläget tre ispister, varav en är en året-runt-is. 
Arbetet måste planeras på ett sådant sätt att den nuvarande iskapaciteten kan behållas under hela 
byggperioden — en mindre iskapacitet skulle kunna få förödande konsekvenser för de föreningar som 
är verksamma på anläggningarna. 

I samband med att A-, B- och C-hallarna i Gränby byggs om menar Centerpartiet vidare att Sport- och 
Rekreationsfastigheter bör utreda att byta ut ispisterna i A- och B-hallarna. Bolagets inspektioner av 
dessa hallar har påvisat att avsaknaden av isolering under isarna leder till temperaturförändringar i 
backen som medför rörelser i marken. Stora stenblock pressas emellanåt upp mot betongplattan 
under isen, vilket försämrar iskvaliteten. Därtill innebär avsaknaden av isolering att dyrbar kyla 
försvinner rakt ned i backen, något som ger onödigt höga driftskostnader. Om det är billigare och 
medför mindre olägenhet för föreningarna i anläggningarna att byta ut ispisterna i anslutning till 
ombyggnationen bör kommunen passa på att göra en investering som kommer vara nödvändig förr 
eller senare till ett lägre pris. 

Avslutningsvis vill Centerpartiet trycka på 
vikten av att alla idrotter ges jämlika 
förutsättningar av Uppsala kommun. Från 
konståkningsföreningarna har framförts 
en oro över att de skulle riskera att få 
betala självkostnadspris för den 
markträningslokal som planeras i det 

NÄRODLAD 
POLITIK 

• 
Centerpartiet 

17/ 



tillkommande arenacentret. Förvaltningen har i våra kontakter med dem försäkrat att så inte 
kommer bli fallet. Centerpartiet kommer emellertid fortsätta att bevaka detta. Vi menar att olika 
idrotter bör ha jämlika förutsättningar och tycker att det vore att sända en olycklig signal från 
kommunen att uppföra en ny elitarena för närmare en halv miljard kronor och låta en 
mansdominerad idrott hyra den enligt en förmånlig hyresmodell, och samtidigt kräva att en lika stor 
kvinnodominerad idrott ska betala självkostnadspris för att hyra en träningslokal. 

Jonas Petersson (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 



KS 2019-03-06 § 29 bilaga A 

Ärende 15 
Revidering av handlingsplan Gottsunda/Valsätra 

Reservation/Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Som vi i tidigare anfört anser vi att frågor som rör både trygghet, minskat utanförskap och bättre 
möjligheter att gå från bidrag till jobb är högt prioriterade. Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
innehåller i sin nuvarande form flera mycket bra förslag inom dessa områden. Vi saknar dock 
fortfarande en del för att helt få med perspektivet kultur och värdegrund. 

Vii Uppsala-Alliansen ser behovet av lyfta upp den ökande antisemitismen i skolorna vilken är en 
viktig fråga att ha som utgångspunkt i ett mer aktivt värdegrundsarbete. Genom att lyfta upp den 
ökande antisemitismen är vår övertygelse att även diskussioner om grundläggande mänskliga 
rättigheter och värderingar kommer att initieras. 

Därför yrkade Uppsala-Alliansen, men blev tyvärr nerröstade: 

att "Uppsala kommun sjösätter en vaccinationskampanj mot antisemitism, främst gentemot barn 
och unga, som ett steg i att förbättra värdegrundsarbetet." 

I beredandet och revideringen av detta ärende har Uppsala-Alliansen lagt ett större antal förslag som 
nu finns med i slutversionen av handlingsplanen. Vi tycker att det är mycket glädjande att styret i 
kommunen håller med oss på flera punkter och prioriterat in dessa i handlingsplanen. 

Vårt yrkande innehöll bland annat förslag om att ansöka om utvidgat LOV 3-område. Som 
framkommit i dialog och samråd med boende i området skänker de kommunala ordningsvakterna en 
känsla av trygghet, något Uppsala-Alliansen länge poängterat och prioriterat. Ett av de områden som 
uppfattas som allra minst tryggt och som är mest drabbat av brottslighet är Bandstolsvägen, vilket 
idag inte omfattas av LOV 3-området. Kommunledningskontoret bör förbereda en ny ansökan för ett 
LOV 3-område där även Bandstolsvägen omfattas. 

Vi önskade från början att ett tydligare samarbete med civilsamhället hade lyfts fram i 
handlingsplanen — även om civilsamhället nämndes lös tydligare beskrivningar om hur samarbetet 
ska gå till med sin frånvaro. Vi tror att en nyckel till ett tryggare Gottsunda är att samarbeta med de 
aktörer som redan finns på plats och är aktiva. Exempelvis bör föreningslivet redan nu kunna 
erbjudas ett tätare samarbete med kommunens skolor i området. Erfarenhet visar att exempelvis 
idrotten når gruppen av ungdomar som är utsatta och finns i riskzonen att hamna i utanförskap, 
brott och missbruk. 

Vi lyfte i vårt tidigare yrkande också vikten av att utreda hur samarbetet mellan kommun och kyrkor, 
samfund och övriga kulturella föreningar kan stärkas i syfte att motverka extremism och 
hedersproblematik. Samtidigt bör kommunen initiera projekt som syftar till att i dialog med olika 
grupper i Gottsunda/Valsätra belysa och öka förståelse för skillnader i kultur och värdegrund. 

Vi poängterade även att kommunen bör arbeta aktivt för att få fler boende i området att gå från 
bidrag till jobb. Kommunen bör på ett tydligare sätt uppmuntra lokala företagare, men också 
kommunens egna verksamheter, att anställa individer som står långt från arbetsmarknaden. Ett eget 
jobb och att vara med och bygga upp sitt område ger både stolthet och ägandekänsla. Vår starka 
uppfattning är att det skulle bidra också till ett tryggare område, det man känner ett ägarskap för 
vårdar man. Två av våra förslag, att utreda en modell med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser och 



att en arbetsmarknadshandläggare alltid kopplas in automatiskt redan under första mötet när någon 
söker försörjningsstöd, gick igenom i Arbetsmarknadsnämnden och kommer därmed också dessa att 
bli verklighet. 

Nedan följer ursprungsattsatserna som Uppsala-Alliansen lade fram på 

kommunstyrelsesammanträdet 6 februari 2019, som nu finns med i handlingsplanen om än i andra 
skrivningar: 

Att "säkra trygga och säkra skolvägar" läggs till som ny aktivitet under område 3, med 
gatu- och samhällsmiljönämnden som huvudansvarig. 

Att uppdra åt kommunledningskontoret att ansöka om ett vidgande av LOV 3-området så 
att även Bandstolsvägen på försök omfattas. 

Att uppdra till kommunledningskontoret att snarast identifiera fler lämpliga kommunala 
förvaltningar, som inte är socialtjänst-relaterade, för flytt till lediga lokaler i Gottsunda. 

Att Uppsala kommun aktivt jobbar för att stärka kopplingen mellan det lokala 
föreningslivet och kommunens skolor i området Gottsunda/Valsätra. 

Följande förslag gick igenom i Arbetsmarknadsnämnden: 

Att Uppsala kommun ska utreda ett system med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser, 
likt de modeller som exempelvis Sundbybergs kommun och Nacka kommun använder, i närområdet i 
Gottsunda/Valsätra. 

Att en arbetsmarknadshandläggare alltid kopplas in automatiskt redan under första mötet 
när någon söker försörjningsstöd. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 

UPPSALA 
ALLIANSEN 
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KS 2019-03-06 § 35 bilaga A 

Reservation — Inrättande av Upphandlingsråd 

Syftet med rådet är mycket oklart och det är mycket svårt att förstå mervärdet med den 
ytterligare administrationen och merkostnaden rådet medför. Redan idag utgör den centrala 
inköpsresursen en trång sektor. Ett upphandlingsråd belastar dessa resurser med omfattande 
merarbeten. Det är i praktiken inte till fördel för någon. 

Det minsta ett liknande förslag borde ha föregåtts med är en dokumenterad remissrunda bland 
kommunens näringslivsorganisationer. 

Inköp är ett mycket reglerat verksamhetsområde. Kommunen genomför redan löpande 
leverantörsträffar där företag både får information och chans att ställa frågor. Istället för ett 
dyrt och tidskrävande upphandlingsråd kan leverantörsträffarna utvidgas om behovet anses 
finnas bland Uppsalas företagare. I förslaget är det mycket oklart hur urvalet av företagare till 
rådet ska genomföras. Istället för ett dyrt upphandlingsråd är det istället bättre att ha öppna 
leverantörsträffar där samtliga företagare som vill förstå bättre hur kommunen arbetar, samt 
önskar göra sin röst hörd, får en chans att delta. 

Det framgår bland annat i missivet att rådet avser lyfta frågor som självklart ska lyftas i KS-
AU, i KS, i respektive nämnd och i relevanta styrelser. Särskilt intressanta frågor kan 
självklart lyftas på leverantörsträffar och i de löpande möten som arrangeras genom 
kommunledningskontorets enhet för Näringslivsutveckling. Det föreslagna rådet är ett 
exempel på onödig administration och kostnadsdrivande verksamheter som förutom att 
fördyra kommunens verksamheter också försämrar viktiga handläggningstider. Varje nämnd 
har ett ansvar att säkerställa att upphandlingar genomförs utifrån önskade kvalitetskrav och av 
kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen har ett särskilt viktigt 
uppdrag att säkerställa en professionell och effektiv inköpsfunktion som stöttar nämnderna 
vid upphandlingar. Det är mycket viktigt att nämnderna säkerställer att önskade krav ställs 
innan upphandling offentliggörs. Det är samtidigt viktigt att de krav som ställs rimligt 
matchar de priser berörd nämnd är villig att betala. Om kvalitetsupphandling genomförs är det 
mycket viktigt att den kvalitet som beställts också mätbart kan följas upp. 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Politiskt obunden 



KS 2019-03-06 § 35 bilaga B 

Ärende 17 Upphandlingsråd 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vi tycker att Upphandlinsråd är för snäv benämning, när vi bjuder in näringsliv och ideell sektor till ett 

institutionaliserat råd. Upphandlingsfrågor bör hanteras i varje nämnd och styrelse, där det bör 

finnas särskilda upphandlingsutskott, i alla nämnder inklusive kommunstyrelsen. Upphandlingsfrågor 

är det väldigt viktigt att politiken följer, och det kan inte konkret göras i ett upphandlingsråd som blir 

mer forum för dialog och diskussion. 

Kristdemokraterna yrkade därför på 

att Rådets namn skall vara Näringslivsråd 

att ett uppdrag läggs till som innebär att rådet används som ett forum mellan kommun 

och näringsliv / ideell sektor om hur kommunen på ett bättre sätt kan ge service och 

ge goda förutsättningar för dessa. 

Jonas Segersam (KD) 
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