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plats och tid:
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arlene Burwick

o ii förande

ohamad Hassan (FP) justerare

Astrid Anker sekreterare
ANSLAG/BEVIS
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Astrid Aiicer
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 109

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mohamad Hassan (FP) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 110
Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista med den ändringen att efter ärende 4 behandlas
ärendena, 9 11 ochl 5 före övriga ärenden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 111

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2015
KSN-2015-0810
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna periodbokslut och årsprognos per 30 april 2015 för kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat för perioden vilket till största del beror på
kostnader för Ulleråkersområdet. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat. Det prognostiserade resultatet påverkas, liksom periodresultatet, av ökade kostnader för Ulleråkersområdet.
De planerade aktiviteterna för att nå mål och genomföra uppdrag följer plan. Arbete pågår med i
stort sett alla aktiviteter som finns medtagna i kommunstyrelsens verksamhetsplan. De aktiviteter
som inte är påbörjade kommer att startas efter sommaren.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 maj 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Akten

Juster ndes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 112

Delårsbokslut och helårsprognos 2015 för Uppsala kommun
KSN-2015-1195
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2015 enligt
ärendets bilaga 1.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att anmäla helårsprognos för 2015 till kommunfullmäktige,
att uppdra till samtliga nämnder att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2015,

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att löpande följa upp och
återrapportera nämndernas och förvaltningarnas åtgärder,
att anlita SKL för att genomföra en fördjupad ekonomisk analys som ingångsvärde inför
kommunstyrelsens beslut om planeringsdirektiv för perioden 2017-2019, samt
att finansiering av nämndbeslut ska framgå av ärendeföredragningen under ekonomiska
konsekvenser.

Marta Obminska, Therez Olsson, Rickard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 112.
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 112.
Ärendet
Kommunen förutses redovisa ett positivt helårsresultat, påverkat av engångsintäkter och
engångskostnader. Den underliggande resultatprognosen från verksamheten, efter jämförelsestörande poster, indikerar ett underskott om -125 (-9) miljoner kronor. Underskottet blottar i flera
nänmder problem med kostnadsökningar utanför beslutade ramar. Effektiviseringsåtgärder påbörjats inom flera nämnder. Kommunstyrelsen bör understryka behovet att dessa snarast genomförs
så att nödvändiga besparingar realiseras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 112 (forts)
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg:
att finansiering av nämndbeslut ska framgå av ärendeföredragningen under ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut, med vid sammanträdet yrkat tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 8 juni 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige
Akten

Justeranles sign
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015 -06 -17

§ 113

Anvisningar för nämndernas verksamhetsplaner och styrelsernas affärsplaner
KSN-2015-0976
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinje för nämndernas verksamhetsplanering och uppföljning enligt ärendet bilaga 1,
att anta riktlinje för riskanalys och intern kontroll enligt ärendets bilaga 2,

att fastställa tidplan för verksamhetsplanering inför 2016 enligt ärendets bilaga 3,
att upphäva kommunstyrelsen beslut KSN-2014-0200 (Kommungemensamma mål för arbete med
intern kontroll 2014) från 9 april 2014, samt
att uppdra till kommunledningskontoret att följa upp arbetet med riskanalys, intern kontroll och
verksamhetsplanering och återrapportera till kommunstyrelsen senast mars 2016.
Reservation
Marta Obminska, Therez Olsson, Rickard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 113.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i december 2014 om planeringsdirektiv för Mål och budget 2016-2018.
Kommunlesdningskontoret fick i samma ärende i uppdrag att ta fram anvisningar för nämndernas
verksamhetsplaner. Ett anvisningspaket bestående av en riktlinje för verksamhetsplanering och
uppföljning, riktlinje för riskanalys och intern kontroll, tidplan för verksamhetsplaneringsarbetet
inför 2016 samt stödjande mallar har tagits fram.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att i ärendets bilaga 1 förtydliga punkt 1
under genomförande:

I. Utgå från Mål och budget
Läs remissförslaget till Mål och budget som lämnas av kommunstyrelsen i juni.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 113 (forts)
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 maj 2015.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Nämnder och styrelser
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06 -17

§ 114

Genomlysning av kommunens fastighetshantering
KSN-2014-0292
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kvarstående åtgärder verkställs enligt ärendets bilaga,
att uppföljning av dessa åtgärder avrapporteras av ansvarig nämnd i årsbokslut 2015, samt
att projektet att genomlysa fastighetshanteringen därmed avslutas.
Ärendet
Med anledning av uppdagade brister inom kommunens fastighetshantering har en granskning
av arrendeförvaltningen och Jobbcenter genomförts. I anslutning till denna granskning utvidgades
granskningen till närliggande verksamheter hos Teknik och service, kontoret för samhällsutveckling
(stadsbyggnadsförvaltningen fr om 1 januari 2015) och kommunledningskontoret.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 maj 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06 -17

§ 115

Kapitaltäckning för finansiella aktörer, Kommuninvest i Sverige AB
KSN-2015-1186
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att succesivt höja Uppsala kommuns insatskapital hos Kommuninvest i Sverige AB till 900
kronor per invånare genom en kombination av årlig återföring av ränta och återbäring samt
tillskott genom frivillig insats i enlighet med föredragning i ärendet
att konstatera att nivån 900 kronor per invånare förutsätter en ökning av insatskapital med
141 mnkr, samt
att höjningen till nivån 900 kronor per invånare senast ska vara genomförd per 2019-06-30.
Ärendet
Finansiella institut ska ha kapital att bära den risk de tar. EU:s nya kapitalkrav för finansiella
institut, det så kallad bruttosoliditetskravet kommer att införas från 2018. Kommuninvest i
Sverige AB är en sådan finansiell aktör som kravet ska gälla för. Respektive kommun som
genom medlemskap i den ekonomiska föreningen som äger Kommuninvest har att ta ställning
till hur de ska bidra till kapitaltäckningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 maj 2015.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommuninvest i Sverige AB
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015 -06 -17

§ 116

Socialdepartementet: Remiss om höjt avgiftstak för avgift enligt
socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23)
KSN-2015-1077
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt ärendets bilaga.
Ärendet
Socialdepartement har remitterat rubricerade promemoria för yttrande senast 31 juli 2015. I
promemorian föreslås en höjning av högkostnadsskydden för hemtjänst i ordinärt och särskilt
boende, dagverksamhet samt kommunal hälso— och sjukvård. Det syftar till att ge kommunerna
möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme
som överstiger dagens avgiftstak.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 maj 2015.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Socialdepartementet (skrivelse)
Akten

Justerandes sign
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 117

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
KSN-2015-0776
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta arbetsordning enligt ärendets bilaga 1.
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har i skrivelse den föreslagit förändringar i kommunfullmäktiges
arbetsordning. Förslaget har diskuterats vid en gruppledarträff.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 maj 2015.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015 -06-17

§ 118

Prioriteringsordning och planeringsunderlag för Styrel 2015
KSN-2015-0772
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna prioriteringsordning för Styrel enligt ärendets bilaga, samt
att godkänna planeringssunderlaget och överlämna det till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Ärendet
Styrel är en nationell process där offentliga aktörer och elnätsföretag tar fram ett underlag för att
kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare om eleffektbrist uppstår. Syftet är att lindra negativa
samhällskonsekvenser vid en sådan situation. Energimyndigheten har ansvar att vart fjärde år ta
initiativ till en ny planeringsomgång.
Yrkande
Mohamad Hassan(FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 maj 2015
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Länsstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:

2015-06 -17

§ 119

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021
KSN-2013-1447
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera Leader Upplandsbygds verksamhet under perioden 2015-2021 med 1 079 725
kronor per år, samt
att godkänna avtal mellan Uppsala kommun och Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling enligt
ärendet bilaga 1.

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 119.
Ärendet
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden går
ut på att ett område går samman och gör en strategi för hur landsbygden ska utvecklas. Strategin
genomförs genom stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Delfinansiering sker
från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska j ordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, till exempel i form av
nedlagd arbetstid. Leader står för samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens
ekonomi.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP) och Simon Alm (SD),
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 21 maj 2015

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Leader Upplandsbygd
Akten

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-06-17

§ 120

Kulturnämnden: Rapport av uppdrag att utreda behov och förutsättningar för
att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, så väl
etablerade som nyutexaminerade
KSN-2015-1051
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga utredningen till handlingarna, samt
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
Ärendet
Kulturnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett behov och förutsättningar för att
skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer. Bakgrunden till uppdraget är en
motion väckt av Kiillike Montgomery (MP) om möjligheten att ta fram ändamålsenliga lokaler
för konstnärer och för nyutexaminerade konstnärer samt att undersöka möjligheten att inrätta ett
ekonomiskt ateljéstöd. I kommunfullmäktiges beslut gavs utredningsuppdraget med bakgrunden
att det inte fanns någon aktuell översikt över behov och efterfrågan på ateljéer i Uppsala.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 maj 2015
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige (Anmälan)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 121

Riktlinjer för rörlighet
KSN-2014-1412
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta riktlinjer för rörlighet Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1, samt
att anta reglemente för särskild avtalspension enligt ärendets bilaga 2.
Ärendet
Uppsala kommun tecknade 1996 ett lokalt kollektivavtal om personalrörlighet. Avtalet mäter
inte upp mot arbetsgivarens befogade intresse av att säkerställa enhetlig struktur för likabehandling
och rättsäkerhet. Kollektivavtalet har sagts upp av kommunen och föreslås ersättas av riktlinjer.
Fördelen med en sådan ordning är att riktlinjerna måste följa den arbetsrättsliga lagstiftningen och
de centrala kollektivavtal som gäller för kommunal sektor vilket i sin tur medför att avsteg inte
heller kan göras lokalt på förvaltningar. Dessutom är det ett styrdokument som ägs av arbetsgivaren
som har arbetsledningsrätten och som därmed ansvarar för rättsäkerhet och likabehandling.
Yrkande
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 12 maj 2015.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 122

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker
KSN-2015-1143
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen,
att genomföra upphandling av entreprenör för genomförande av rivning av fyra byggnader i
Ulleråker,
att delegera till kommunens upphandlingschef att utse entreprenör, samt
att i upphandlingsunderlaget särskilt beakta upphandlingspolicyns skrivningar om
kollektivavtalsenliga villkor.
Ärendet
Ulleråkersområdet ska bebyggas med 8000 bostäder under de kommande 15 åren. Som ett led
i detta skall vissa befintliga byggnader i området rivas. I en första etapp ska fyra byggnader rivas.
Dessa går under benämningarna Hus 1, 56, 75 och 78 och omfattar totalt ca 25 000 m2.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg

att i upphandlingsunderlaget särskilt beakta upphandlingspolicyns skrivningar om
kollektivavtalsenliga villkor.
Jonas Segersam (KD) instämmer i bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
med vid sammanträdet yrkat tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 juni 2015.

Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Upphandlings enheten kommunledningskontoret
Akten
Juste a d s sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-06-17

§ 123

Äldreombudsmannens årsrapport 2014
KSN-2015-0642
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga äldreombudsmannens årsrapport 2014 till handlingarna.
Ärendet
Rapporten är en sammanställning av de frågor och synpunkter som inkommit till Uppsala kommuns
äldreombudsman (ÄO) under 2014. Rapporten utgår från äldre personers och anhörigas perspektiv
och beskriver hur de som kontaktat ÄO upplevt kontaker med äldreomsorgen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 28 april 2015.
Arbetsutskottet har biträtt förslaget.

Kommunfullmäktige (Anmälan)
Uppsala läns landsting
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(21)

Pleilue

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-06-17

§ 124

Ansökan om pilotkommun för ökat bostadsbyggande på statlig mark
KSN-2015-1322
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med föredragningen ansöka hos regeringen om att Uppsala kommun ska bli
pilotkommun för ökat bostadsbyggande på statlig mark.
Ärendet
Regeringen har aviserat att se över om fler studentbostäder kan byggas på statlig mark.
Yrkande
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD) och Therez Olsson (M), bifall
till kommunledningskontorets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.

Ordföranden anmäler korrigering i ärendets föredragning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 juni 2015.

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.
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§ 125

Avtal med Upplands lokaltrafik AB om att driva frågan avseende statlig
medfinansiering av Bussterminalen Uppsala resecentrum
KSN-2012-0040
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal med Upplands lokaltrafik enligt ärendets bilaga i föredragningen.
Ärendet
Frågan om statlig medfinansiering av Bussterminalen Uppsala resecentrum har varit föremål
för ett flertal prövningar och den är ännu inte slutligt avgjord. Ett avtal har upprättats som innebär
att UL fortsätter att rättsligt driva frågan om statlig medfinansiering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunledningskontorets
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 juni 2015.

Arbetsutskottet har inte tagit ställning i ärendet.

Upplands lokaltrafik AB
Akten
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§ 126

A. KSN-2015-0450
KSN-2015-0478
C. KSN-2015-0724

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälda ärenden till handlingarna.
A. Ansvarsplan 2015 för kommunstyrelsen, valnämnden och finansförvaltningen
Finansrapport april 2015
B. Protokoll från Mark- och exploaterings-utskottet, 2015-06-02.
Protokoll från Brottsförebyggande rådet, 2015-04-29.
Protokoll från föreningsstämma Dalabanans Intressenter, 2015-04-17.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter, 2015-04-17.
Protokoll från Uppsala Parkerings AB, 2015-05-19.
C. Uppsala Fairtrade City 2015.
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§ 127

2015-06-17

A. KSN-2015-0839
B. KSN-2015-1080
C. KSN-2014-1488
KSN-2015-0124
D. KSN-2012-0063
KSN-2014-1409
KSN-2015-0698
KSN-2015-0700
KSN-2014-1314
KSN-2015-1124
KSN-2012-0050
KSN-2012-1213
KSN-2015-0986

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
A. T.f förvaltningsdirektör Gunn-Henny Dahls beslut 2015-06-01 om vidaredelegering av
arbetsgivarfrågor
B. T.f upphandlings chef Tomas Näslunds beslut 2015-05-19 om avslag på begäran om att få ut
handlingar.
C. Näringslivsdirektör Yvonne Näsströms beslut 2015-01-21 om att bevilja föreningen Hälsa
Uppsala bidrag för verksamheten åren 2015-2016.
Näringslivsdirektör Yvonne Näsströms beslut 2015-02-01 om att bevilja föreningen
Företagarna Storvreta-Wattholma-Skyttorp bidrag för 2015 enligt samarbetsavtal 2015-2016.
D. Köpeavtal mellan avseende fastigheten Uppsala Bälinge-Lövsta 9:38.
Köpeavtal mellan avseende fastigheten Uppsala Vaksala-Lunda 26:23.
Köpeavtal mellan avseende fastigheten Uppsala Bälinge-Nyvla 2:19.
Köpeavtal mellan avseende fastigheten Uppsala Bälinge-Rörby 11:14.
Köpeavtal för exploatering, Lerdamsparken.
Tillägg till exploateringsavtal, kvarteret Flänsen, Boländerna 35:3.
Avtal om lägenhetsarrende mellan Uppsala kommun och Mecon Bygg AB.
Köpebrev mellan Uppsala kommun och Vattenfall Eldistribution AB avseende del av
fastigheten Boländerna 14:2 (blivande fastigheten Boländer 14:8).
Tillägg till Markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Upplandsknekten AB.
Överenskommelse om Ledningsrätt. Lantmäterimyndigheten.
Värderingsprotokoll lågspänning 2015 avseende fastigheterna Uppsala Vreta 3:2 och 3:3 del av
Vreta S:1 och Uppsala Vreta 3:2.
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Bilaga A § 112

Ärende 4

Delårsbokslut och helårsprognos 2015 för Uppsala kommun
Särskilt yttrande
M, FP, C och KD

Delårsbokslutet och helårsprognosen är ingen positiv läsning för dem som uppskattar ordning
och reda i ekonomin. Helårsresultatet prognosticeras till -165 miljoner kronor eller -125
miljoner kronor, om jämförelsestörande poster beaktas. Underskottet förklaras i huvudsak av
svaga prognoser för följande nämnder med -22 miljoner kronor för socialnämnden, -15
miljoner kronor för omsorgsnämnden, -15 miljoner kronor för äldrenämnden och -77 miljoner
kronor för utbildningsnämnden.
Alliansen arbetade aktivt med att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och lyckades också
göra det under år 2014. Nettokostnadsökningstakten i kommunen avtog under år 2014 och uppgick
endast till 2,4 procent. Nu ökar nettokostnaderna med 4,7 procent vilket dessutom är 1,4
procentenheter mer än budget.
Det är oroande att kostnadsutvecklingen nu går åt fel håll. Standard & Poor's oförändrade
rating av Uppsala kommun motiverades med en tilltro till kommunledningens förmåga att
reducera ökningstakten av verksamhetskostnader och skuldsättning. Om ledningen inte klarar
av att bland annat kontrollera kostnadsutvecklingen kommer detta att få en negativ påverkan
för kommunens rating. Ordning och reda i ekonomin samt ett tydligt och enat styre är även en
förutsättning för kommunens fortsatta välfärd.
Marta Obminska (M)
Mohamad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)

Särskilt yttrande

Bilaga B § 112

4 Delårsbokslut och helårsprognos 2015 för Uppsala kommun
Nu har det första resultatet av det rödgröna styret, och dess budget, redovisats. Det är en
dyster läsning. Kostnadsutvecklingen ökar igen efter ett kort trendbrott under föregående år.
Ett flertal nämnder har stora underskott. Prognosen tyder på att Uppsala kommun kommer att
ha ett underskott på 125 miljoner kronor vid utgången av 2015.

Som vanligt är underskottet stort för försörjningsstöd. I år väntas underskottet bli 29 miljoner
kronor.
Sverigedemokraterna har under förhandlingarna i höstas påpekat orimligheten i budgeteringen
av försörjningsstöd då den under många års tid har varit underskattad. Det underlättar att
lägga en budget som är tillåten enligt kommunallagen om man kraftigt underskattar de
faktiska kostnaderna, men det är dock allvarligt att inte den nya majoriteten har större respekt
för ordning och reda i ekonomin än vad alliansen hade.
De ekonomiska ersättningarna från staten för ensamkommande ungdomar har försämrats,
varför det prognostiseras bli ett underskott på 11,5 miljoner kronor för verksamheten.
Sverigedemokraterna konstaterar att invandringsmottagandet har blivit dyrare och att inget
parti, utöver vårt eget, har några synpunkter på det.
Simon Alm (SD)

Bilaga A § 113

Ärende 9. Anvisningar för nämndernas verksamhetsplaner och styrelsernas affärsplaner
Reservation
M, FP, C och KD
Skälen till att vi beslutade om en ny ordning för Mål och budgetprocessen (tidigare WEprocessen) var att vi ville stärka förankringen bland nämnder, styrelser, förvaltningar och
bolag innan den slutgiltiga Mål- och budgetplanen för kommande år fastställs. Av det
skälet ändrades tidplanen för när kommunfullmäktige fattar beslut om ny Mål och budget
från juni till november.
För att den nya ordningen ska bli verklighet är det viktigt att ett första förslag på budget
skickas på remiss från kommunstyrelsen senast under juni månad ett verksamhetsår. Då
kan förslaget revideras utifrån nämndernas synpunkter och beslut fattas om Mål och budget
under november. Det är särskilt viktigt att denna process fungerar som det var tänkt när vi
står inför fortsatta effektiviseringsprogram.
Vi bör inte förvänta oss att nämnder och styrelser har möjlighet att, på ett effektivt sätt,
ställa om på tre månader om deras finansiella förutsättningar väsentligt förändras. För att
säkerställa en rimlig ordning vill vi att det står klart, i alla relevanta dokument, att en
version ett av Mål och budget ska presenteras senast under juni månad varje
verksamhetsår.
Därför yrkade vi på ett förtydligande av bilaga 1 punkt 1 avseende att remissförslaget till
Mål och budget lämnas av kommunstyrelsen i juni. I övrigt är vi positiva till anvisningarna
för nämndernas verksamhetsplaner och styrelsernas affårsplaner.
Då vårt förslag,
att i bilaga 1 förtydliga punkt 1 under genomförande:
"1. Utgå från Mål och budget

Läs remissförslaget till Mål och budget som lämnas av kommunstyrelsen i juni.",
inte bifölls reserverar vi oss mot att utfallet blev avslag.
Marta Obminska (M)
Mohamad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)

Särskilt yttrande

Bilaga A § 119

7 Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021
Sverigedemokraterna anser att kostnader för integration, mångfald och mångkultur inte ska
gömmas undan i olika projekt, verksamheter eller budgetposter som ger sken av att vara avsett
för annat. Det handlar om att hålla ordning och reda i ekonomin. Det är därför olyckligt att
man inom ramen för denna i övrigt viktiga verksamhet ska arbeta med integration,
undervisning och praktik för nyanlända invandrare.

Landsbygdens utveckling behöver ett stort fokus och engagemang. Segregationen är ett
omfattande problem som inte delvis ska belasta denna landsbygdutvecklingsyerksamhet.
Simon Alm (SD)

