
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (90) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-03-11 

Kommunstyrelsens 
protokoll onsdagen den 11 mars 2020 

Plats och tid 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:00-17:05. 

Paragrafer 

42-82 

Justeringsdag 

17 mars 2020 

Underskrifter 

frt.  

Erik Pelling, ordför. nde 

17-tki4Qv4  
Fredrik Ahlstedt, justerare 

Lars Niska, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kom m u n led ni ngskontoretPu ppsa la.se   
www.uppsala.se   



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (90) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-03-11 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Petting (S), ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (-) 
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare 
Tobias Smedberg (V) §§ 42-60, 62-82 
Karolin Lundström (V), tjänstgörande ersättare § 61 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (S). Mats Gyllander (M). Helena Hedman Skoglund (L). Madeleine Andersson 
(M). Maria Patel (S). Jonas Petersson (C). Helena Nordström Källström (MP). Karolin 
Lundström (V) §§ 42-60, 62-82. David Perez (SD). Eva Moberg (KD). 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. I ngela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars 
Niska, kommunsekreterare. John Hammar, nämndsekreterare. Susanne Eriksson (S), 
politisk stabschef. Sara Hägerström (M), Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L), 
Matilda Kylefors (C), Pia Agestedt (MP) och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§42 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägget Yttrande i förvaltningsrättens i 
Uppsala mål 8328-19 om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att 
konkurrensutsätta personlig assistans. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

L.(, 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (90) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-03-11 

§43 

Informationsärenden 

Information om Coronaviruset och kommunens hantering 

Föredragande: Anders Fridborg, säkerhetschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(Fr( 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (90) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-03-11 

§44 

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och 
Kvarngärdet 2020-2021 
KSN-2020-00683 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021, 
2. att genom ett särskilt framtaget koncept strukturerat stärka 

verksamhetsutbudet för barn och ungdomar i befintliga lokaler i området, 
3. att uppdra åt kom munledningskontoret att leda och samordna arbetet i 

samråd med förvaltningar, bolag och externa parter, 
4. att ta fram en samordningsstruktur för utveckling av områdets trygghet, samt 
5. att regelbundet rapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott om arbetets 

fortskridande. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
SD välkomnar ambitionen i denna handlingsplan, att verka för ett tryggare område. 
Hade SD varit med i framtagandet av den hade den dock varit skarpare. Det framgår att 
man återigen vill ha fler fritidsgårdar. Det kryllar av fritidsgårdar i Sveriges utsatta 
områden, trots det är områdena just utsatta. Det förefaller inte fungera. Problemet är att 
de som ställer till med oreda i områdena tillåts fortsätta. Man skriver att personer i 
riskzonen ska lämnas till föräldrar, vårdnadshavare eller socialen. Det är inte tillräckligt 
verkningsfullt. 
I handlingsplanen skrivs det följande "Etablera en rutin för snabb och effektiv 
klottersanering, där målet är att allt klotter på kommunala fastigheter, egendom och 
allmän plats ska vara borta inom 24 timmar, samt verka för motsvarande på privata 
egendom" I dagsläget har kommunen redan mål om att klotter ska vara borta inom 48 
timmar som inte efterlevs. Det hade varit värdefullt om det presenterades vad man avser 
göra annorlunda denna gång för att det ska efterlevas. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är positivt att kommunen tar trygghetsproblemen på större allvar i Gränby och 
Kvarngärdet. Det är alltid bra att säkerställa trygga offentliga rum samt fungerande 
fritidsaktiviteter för barn och unga. Samtidigt anserjag inte att handlingsplanen tar i det 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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som är huvudproblemen. Huvudproblemen är arbetslöshet, trångboddhet och föräldrars 
oförmåga att ta ett ansvarsfullt föräldraansvar. I ljuset av att inte huvudproblemen 
berörs serjag i stort denna handlingsplan enbart som ett sätt för minoritetsstyret att 
försöka visa handlingskraft. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Det finns behov av samordnade insatser för ökad trygghet i delar av Gränby och 
Kvarngärdet. Området är i ett skede av en snabb expansion vilket för tillfället innebär 
att vissa områden upplevt en rörig närmiljö de senaste åren. Sammantaget med att 
området har låg socioekonomisk nivå och en eskalerande brottslighet har detta lett till 
en ökande otrygghet bland de boende. Området har av polisen bedömts vara i 
riskzonen för att bedömas som utsatt/särskilt utsatt område enligt deras kriterier. 

Parallellt behöver ett utvecklingsarbete ske för att skapa en mer långsiktig struktur för 
utvecklingen i området. Arbetet behöver ske i bred dialog och utgå från en kartläggning 
av aktörer, insatser, problemanalyser och orsaksanalyser. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 73 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020 
• Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021 
• Bilaga 1, Aktiviteter 
• Bilaga 2, Nyckeltal 

Justerandes signatur 
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§45 

Beslut om sträckning för Uppsala spårväg 
samt jämförelseutredningen för spårväg 
kontra BRT (BusRapidTransit) 

KSN-2018-2976 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna inriktning för kommande ansökan om stadsmiljöavtal gällande 
spårväg. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan, 

2. att godkänna förslag till sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik enligt 
ärendet samt tillhörande bilaga 1, 

3. att godkänna jämförelseutredningen, bilaga 2 och 3, och lägga utredningen 
till handlingarna, samt 

4. att utreda en BusRapidTransit-lösning för andra delar av Uppsala kommun där 
kapacitetsbehovet är stort och ökar, som till exempel Grän by centrum, och att 
den utredningen ska ligga som jämförelsereferens för spårväg Uppsala. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkanden med motiveringen: 
Kostnaden för spårväg är fortfarande oviss och enligt järnförelseutredningen av spårväg 
och BRT är både investerings- och driftkostnaden för BRT betydligt lägre. Spårväg tar 
väsentligt längre tid att bygga, skulle kräva avstängning av Kungsgatan under en längre 
tid och även innebära stora konsekvenser för stadsbilden. Fortfarande har ingen 
realistisk lösning för hur angöringen till Resecentrum via Bäverns gränd ska ske 
presenterats. 
Genom att flytta en del av de bostäder som planeras på den sydvästra sidan (Ulltuna) till 
den sydöstra (Bergsbrunna) blir underlaget av resenärer på den västra sidan mindre 
vilket innebär att behovet av just spårväg minskar. Boende på den sydöstra sidan kan då 
exempelvis transportera sig via den nya stationen i Bergsbrunna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Vi föreslog därför fortsatt utredning av BRT där fler alternativ ska prövas med olika 
linjesträckningar, och reserverar oss mot beslutet om bifall. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kristdemokraterna i Uppsala har efter en intern demokratisk process beslutat att rösta 
emot både spårväg och BRT från Resecentrum till Gottsunda och Ultuna. Den 
huvudsakliga anledningen är att vi vänder oss emot en kollektivtrafikutbyggnad i 
centrum innan övrig planering är mogen för det, och innan man har tittat på möjligheten 
fören ny bro och dragning via Kungsängen så att inte all trafik ska behöva gå via 
Islandsbron och Bäverns gränd. 
Vi vänder oss också emot att fatta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem med nya linjer 
innan det är bestämt hur det blir med ombyggnationen av Uppsalas resecentrum. 
Förslaget innebär exempelvis med största sannolikhet att Kungsgatan stängs helt för 
biltrafik. 
I vår reservation till Kommunfullmäktige 29/12018 vid beslutet om avtalet med staten 
"Uppsalapaketet", där KD varenda parti förutom C som slutligen inte röstade ja till 
avtalet, var vårslutkläm: "Vi beklagar att den rödgröna majoriteten inte bättre förmår 
genomföra en process som samlar så många partier som möjligt i en fråga som är så 
viktig för Uppsalas framtid." 
Tyvärr står sig denna kritik fortfarande, och gäller även den nya vänstermajoriteten. I 
beslutet i KS 180516 om spårburen kollektivtrafik reserverade sig hela oppositionen (M, C, 
L, KD och SD) mot att inte vårt yrkande bifölls: "Att förslagen i spårvägsutredningen vägs 
mot andra kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar inför att slutgiltigt beslut ska fattas". 
Nu har äntligen en sådan jämförelse kommit till stånd vilket föranlett både M, C och SD 
att tydligt sätta ner foten till förmån för BRT. 
Istället för att hitta breda blocköverskridande lösningar har Uppsalas politiska styre 
under drygt 5 år nu från att ursprungligen ha kommit överens med staten om 
Ultunalänken, utökat spårsystemet till totalt 17 km och 3 linjer, samt under senaste 
veckorna även fört in utredning av en omfattande investering i BRT till Gränby. Vi 
Kristdemokrater ser ingen anledning att hasta fram denna kollektivtrafikutbyggnad, och 
ser heller inte att BRT skulle vara bättre än spårväg med tanke på den relativt höga 
kostnaden även för den investeringen och med tanke på risken av framtida 
kapacitetsbrist. 
Därför anser vi inte att kommunen i nuläget bör gå vidare med underlag för ansökan om 
stadsmiljöpengar för byggande av spårväg (eller BRT) i centrum. När det gäller sträckan 
mellan Bergsbrunna och Gottsunda står dock Kristdemokraterna fast- en fortsatt 
utredning kan fortgå innan slutligt beslut 2021. Anledningen är att den sträckan är mer 
utredd och nyttan där av spårväg är mindre kontroversiell och det finns redan ett avtal 
med staten om finansiering av uppåt 50% av investeringen. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån före eget yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Processen om Uppsalas behov av kapacitetsstark kollektivtrafik har hela tiden skötts 
mycket oprofessionellt och med en ensidig styrning mot en tekniklösning, spårväg. Bland 
annat har ingen alternativ sträckning seriöst utretts om alternativet BRT, eller annat 
längre bussystem, hade övervägts. Jag anser också att Uppsalapaketet ska 
om förhandlas så att Uppsala kommun inte är styrda av staten om vari Uppsala kommun 
en kraftig bostadsexpansion ska genomföras. Avtalet med staten ska inte heller innehålla 
tekniska avgränsningar avseende val av kapacitetsstarka systemalternativ. 
I ljuset av regionens Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 är det 
anmärkningsvärt att kommunen lyfter ett ärende om beslut om sträckning för Uppsala 
spårväg utan att någon liknande plan finns uttryckt i det trafikförsörjningssystem som 
kommunen nu förväntas yttra sig om. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna har konsekvent drivit linjen om att Uppsala inte ska satsa på 
spårväg. Vi förordar istället BRT av alternativen som presenterats. BRT har lägre 
investeringskostnader, snabbare implementering och skulle innebära mindre ingrepp i 
stadsbilden. Det gläder oss att andra partier anslutit sig till denna linje. Uppsala har stora 
investeringsbehov inom andra områden såsom skola och äldreomsorg. Låt oss fokusera 
på att bygga ut och modernisera dessa. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi yrkat på samma förslag i kommunstyrelsen 
som i KSAU, det vill säga avslag på att-satserna 1,2 och 4, samt bifall på att-sats 3. Vi 
hade önskat återremittera bilaga 1 till förmån för fortsatt utredning av BRT där fler 
alternativ med olika linjesträckningar ska prövas, lägga till en attsats som lyder: "att 
Uppsala kommun lämnar föreningen Spårvägsstäderna" samt lägga till en att-sats som 
lyder "att överlåta huvudansvaret för projektet Uppsala spårväg till Region Uppsala där 
Uppsala kommun är en aktiv part". 
Vi ser möjligheten att använda BRT på flera linjer istället för att välja endast en linje som 
utredningen visar på. Vi tror att det hade kunnat lösa de kapacitetsbehov som finns i 
centrala Uppsala. BRT är dessutom är en mindre sårbar lösning vid eventuella 
förseningar kring byggandet av bron eller någon annan viktig pusselbit i det här stora 
projektet. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) yrkar, med instämmande från Simon Alm 

(1) att avslå attsatserna 1,2 och 4. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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(2) att bifalla attsats 3. 
(3) att återremittera bilaga 1 till förmån för fortsatt utredning av BRT där fler alternativ 
med olika linjesträckningar ska prövas. 
(4) att lägga till en attsats som lyder: "att Uppsala kommun lämnar föreningen 
Spårvägsstäderna." 
(5) att lägga till en attsats som lyder: "att överlåta huvudansvaret för projektet Uppsala 
spårväg till Region Uppsala där Uppsala kommun ören aktiv part." 

Erik Petting (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Fredrik Ahlstedt (M) 
med fleras yrkanden. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) att avslå att-sats 1, 2 och 4 
(2) att bifalla att-sats 3 
(3) att bifalla Moderaterna och Centerpartiets tilläggsyrkande om att överlåta 
huvudansvaret för projektet Uppsala spårväg till Region Uppsala där Uppsala kommun 
är en aktiv part. 
Istället för att-sats 1 föreslå fullmäktige besluta 
(4) att omarbeta förslaget för kapacitetsstark kollektivtrafik att enbart omfatta stråket 
Gottsunda - Bergsbrunna ("Ultunalänken") och därmed avstå kommande ansökan om 
stadsmiljöavtal gällande spårväg. 
Istället för att-sats 2 besluta 
(5) att sträckningen för kapacitetsstark kollektivtrafik enbart ska omfatta Gottsunda - 
Bergsbrunna enligt ärendet samt tillhörande bilaga 1. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras återremissyrkande (3) mot 
ärendet avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottet förslags första att-sats (1) mot Jonas 
Segersams (KD) fjärde ändringsyrkande (4) och mot avslag och finner att 
kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottet förslags andra att-sats (2) mot Jonas 
Segersams (KD) femte ändringsyrkande (5) och mot avslag och finner att 
kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottet förslags tredje att-sats (3) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsens bifaller detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförande ställer därefter arbetsutskottet förslags fjärde att-sats (4) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsens bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras fjärde tilläggsyrkande (4) 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Fredrik Ahlstedt (M) med fleras femte tilläggsyrkande (5) 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Sammanfattning 

Projekt Uppsala spårväg har i uppdrag (kommunstyrelsen 6 februari 2019 att ta fram 
underlag för ett genomförandebeslut för kapacitetsstark kollektivtrafik mellan södra 
Uppsala och Uppsalas centrum till år 2021. 

Genomförandet av Uppsalapaketet förutsätter statlig medfinansiering. En förnyad 
ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg behöver därmed göras. Inför ansökan behöver 
inriktning om kollektivtrafikslag beslutas samt detaljplan för linjesträckningen 
påbörjas. 

Kommunfullmäktige föreslås ta ställning till vilken teknisk lösning som Uppsala 
kommun ska ansöka stadsmiljöavtal för. Det slutgiltiga beslutet om spårväg tas dock i 
och med genomförandebeslutet 2021. 

Avseende detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är målet är att ta fram en 
samrådshandling under 2020. Beslut om sträckningen behöver göras för att gå vidare 
till begäran om planuppdrag. 

Enligt projektdirektivet ska ett jämförelseunderlag för BRT tas fram. Jämförelseut-
redningen är klar och ger en tydlig vägvisning för val av kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Mot bakgrund av ovanstående har förslag till beslut om sträckning för kapacitetsstark 
kollektivtrafik tagits fram. Förvaltningen har också färdigställt jämförelseutredning av 
BRT och föreslår att utredningen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 69 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2020 
• Bilaga 1, PM Motiv för val av sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik, 

daterad 20 januari 2020 
• Bilaga 2, Sammanfattning, Uppsalas framtida kollektivtrafik, 

Jämförelseunderlag spårväg och BRT 
• Bilaga 3, Jämförelseutredningen, rapport 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§46 

Beslut om revidering av projektdirektiv för 
projekt Uppsala spårväg 
KSN-2018-2976 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna reviderat projektdirektiv för projekt Uppsala spårväg enligt 
ärendets bilaga 1. 

Reservationer 

Fredrika Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
/ enlighet med att vii nuläget inte är beredda att besluta om ett nytt kollektivtrafiksystem 
i centrum, där det inte är tillräckligt utrett om exempelvis avstängning av biltrafik på 
Kungsgatan och nya broar, så anser vi att projektdirektiven endast ska avse sträckan 
Gottsunda-Bergsbrunna. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Hela arbetet kopplat till kapacitetsstark kollektivtrafik hanterats mycket oprofessionellt 
och med en ensidig styrning mot spårväg. Jag anser också att det är helt oacceptabelt att 
ingen helhetsbeskrivning av framtida önskad kollektivtrafik i Uppsala kommun finns. Det 
är självklart, ur ett invånarperspektiv, av stor betydelse att förstå vilken helhetslösning av 
kollektivtrafik i Uppsala kommun som planeras under planeringsperioden 2020-2030. 
Projektet har hittills inte heller seriöst tagit i frågan om hur nya teknologi inom hela 
kommunikationsområdet påverkar framtidens stora och små fordon i stadsmiljö. Enbart 
utvecklingen mot självstyrande fordon kommer att innebära mycket effektivare 
fordonsrörelser än idag. För att rimligare kunna utvärdera den ekonomiska hållbarheten 
i detta projekt krävs betydligt bättre beskrivningar av vilka antaganden som görs för att 
utfallet ska bli så som minoritetsstyret hoppas. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Med hänvisning till vårt yttrande i ärende § 45 så hade Centerpartiet, om vi haft 
yrkanderätt, yrkat avslag. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar 
avslag till arbetsutskottets förslag. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att sträckningen för kapacitetsstark kollektivtrafik enbart ska omfatta Gottsunda - 
Bergsbrunna enligt ärendet samt tillhörande bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

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

Sammanfattning 

Projekt Uppsala spårväg har i uppdrag (kommunstyrelsen 6 februari 2019, KSN-2018-
2976) att ta fram underlag för ett genomförandebeslut för kapacitetsstark 
kollektivtrafik mellan södra Uppsala och Uppsalas centrum till år 2021. 

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats sedan projektdirektivet beslutades 
och projektets omfattning och genomförande behöver anpassas till Mål och budget 
2020-2022. 

Mot bakgrund av ovanstående har förslag till reviderat projektdirektiv tagits fram. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 70 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 februari 2020 
• Bilaga 1, Projektdirektiv för projekt Uppsala spårväg 
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§47 

Södra Åstråket 
KSN-2019-03074 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna Utvecklingsplanen för Södra Åstråket (bilaga) i enlighet med 
föredragningen, samt 

2. att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samråd med Uppsala 
kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och kommun ledningskontoret, 
utreda markägoförhållandet för KAP enligt intentionerna i utvecklingsplanen, 
utan att försena tidplanen för färdigställandet av KAP- området, och 
återrapportera till kommunstyrelsen i oktober 2020. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
Vi är positiva till utvecklandet av nya grönområden och att tryggheten i stadsparken ska 
höjas. Däremot anser vi att förslaget om utvecklingen av Södra Åstråket börjar vi fel 
ände. Innan den här typen av förslag tas fram bör för det första framtida plats för förskola 
i området säkerställas. För det andra bör parkeringsfrågan vara löst (innan exempelvis 
parkeringen på hamnplan tas bort). För det tredje bör tävlingsförslaget för "Vingmuttem" 
i Ulleråker vara klart och planerna för Ulleråkersområdet i sin helhet ha kommit längre. 
För det fjärde bör KAP kunna användas för andra ändamål, exempelvis besöksnäringen 
och inte låsas fast som i förslaget. Slutligen bör en sammanhållen utredning av 
båttrafiken på Fyrisån vara klar- var varv ska kunna lokaliseras, att en utredning om en 
utgrävd småbåtshamn i höjd med Kungsängsbron genomförs och att en tydlig ide för 
framtida båttrafik på Fyrisån presenteras. 
Allt detta borde vara klart innan man fattar beslut om att satsa 53 miljoner kronor på en 
parkutveckling i området. 
Vi yrkade återremiss på förslaget i första hand, och i andra hand avslag. Vi reserverar oss 
mot beslutet om bifall. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med 
motiveringen: 
Stora delar av planerna är i linje med det som arbetades fram redan underAlliansens 
ledning av Uppsala kommun. Inriktningen är fortsatt mycket bra men i ljuset av att det 
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pågår berörande viktiga utredningar, samt Uppsalapaketets ambitioner, är det idag 
olämpligt att redan nu påbörja detta arbete. Området är i behov av förskolekapacitet, 
parkeringsbehov måste kunna tillgodoses och ett tydligt ställningstagande för villkoren 
för båttrafik på Fyrisån behöver fattas innan ett liknande ärende kan avgöras. Att 
återupprepa misstaget att bygga något nytt som cykelgaraget vid Resecentrum som 
inom kort måste byggas om är ett mycket slösaktigt beteende. 
Utvecklingsplanen för södra åstråket måste inkludera en större, och riktig, danspaviljong. 
En dansplats med någon form av taklösning till skillnad från den provisoriska dansplats 
som idag finns i Stadsträdgården. Det är anmärkningsvärt att "en park för kropp och själ" 
och med visionen med "Ett årum för alla sinnen" inte tydligt lyfter fram ambitionen att 
stärka dansens närvaro i detta fina stadsrum. Det är inte tillräckligt att det finns som plan 
inom kommunens bolag Sport och RekreationsfastigheterAB. Samarbetet med många 
av Uppsalas dansföreningar har också visat att organiserad dans i området starkt 

kvällstid rör sig och vistas många fler människor i åstråket. Något som 
Il att stärka tryggheten i området. Samarbetet med dansföreningarna 

har också inkluderat att de tagit ansvar för underhållsarbete, vilket påtagligt sänkt 
kommunens underhållskostnader. 

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

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
SD reagerar över några delar i detta ärende. För det första bör säkerheten beaktas på ett 
bättre sätt. 
I dagsläget är den stora lekplatsen i stadsparken inte omgiven av ett staket. Det är 
problematiskt ur en säkerhetsaspekten då det finns en stor riks att barn tar sig ner till ån. 
Särskilt svårt blir det när det gäller stora barnfamiljer samt förskolegrupper som besöker 
platsen där personaltätheten många gånger är låg. Oavsett hur bra arbete personalen 
gör så är det lätt hänt att en olycka sker vid ån. Vid fortsatt projektering av området bör 
man starkt beakta säkerhetsperspektivet och omgärda lekplatser med staket eller 
liknande. 
SD vill också framföra att man bör beakta den generella trygghetsaspekten i området, då 
det har visat sig att Stadsparken blivit tillhåll för kriminalitet. I planeringen bör man ha 
mer dialog med berörda avdelningar inom kommunen, till exempel ungdomsjouren men 
också Polisen. Detta för att platsen ska kunna utformas för ökad trygghet. Mer belysning 
föreslås, vilket SD är positiva till. 
SD noterar också att man nu föreslår utegym, något som SD tidigare motionerat om att 
det ska byggas vid området. 
Man har inte tagit fram förslag på var den nya förskolan ska finnas, vilket är 
problematiskt då Uppsala kroniskt har för få förskoleplatser. I planering av flytt av 
förskolan bör det ske i dialog med personal på nuvarande förskola samt föräldrar till 
barn på förskolan. Man bör sträva efter att hålla samman förskolan i form av 
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barngrupper och personal för att minimera otrygghet vid flytt, framförallt för barnens 
skull som är i behov av trygghet och kontinuitet. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 
att i första hand återremittera ärendet, 
att i andra hand avslå ärendet. 

Bestutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras återremissyrkande mot 
ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sammanfattning 

1 Mål och budget 2019 gav kommunstyrelsen uppdraget att "Färdigställa Södra 
Åstråket för park, rekreation och friluftsliv (kommunstyrelsen, gatu- och 
sannhällsmiljönämnden och Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB )". 
Årummet är en av stadens mest använda vistelsemiljöer. Att utveckla och färdigställa 
Södra Åstråket är nödvändigt för ett växande Uppsala och innebär att höja 
vistelsekvaliteterna och komplettera dagens utbud längs ån med nya park-, 
rekreations- och friluftsmöjligheter. 

Två planprogram finns sedan tidigare för området. Planprogrammet för Södra Åstråket 
(området mellan Islandsbron och Kungsängsbron) och planprogrammet för Ulleråker.1 
det här uppdraget vävs intentionerna ide båda programmen samman. 

Till grund för arbetet finns bland annat en marknadsundersökning för Södra Åstråket 
som genomfördes 2018. Den är en del av Uppsala Enkäten och visar att stråket är känt 
och använt och ger viktiga inspel från de tillfrågade om vad man önskar i området. 
Dialog med uppsalaborna kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i arbetet 
med Södra Åstråket. 

Att utveckla åstråket till ett tryggt och tillgängligt område med plats för möten, 
aktiviteter och egna initiativ ger förutsättning för folkhälsa och livskvalitet och svarar 
upp mot flera av kommunens inriktningsmål. Barn- och jämställdhetsperspektiven har 
beaktats i den utformning av området som redovisas i utvecklingsplanen. Ett utvecklat 
åstråk är en katalysator för den stadsutveckling som sker längs Fyrisåns södra stränder 
och stödjer ett näringslivsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 72 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020 
• Bilaga, Utvecklingsplan för Södra Åstråket 
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§48 

Tilläggsdirektiv utredning om samordning av 
fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen 

KSN-2019-1841 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdraget kring utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i 
kommunkoncernen (kommunstyrelsen 10 september 2019, §260), 
kompletteras med förtydliganden och tillägg i enlighet med föredragningen, 

2. att kommunledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen med förslag 
senast i augusti 2020, samt 

3. att förankring sker löpande med berörda presidier. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är utmärkt att denna utredning genomförs. Att genomföra denna översyn är i linje 
med en av de motioner som jag tidigare anmält för handläggning. Jag utgår ifrån att 
kommunen i samband med att min relaterade motion behandlas har ett 
utredningsresultat att basera motionsdebatten på. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav komnflunledningskontoret den 10 september 2019 uppdraget 
att i samarbete med berörda parter utreda och lämna förslag på hur 
kommunkoncernens fastighetsförvaltning kan hanteras mer samordnat. Detta 
tilläggsdirektiv förtydligar uppdraget samt adderar nya områden att utreda. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 74 
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• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020. 
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§49 

Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

KSN-2019-1841 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun i enlighet med ärendets bilaga 1, 

2. att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i 
enlighet med föredragningen, samt 

3. att uppdra till stadsdirektören att hantera eventuella förändringar i 
tjänstepersonsorganisationen för att möta justerat nämndansvar. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Ansvaret för lokalförsörjning för idrottsanläggningar/lokaler föreslås flyttas från 
idrotts- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen som därigenom ges ansvaret att 
hantera kommunens samtliga lokalförsörjningsfrågor vilket förstärker 
förutsättningarna för en mer effektiv lokalförsörjning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020 
• Bilaga 1, Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
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§50 

Idekoncepttävling för Gottsunda centrum 
KSN-2019-03356 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att initiera idekoncepttävling för Gottsunda centrum i enlighet med ärendets 
bilaga 1, samt 

2. att den politiska beredningsgrupp för fastighetsöverlåtelser som beslutades i 
kommunstyrelsen 4 april 2019 § 51 också ska gälla som referensgrupp för 
idekoncepttävlingen och efterföljande avtalsförhandling. 

Reservationer 

Tobias Smed berg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att gå vidare med en så kallad 
idg,koncepttävling som inte innehåller några konkreta krav på åtaganden som köparen 
av de hyresrätter som ingår i försäljningen ska vidta för att skydda hyresgästerna från 
renovräkningar, höjda hyror, ombildningar och andra risker. 
Att de krav som fanns med i ärendets ursprungsversion har tagits bort och nu ersatts med 
en löst formulerad anmodan om att köparen självmant får redovisa om och hur 
hyresgästernas intressen ska tillvaratas ger ingen trygghet för de 300 familjer som bor i 
lägenheterna idag. 
Med det ärende som nu drivs vidare blir ett eventuellt ansvarstagande för hyresgästerna 
en förhandlingsfråga istället för ett krav. Det är ett svek mot de hyresgäster som redan 
uttryckt oro för försäljningarna och som getts besked av det politiska minoritetsstyret att 

° köparen för att skydda hyresgästerna. 
hyresgästerna är att stoppa försäljningen av deras hem. Den 

som trots alla de erfarenheter som finns av konsekvenser av försäljningar av kommunala 
hyresrätter till privata aktörer ändå vill genomföra en försäljning måste formulera krav 
som diskvalificerar aktörer som inte är beredda att ansvar. Minoritetsstyret och högern 
blundar inför detta och det beklagar Vänsterpartiet. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Marknadsläget är i nuläget inte bra för att kommunen ska få rimligt betalt vid en 
utförsäljning av berörda tillgångar. Uppsala kommun måste också säkerställa en rimlig 
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kontroll över det viktiga förbättringsarbetet i Gottsunda. Erfarenheter från Göteborg 
vittnar om hur viktigt det är att ett områdes negativa utveckling bäst vänds om 
kommunen är en lokalt aktiv fastighetsägare. 
Jag tror inte att en idétävling kommer att kunna leda till annat än vackra ambitioner som 
inte kan genomföras i praktiken. På vilket sätt ska kommunen villkora att en vinnare till 
en idétävling verkställer det som idéförslaget beskriver? Sannolikheten är hög att 
kommunen säljer tillgångar till för lågt värde som någon annan drar nytta av genom att 
till exempel genomföra mindre renoveringar och sedan kraftigt höja hyrorna. Hyror som 
bland annat i mer eller mindre utsträckning finansieras av skattekollektivet. 

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

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar: 
Återremiss för att lyfta ur bostäderna från tävlingen. 

Tobias Smed berg (V) yrkar: 
(1) avslag till förslaget första att-sats 
(2) att förslagets andra att-sats ändras till: att referensgrupp för idekoncepttävlingen och 
efterföljande avtalsförhandling består av en ledamot per parti representerat i 
kommunstyrelsen. 
(3) att en försäljning av de hyresrätter som ingår i UKFAB:s ägo enbart ska ske till 
Uppsalahem. 

Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand ändring med: 
(4) att idekoncepttävlingens del om försäljning av hyresrätter förses med samtliga av de 
sociala krav som angavs i tjänsteskrivelsens ursprungsversion daterad 2020-01-07. 

Tobias Smedberg (V) yrkar i andra hand ändring med: 
(5) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till 
krav att bostäderna inte får rivas under en femtonårsperiod från förvärv. 
(6) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till 
krav att köparen ska ha en långsiktig och lokalt förankrad förvaltning och en 
synlignärvaro i centrumområdet. 
(7) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till 
krav att stamrenovering ska ske med stor respekt för de boende och deras möjlighet att 
bo kvar i bostaden. Detta innebär bland annat påve rkansbar nivå för renovering 
förhyresgästen och stegvisa hyreshöjningar. Vidare innebär detta att 
konceptrenoveringar inte accepteras. 
(8) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig till 
krav att inga schablonmässiga inkomstkrav utifrån exempelvis årshyra får ställas. 
(9) att i det fall befintliga bostäder blir föremål förförsäljning ska köparen förbinda sig till 
krav att bostäderna ska förmedlas via Uppsala bostadsförmedling. 
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(10) att i det fall befintliga bostäder blir föremål för försäljning ska köparen förbinda sig 
till krav att aktören aktivt ska motverka svarta hyreskontrakt. 

Simon Alm (-) yrkar avslag på Tobias Smedbergs (V) fjärde, femte, sjätte, sjunde, 
åttonde, nionde och tionde yrkanden (4-10). 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Bestutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) återremissyrkande mot ärendets avgörande 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags första att-sats (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags andra att-sats (2) mot Tobias 
Smedbergs (V) andra ändringsyrkande och mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tredje ändringsyrkande (3) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) fjärde ändringsyrkande (4) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) femte ändringsyrkande (5) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) sjätte ändringsyrkande (6) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) sjunde ändringsyrkande (7) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) åttonde ändringsyrkande (8) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) nionde ändringsyrkande (9) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tionde ändringsyrkande (10) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2019, § 151, inom ramen för ärendet 
Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande att uppdra till kommunstyrelsen 
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att tillsammans med Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB) genomföra en 
idekoncepttävling för försäljning av Gottsunda centrum. 

Kommunstyrelsen föreslås initiera idekoncepttävlingen. Kommunstyrelsen ska 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut efter genomfört 
tävlingsförfarande. En försäljning kan genomföras först efter beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 78 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020 
• Bilaga 1, Tävlingsprogram 
• Bilaga 2, Strukturplan och inriktning för stadsmiljöns kvaliteter 
• Bilaga 3, Sammanställning av dialoger 

V+ 
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§51 

Försäljning av Danmarks-Kumla 8:31 

KSN-2020-00040 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och 
Industrihuset Danmarks-K dotter AB (org. Nr. 559229-5751) beträffande 
försäljning av fastigheten Danmarks-Kumla 8:31. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 § 38 att anta en modell för prissättning 
för försäljningar i Östra Fyrislund. På fastigheten Danmarks-Kumla 8:31 finns en känd 
förorening som omfattar hela fastigheten. Därför föreslås kommunstyrelsen att avvika 
från den tidigare beslutade prissättningsmodellen och godkänna bifogat köpeavtal för 
exploatering 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 26 februari 2020 § 15 
• Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2020 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 
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§52 

Upphävande av beslut om förhandlat 
förfarande av multikvarter Rosendal 
KSN-2019-1594 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att upphäva beslut från kommunstyrelsen den 13 juni 2019, § 145, samt 
2. att uppdra till kommunledningskontoret att beställa en fullstor och en liten 

idrottshall samt ett bibliotek. 

Reservationer 

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

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Föreliggande ärende är ännu ett exempel på hur det politiska styret i kommunen kört i 
diket. Med pukor och trumpeter förkunnades för några år sedan att en privat aktör 
(Rosendal Fastigheter) skulle uppföra ett multikvarter med idrottshall i området. Vi 
kristdemokrater tycker fortfarande att det är mycket bättre att en privat aktör får 
rådighet att uppföra hela kvarteret, inklusive sporthall och bibliotek. Vi ville därför i första 
hand återremittera ärendet, men fick sedan det fallit yrka avslag. 
Den arkitektoniska utformningen eller krånglig lagstiftning får inte stå i vägen för att 
man ska kunna genomföra detta - det skulle exempelvis kunna gå att lösa med en enkel 
markanvisning och avtal om kommande förhyrning av bibliotek och idrottshall. Skolan 
kommer att ha behov av att hyra idrottshall, och kommunen hyr redan idag lokaler för 
stadsbiblioteket. Det finns redan många privata idrottshallar som uppförts så att 
kommunen har sluppit stå för denna investering. Finns bara den politiska viljan går det 
mesta att lösa. 

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

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) yrkar, med instämmande från Simon Alm 
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att återremittera ärendet, 
att bifalla att-sats 1, 
att ändra att-sats 2 till: att uppdra till kommunledningskontoret att beställa två fullstora 
idrottshallar samt ett bibliotek. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att i första hand återremittera ärendet i syfte att en privat aktör ges möjlighet att uppföra 
idrottshallar och bibliotek, 
att i andra hand avslå ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkanden mot ärendet avgörande idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till ärendets avgörande idag röstar JA, bifall till återremiss röstar NEJ. 
Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ja-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck 
(V) och Erik Pelling (S). 

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

Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslags första att-sats 
(1) mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslags andra att-sats 
(2) mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande och mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller mark- och exploateringsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade beslut den 13 juni 2019, § 145, att uppdra till 
stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra en upphandling av idrotts- och 
kulturlokaler i Multikvarteret i Rosendal, bilaga 1, genom förhandlat förfarande 
enligt lagen om offentlig upphandling. 

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat med 
uppdraget och därvid kommit fram till att det vore lämpligare att arrangera en 
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markanvisning till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB istället för 
att genomföra en upphandling. 

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att 
tidigare beslut från kommunstyrelsen den 13 juni 2019, § 145, gällande förhandlat 
förfarande i Multikvarteret i Rosendal etapp 3, bilaga 2, ska upphävas. 

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår även att stab 
fastighet får uppdraget att beställa en fullstor idrottshall och en liten idrottshall samt 
ett bibliotek. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 26 februari 2020 § 16 
• Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2020 
• Bilaga 1, Karta Multikvarteret 
• Bilaga 2, Beslut KS den 13 juni 2019, § 145, Multikvarteret 
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§53 

Uppsikt över den kommunala verksamhet som 
bedrivs i bolagsform 

KSN-2020-00845 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att den verksamhet som bedrivits i samtliga Uppsala kommuns helägda bolag 
under 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
I den senaste relevanta revisionsrapporten framgår att det allt för ofta råder oklarheter 
om vad som enskilda styrelser och USAB, Eller KS, ansvarar för. Det är inte att anse som 
oväsentliga observationer och bör framgå i ett liknande beslutsunderlag. Det är så 
anmärkningsvärt att det också med fördel hade rättfärdigat en åtgärd om att betydligt 
bättre än nu klargöra ansvarsfördelningen som uppenbart löpande leder till oklarhet och 
konflikter. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala 
bolagen och ska årligen ta ställning till om den verksamhet som bedrivits varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 81 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2020 
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• Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapporter från de kommunala bolagen 
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§54 

Instruktion till ägarombud 
KSN-2020-00846 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ge instruktion till det valda ägarombudet i respektive kommunalt bolag att 
på årsstämman fatta beslut i enlighet med revisorns revisionsberättelse. 

Särskilt yttrande 

Linda Eskilsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande för Mittenstyrets räkning: 
I revisionen av Uppsala Konsert och Kongress AB har den auktoriserade revisorn kommit 
fram till att beslutsordningen för entledigandet och avgångsvederlaget till den tidigare 
verkställande direktören inte hanterats i enlighet med aktiebolagslagen. Detta då 
styrelsen informerades först efter att avtalet var undertecknat av styrelseordföranden. 
Mot den bakgrunden rekommenderar revisorn att årsstämman inte beviljar den tidigare 
styrelseordföranden ansvarsfrihet. 
Vi anser att ansvaret för den felaktiga beslutsordningen inte bara ligger på ordförande i 
UKK. Det är ordförandes ansvar att följa aktiebolagslagen, men som förtroendevald 
ordförande i ett kommunalt bolag behöver man få vägledning och information på ett 
korrekt sätt. Inför framtiden behöver rutiner för stöd till de förtroendevalda i bolag och 
styrelser utarbetas. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Inför de kommande årsstämmorna ide kommunala bolagen ska kommunstyrelsen 
utfärda en instruktion till ägarom budet. Instruktionen är underlag till hur ägarombudet 
ska rösta på årsstämman. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 82 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2020 
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§55 

Svar angående meddelande om överskridna 
luftvärden för PM10 

KSN-2019-03895 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att besvara miljödepartementet enligt ärendets bilaga 2. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Svaret hade med fördel också kunnat beskriva att det är ett område där särskilt många 
kollektivtrafikfordon rör sig, och att det sannolikt har en stor negativ påverkan på 
partikelhalterna under särskilt ogynnsamma väderförhållanden. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Miljödepartementet önskar svar från Uppsala kommun med anledning av 
överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar på Kungsgatan år 2017. Frågan är 
ställd med anledning av ett pågående överträdelseärende mot Sverige i Europeiska 
kommissionen. 

lsvaret konstaterar Uppsala kommun att överskridandet huvudsakligen var föranlett 
av en flytt av mätstationen. Efter flytten av mätstationen uppstod ett tillfälligt glapp i 
rutinerna för tillfälliga förstärkningar av åtgärder. Efter justering av rutinen har den 
aktuella normen klarats med god marginal. Något behov av nytt åtgärdsprogram eller 
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ytterligare åtgärder för att hantera miljökvalitetsnormen för partiklar är därmed inte 
aktuellt. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 48 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020 
• Bilaga 1, meddelande om överskridna luftfärden för PM10 daterat 13 

december 2019 
• Bilaga 2, svar till miljödepartementet daterat 11 mars 2020 
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§56 

Yttrande över remiss om Uppsala universitets 
utvecklingsplan 2050 
KSN-2019-03667 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att avge yttrande till Uppsala universitet enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala Universitet har anor som sträcker sig långt bakåt i tiden. Detta blir tydligt genom 
de vackra byggnaderna universitetshuset och Carolina redeviva som blivit landmärken 
för staden och som för tankarna till andra universitetsstäder som exempelvis Oxford. 
Byggnaderna smälter också in i stadens nuvarande arkitektoniska stil. Det är SD:s 
uppfattning att vackra lärmiljöer främjar välmående och lärande. Dessa byggnader kan 
ställas i relation till de moderna byggnaderna Ekonomikum och Blåsenhus, som inte alls 
innehar samma skönhet. 
SD önskar därmed att framtida universitetsbyggnader byggs i liknande arkitektonisk stil 
av klassisk art i likhet med exempelvis Universitetshuset för att skapa en 
sammanhållning av den arkitektoniska och anrika stilen som utmärker Uppsala stad. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Under beredningen av ärendet framförde vi Universitetets viktiga roll för innerstaden. 
Inte bara såsom ägare av ett antal fastigheter, eller genom att bedriva verksamhet i 
centrala Uppsala, utan också indirekt genom alla studenter. De äger genom nationerna 
alla nationshus, som är exempel på viktiga inslag i stadsbilden i innerstaden. Det är 
viktigt att Universitetet är aktivt (liksom kommunen) att understödja detta studentliv så 
att det kan fortgå även i framtiden och inte förflyttas till andra lokaler. 
Det var därför bra att en skrivning om detta infördes i kommunens remissvar. 

Beslutsgång 

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

Utvecklingsplan 2050 initierades av Uppsala universitets rektor för att utarbeta en 
strategisk översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning 
under de kommande decennierna. För att ge projektet vägledning inför avslutande 
arbete har Uppsala universitet skickat ut Utvecklingsplan 2050 på remiss. Uppsala 
kommun är en av remissinstanserna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 49 
• Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2020 
• Bilaga 1, Yttrande över Uppsala universitets utvecklingsplan 2050 
• Bilaga 2, Remiss Utvecklingsplan 2050 
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§57 

Yttrande över nytt trafikförsörjningsprogram 
för Uppsala län 2020-2030 
KSN-2019-03668 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdatera sista meningen i första stycket till: 
Vidare är det viktigt att tidigt säke rställa busslinjer också till nybyggda 
stadsdelar och tätorter såsom Fullerö/Södra Storvreta, Gunsta och Lindbacken. 

2. att komplettera yttrandet med: 
Uppsala kommun anser också att trafikförsörjningsprogrammetjusteras 
angående befolkningsutvecklingen i länet (s 8 i bilagan), så att konsekvenserna 
av avtal som Region Uppsala ingått med staten och Uppsala kommun 
("Uppsalapaketet om 6ffspår") inarbetas (befolkningen i Knivsta kommun skulle 
enligt det avtalet vara ca 50 000 år 2050 istället för angivna 22600. samt 

3. att avge yttrande till Region Uppsala i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå vårt yrkande. 
En ökning av finansieringen från skatt istället för biljettintäkter skulle göra det mer 
attraktivt för alla att resa kollektivt samtidigt som kollektivtrafiken blir mer tillgänglig för 
alla. 
Dessutom vill vi se att busstrafiken till, från och i Storvreta görs till en del av stadstrafikens 
zon. Geografiskt ligger inte Storvreta längre bort än delar av södra staden som ingår i 
stadstrafiken, dock straffas de boende där med mycket högre biljettkostnader. Menar vi 
allvar med vårt mål att kraftigt öka andelen hållbart resande måste vi göra det attraktivt 
och prisvärt för så många som möjligt. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vi yrkade bifall till vänsterpartiets förslag att även Storvreta ska ses som en del av 
stadstrafiksystemet och ingå i samma taxezon. Uppsala växer och det är viktigt att 
fundera på vilka stadsnära bostadsområde som faktiskt är en del av staden och inte. I 
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första hand gäller detta Storvreta men man kan framöver fundera på om inte även 
Lindbacken, Danmark/Gunsta och andra liknande områden bör ingå. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi yrkade på att få in skrivningar om att stadsnära orter behöver få en bättre 
kollektivtrafikförsörjning. Därför är det nu bra att både Fullerö/Södra Storvreta, Gunsta 
och Lindbacken nämns i vårt svar. 
Det är också bra att vår synpunkt om att regionens dokument bör innehålla 
konsekvenserna av avtal som Region Uppsala ingått med staten och Uppsala kommun 
("Uppsalapaketet om 6/rspår") inarbetades (befolkningen i Knivsta kommun skulle enligt 
det avtalet vara ca 50 000 år 2050 istället för angivna 22600). 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är anmärkningsvärt att Uppsala kommun driver på ett projekt om kapacitetsstark 
kollektivtrafik i Uppsala södra utan att det finns en övergripande plan för 
kollektivtrafikens utveckling i Uppsala stad, Uppsala kommun och inom hela Uppsala 
län. All verksamhet lever med begränsade resurser. Därför är det viktigt att sätta in 
önskade investeringar i hela sitt sammanhang. Eftersom det är Region Uppsala som 
ansvarar för kollektivtrafiken i region Uppsala kan det inte anses som annat än oseriöst 
att den övergripande planen saknas innan planer för Uppsala stads södra delar drivs 
framåt. Satsningar som kostar Uppsalas invånare mycket skattepengar. 
Jag tycker att det är anmärkningsvärt att region Uppsala inte anpassat sin 
befolkningsprognos till de scenarier som ligger till grund för det Uppsalapaket som 
region Uppsala ställt sig bakom. Det program för Uppsala läns kollektivtrafik som 
presenterats för åren 2020-2030 borde justeras utifrån det åtagande som region Uppsala 
gjort. 
Till skillnad från kommunens utredningar om kapacitetsstark kollektivtrafik lyfter ändå 
region Uppsala upp att den snabba teknikutvecklingen kommer att ha stor påverkan på 
framtidens kollektivtrafik. Det är viktigt att mer seriöst reflektera över den kraftiga 
teknikutveckling som starkt påverkar framtidens kollektivtrafik. 
I programmet saknarjag en beskrivning av vilka det är inom befolkningen som främst 
står för det ökade nyttjandet av kollektivtrafiken. Om en korrelation mellan 
befolkningsutvecklingen samt köpkraften bland befolkningen genomförs är min hypotes 
att det är allt fler invånare med svag köpkraft som står för stora delar av den ökade 
efterfrågan. 
Programmet lyfter behovet av att se över trafikeringen till Akademiska sjukhuset. Jag 
anser att kommunen borde ha lyft det som mycket angeläget i ljuset av att kommunen nu 
går vidare med projektet att bygga Tullgamsbron, vilket kommer att ha stor påverkan på 
trafikrörelser i anslutning till Akademiska sjukhuset. 
Det är anmärkningsvärt att programmet enbart lyfter fram den planerade spårvägen 
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mellan Bergsbrunna och Gottsunda i planen under rubriken "Stadstrafik Uppsala". Ska 
det tolkas som att inte region Uppsala tror att övriga spårlösningar som Uppsala 
kommuns minoritetsstyre driver kommer att bli verklighet? 
Jag anser också att det är viktigt att kommunen i sitt remissyttrande borde lyfta fram att 
det är viktigt att digitaliseringen måste ske på ett sätt som inte helt exkluderar alla 
människor som inte är digitaliserade. Under minst tio till tjugo år till kommer en stor del 
av våra invånare tillhöra den kategorin. 
Jag anser också att Uppsala kommun i sitt remissyttrande borde lyfta fram behovet av 
gemensamma invånarvänliga lösningar för pendlarparkeringar. Varför lyfter inte 
kommunen fram det i sitt yttrande? 
I samband med tidigare förändringar av villkoren för ULs kollektivtrafik drabbades 
många Uppsalabor ekonomiskt mycket negativt av stora avgiftshöjningar. 
Sannolikheten är stor att Uppsalabor i behov av kollektivtrafiken än en gång kommer att 
drabbas av höga taxehöjningar när hela planen för regionens framtida kollektivtrafik 
presenteras. Under rubriken "Ekonomiskt perspektiv" lyfter regionen tydligt upp att 
finansieringen av kollektivtrafiken är en stor utmaning. Eftersom Uppsalaboma utgör 
minst 45% av regionens invånare är det inte osannolikt att vi kommer att få bära stora 
delar av de merkostnader som ett spårvägsprojekt skulle innebära. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
(1) att yttrandet kompletteras med en skrivelse om att andelen av finansieringen som 
kommer från skatt istället för att komma från biljettavgifter bör öka. 
(2) att yttrandet kompletteras med en skrivelse om att busstrafiken till, från och i 
Storvreta görs till en del av stadstrafikens zon. 

Erik Petting (S) yrkar avslag till Tobias Smedbergs (V) yrkanden. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2). 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Erik Petting (S): 
att uppdatera sista meningen i första stycket till: 
Vidare är det viktigt att tidigt säkerställa busslinjer också till nybyggda stadsdelar och 
tätorter såsom Fullerö/Södra Storvreta, Gunsta och Lindbacken. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämande från Erik Petting (S), tillägg i yttrandet 
med: 
Uppsala kommun anser också att trafikförsörjningsprogrammetjusteras angående 
befolkningsutvecklingen i länet (s 8 i bilagan), så att konsekvenserna av avtal som Region 
Uppsala ingått med staten och Uppsala kommun ("Uppsalapaketet om kspår") 
inarbetas (befolkningen i Knivsta kommun skulle enligt det avtalet vara ca 50 000 år 2050 
istället för angivna 22600. 

Justerandes signatur 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) första ändringsyrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

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

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

Sammanfattning 

Region Uppsala har skickat förslag till trafikförsörjningsprogram för Uppsala län för 
samråd. Trafikförsörjningsprogrammet är lagstyrt och innehåller bland annat mål och 
strategier för kollektivtrafikförsörjningen och utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Förslaget är en revidering av det gällande programmet från 2016 och har arbetats fram 
internt inom region Uppsala. 

Efter samrådet sker en bearbetning av förslaget som planeras antas av 
Regionfullmäktige i september 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 71 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020 
• Bilaga 1, Förslag till yttrande över nytt trafikförsörjningsprogram för Uppsala 

län 2020-2030 
• Bilaga 2, Remiss av förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 

2020-2030 
• Bilaga 3, Bilagor till förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 

2020-2030 

Justerandes signatur 
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§58 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av plan-, mark- och 
exploateringsverksamheten 

KSN-2019-03649 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med bilaga 1. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Yttrandet saknar väsentliga svar om vilka risker kommunen har kopplade till den 
utmärkta lagändring som genomfördes 2019, som innebär att om PBN inte klarar av att 
handlägga ärenden enligt avsedd handläggningstid minskar kommunens intäkter 
succesivt. Hur stora bedömer kommunstyrelsen att dessa risker är? 
Eftersom kommunen fortsatt har som huvudinriktning att invånare så länge som möjligt 
ska kunna bo kvar hemma är det otillfredsställande att inte yttrandet inkluderar några 
kommentarer om vilka ekonomiska konsekvenser det ökade antalet äldre invånare 
mycket sannolikt har på behov av bostadsanpassningar. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat kommunens plan-, mark- och 
exploateringsverksamhet med syfte att bedöma om styrande dokument, organisation, 
resurser, processer och rutiner är tillräckligt ändamålsenliga för att plan-, mark- och 
exploateringsverksamheten ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt med 
hänsyn till behov och uppdrag. Granskningsrapporten har ställts till kommunstyrelsen 
och plan-och byggnadsnämnden för yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 51 
• Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 
• Bilaga 1, Yttrande över kommunrevisionens granskning av plan-, mark och 

exploateringsverksamheten 
• Bilaga 2, Granskning av plan-, mark- och exploateringsverksamheten 

Justerandes signatur 
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§59 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av rutiner/processer/uppföljning av 
nämndernas nettokostnader 

KSN-2019-03656 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kommunrevisionens arbete är av stor positiv betydelse för att Uppsala kommun ska 
arbeta mer professionellt. Det borde år 2020 vara självklart att alla verksamheter 
löpande jämför sig med både jämförbara verksamheter i andra kommuner samt 
relevanta kommunala, eller privata, verksamheter som presterar bäst. Att det inte 
självklart är så tyder på ledningsproblem. Förståelsen för hur värdefullt det är att driva 
på verksamhetsutvecklingen genom liknande jämförelser och genom att lära av de bästa 
är uppenbarligen för låg inom minoritetsstyret. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har inkommit med en granskning av rutiner, processer och 
uppföljning av nämndernas nettokostnader, i bilaga 2 till ärendet. Kommunstyrelsen 
har mottagit granskningen för kännedom, men föreslås avge yttrande i ärendet utifrån 
styrelsens lednings- och samordningsansvar inom kommunens ekonomiska 
verksamhet. Kommunrevisionen har endast begärt yttrande från de nämnder som 
berörts av granskningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 52 
• Tjänsteskrivelse daterat 2020-01-29 
• Bilaga 1, Förslag till yttrande daterat 2020-01-29 
• Bilaga 2, Kommunrevisionens granskningsrapport i ärendet daterad 22 

november 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§60 

Jury för Uppsala kommuns arkitekturpris 
2020 
KSN-2019-2449 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna sammansättningen av jury för Uppsala kommuns arkitekturpris 
enligt föredragningen i ärendet, samt 

2. att inför nästa års sammansättning av juryn för Uppsala kommuns 
arkitekturpris säkerställa att en person med specifik kompetens om 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning föreslås till juryn. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkanden med motiveringen: 
Barn och de med funktionsvariationer är lika mycket en del av Uppsala som alla andra 
men kan ha varierande upplevelser av stadens arkitektur och funktionalitet. Ett 
arkitekturpris som eftersträvar att lyfta fram det bästa med Uppsala måste ta så många 
perspektiv som möjligt i beaktande. 
Att inte ta till vara dessa perspektiv genom att bjuda in representanter från 
organisationer där barn och de med funktionsvariation själva får berätta om sina 
upplevelser av stadens arkitektur är beklagligt och gör att vi missar en stor möjlighet att 
skapa en stad för alla. 
Det är bra att mittenstyret gått oss till mötes när det gäller en representant för ett 
funktionsrättsperspektiv men vi anser inte att sådan representation ska behöva vänta i 
ett år på att få delta. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vi yrkade bifall till arbetsutskottets förslag vilket röstades ned. Vi kan förstå att det finns 
en poäng att föra in funktionsrättsperspektivet i arkitektursammanhang, men vi tyckte 
då att man borde göra en mer grundläggande beredning vilka perspektiv som är viktiga 
att ha med. Äldreperspektivet är väldigt viktig särskilt med tanke på Uppsala som 
äldre vänlig kommun, och även landsbygdsperspektivet kan förtjänas att föras in med 
tanke på att Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun. Arkitektur är något som 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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väcke starka reaktioner, och vi tycker som parti att man bör ha en konservativ syn på 
arkitekturen, särskilt i en historisk stad som Uppsala. Vi hade gärna sett att det 
perspektivet hade accentuerats i juryn. 
Eftersom vi står för principen "armlängds avstånd" överlåter vi dock den här typen av 
politiska överväganden till professionen, och anser att de två valda politiska 
representanterna i juryn måste företräda allmänintresset och föra in awägningar och 
synpunkter från olika grupper, därför avslog vi vänstermajoritetens förslag till 
förändringar. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand: 
(I) att jufyn utökas med två personer till nio personer, och därmed ändra riktinjen, och 
kompletteras med en representant från funktionsrättsperspektivet (HSO Uppsala) och 
barnperspektivet (Barnombudet i Uppsala län, BOiU). 

Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) yrkar i andra hand: 
(2) att julyn kompletteras med en representant som väljs av HSO Uppsala. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) yrkar i tredje hand: 
(3) attjwyn kompletteras med en representant som väljs av Barnombudet i Uppsala län, 
BOiU. 

Erik Petting (S) yrkar: 
att inför nästa års sammansättning av juryn för Uppsala kommuns arkitekturpris 
säkerställa att en person med specifik kompetens om tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning föreslås till juryn. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jonas Segersam (KD) avslag till Erik Pettings (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörck (V) med fleras första ändringsyrkande (1) 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörck (V) med fleras andra ändringsyrkande 
(2) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörck (V) med fleras tredje ändringsyrkande 
(3) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pettings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-20 § 238 att instifta Uppsala kommuns 
Arkitekturpris. 

Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med 
att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser 
eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att 
utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera 
bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och 
diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av 
Arkitekturpriset. 

1 beslutet ligger att Kommunstyrelsen ska besluta om prisjuryns sammansättning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 83 
• Tjänsteskrivelse den 6 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§61 

Yttrande i förvaltningsrättens i Uppsala mål 
8328-19 om laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut att 
konkurrensutsätta personlig assistans 
KS N-2020-00442 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till förvaltningsrätten i Uppsala, i enlighet med bilaga 1. 

Jäv 

Tobias Smedberg (V) deltar inte i beslutet i ärendet på grund av jäv. 

Reservation 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
Beslutet om konkurrensutsättningen av personlig assistans innebär att kommunen 
kommer att helt avveckla personlig assistans i egen regi. Kommunen är den enskilt mest 
valda utföraren av personlig assistans och beslutet innebär att ett hundratal brukare 
som idag har valt kommunal assistans tvingas över till en privat utförare mot deras egen 
vilja. 
Kritiska synpunkter från brukare och intresseorganisationer har lämnats in till 
omsorgsnämnden men inte förmedlats av kommunen till kommunfullmäktiges 
ledamöter. Möjligheten till enskildas inflytande vid det slutgiltiga beslutet i 
kommunfullmäktige har alltså inte tillgodosetts. 
Omsorgsnämnden har inte samverkat med Uppsalas funktionsrättsorganisationer i 
beredningen av beslutet, någonting som vi menar i en så här principiellt viktig fråga bör 
anses strida mot 15.7 § LSS och Kommunallagen 8 kap. 3 §. 
Lyhördhet för de som påverkas av det här beslutet saknas i flera instanser och jag menar 
att beslutet därmed har fattats på felaktiga grunder. 
Av ovanstående anledningar anser Vänsterpartiet att överklagan ska bifallas. 

Justerandes signatur 
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Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
att yttrandet ändras så att kommunen föreslår att yrkandena i överklagandena bifalls. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) 
ändringsyrkande och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2019, §397 att godkänna att 
omsorgsnämnden kon kurrensutsätter verksam hetsområdet personlig assistans. 

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. 

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen, KL, 6 kap15 §, företräda kommunen i 
detta mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 84 
• Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande daterat den 5 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§62 

Reviderad riktlinje för styrdokument 

KSN-2019-03521 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta riktlinje för styrdokument i Uppsala kommun. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun har allt för många policys, riktlinjer och styrdokument för att vara 
effektiva i en operativ verksamhet. Ambitionen måste vara att kraftigt begränsa dessa för 
att bli operativt meningsfulla. Eftersom det finns så många riktlinjer och styrdokument är 
det viktigt att kommunen väljer att prioritera dess betydelse då de kan stå i strid med 
varandra. Den prioriteringen bör tydligt framgå av en riktlinje för styrdokument. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

1oktober 2015 § 171 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för styrdokument i 
Uppsala kommun. Under de senaste fyra åren har styrningen i Uppsala kommun 
utvecklats på flera områden. De riktlinjer för styrdokument som beslutades 2015 har 
legat till grund för att få ordning och reda i stora delar av kommunens styrning. Under 
åren har nya erfarenheter och behov lett till de revideringar som nu har gjorts i 
riktlinjen. Med anledning av detta har kommunledningskontoret tagit fram förslag till 
en reviderad riktlinje för styrdokument i Uppsala kommun. Förslaget enligt bilaga är 
avsett att ersätta ovan nämnt beslut. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet förslag 25 februari 2020 § 54 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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• Bilaga 1, förslag till Riktlinje för styrdokument 

Justerandes signatur 
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§63 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens interna kontroll 

KSN-2019-03654 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Yttrandet är i sak bra men det är uppenbart att kommunstyrelsen inte snabbt klarar av 
att harmonisera implementationen av standardiserade sätt att säkerställa professionella 
internkontroller. Ledarskapet måste vara tydligare om att en standardiserad metod är av 
stort värde för varje verksamhet samt för oss invånare. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en granskning av kommunens 
interna kontroll till kommunstyrelsen för yttrande senast den 29 februari, bilaga 2. 
Kommunstyrelsen har medgetts förlängd svarstid till den 11 mars. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 53 
• Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2020 
• Bilaga 1, Förslag till yttrande från kommunstyrelsen daterat 24 januari 2020 
• Bilaga 2, Kommunrevisionens granskningsrapport daterad 22 november 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§64 

Program och handlingsplan för äldreväntig 
kommun 2030 

KSN-2019-2644 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Program för äldrevänlig kommun enligt ärendet bilaga 2, samt 
2. att ersätta det tidigare antagna programmet Senior i Uppsala med Program 

för äldrevänlig kommun. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan, besluta 

3. att anta handlingsplan för äldrevänlig kommun enligt ärendet bilaga 3. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Uppsalas seniorer och pensionärsorganisationer har länge efterfrågat lägre priser i 
kollektivtrafiken. Vi vet att äldre är en grupp som utnyttjar kollektivtrafik i stor grad, och 
att många av våra äldre lever med en mycket ansträngd ekonomi. 
Att införa ett seniorkort för äldre 70+ som gäller under lågtrafik alternativt att 
kollektivtrafiken för seniorer görs helt avgiftsfritt under samma tid borde ingå i 
kommunens program för äldrevänlig kommun. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Efter facknämndens enhälliga förslag till beslut om Handlingsplan för äldrevänlig 
kommun har handlingsplanen reviderats och tre mycket viktiga åtgärder tagits bort med 
hänvisning till att dessa ska beaktas i kommunens kommande handlingsplan och 
program för bostadsförsörjning. 
Vi lägger stor vikt vid den kompetens och det intresse som finns i facknämnderna och 
tycker det är mycket olyckligt att lyfta bort åtgärderna under utvecklingsområdet 
livsmiljö där bostäder och boendemiljöer identifierats som ett avtvå fokusområden. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hanna Victoria Mörck 
(V) med fleras yrkande med motiveringen: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kristdemokraterna biföll Vänsterpartiets yrkande om ett särskilt seniorkort i 
kollektivtrafiken under lågtrafik för 70+. Det är något som vi har gått till val på och vi 
anser att styret i Uppsala kommun aktivt borde verka för ett sådant kort i dialog med 
Region Uppsala, alternativt införa en modell med avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med 
motiveringen: 
Jag anser inte att kommunen tagit till sig av den utvärdering som genomförts om vad 
kommunens invånare gett uttryck för i genomförda medborgardialoger. Utifrån 
utvärderingsmaterialet hade till exempel äldres villkor på landsbygden bättre kunnat 
adresseras. Liknande program och handlingsplaner ska inte vara propagandamaterial 
utan göra samhällsutvecklingsnytta genom att vara fokuserade på de viktigaste 
förbättringsområdena. Uttryckta förbättringsambitioner måste också tydligt matchas 
mot nödvändiga resurser för att uppnå önskade resultat. 

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

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är positivt att Uppsala kommun gör anspråk på att bli mer äldre vänlig och det är 
positivt att programmet för en äldre vänlig kommun pekar på att äldre inte är en 
homogen grupp utan individer med många olika behov och önskemål. 
Handlingsplanen omfattar dock många allmänt hållna aktiviteter. Nästan vad som helst 
går att rymma inom någon av åtgärdspunkterna. Punkterna är också huvudsakligen 
inriktade mot kommunal verksamhet, eventuellt i samarbete med den ideella sektorn. Vi 
moderater vet att en stor del av vardagliga aktiviteter för seniorer också sker inom ramen 
för olika typer av företag, vilket vi tillsammans med andra påpekat och fått gehör för på 
några punkter i handlingsplanen. 
Vi vill poängtera att seniorrabatter på restauranger i kommunen inte behöver innebära 
en subvention. Vi ser hellre en seniorrabatt mot exempelvis att restaurangen får stå med 
på en lista över aktörer med pensionärsmåltider på kommunen webbplats, så som görs i 
exempelvis Solna kommun. Detsamma skulle kunna gälla även aktiviteter så som 
träningsanläggningar för att öka samarbetet med näringslivet. 
Vi vill också lyfta fram att alla seniorer inte använder bussen som färdsätt. Det är fortsatt 
viktigt med centrumnära parkeringsplatser och avlämnings-/upphämtningsplatser. 
Vad gäller punkten 3:17i handlingsplanen instämmer vii att det är en viktig punkt då 
alkoholism även i högre åldrar måste tas på allvar. Vi vill dock inte se att punkten tolkas 
så att det slutar serveras alkoholhaltiga drycker på äldreboenden. Politikens uppgift är 
inte att förändra äldres vanor eller säga nej till deras önskemål. Även den som bor på 
äldreboende har såklart rätten att få bestämma över sina egna val och ska inte 
omyndig förklaras på något sätt. 
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David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
SD menar att det är vissa saker i handlingsplanen som saknas. Bland annat hade vi 
gärna sett att man verkat för parboendegaranti, högre krav på svenska språk för 
anställda inom äldreomsorg, kostnadsfria trygghetslarm och höjd ersättning för 
anhörigvård. Vidare hade SD gärna sett att man även verkat för att fler äldre boenden ska 
Silvia-diplomeras. Det är en effektiv diplomering i syfte att förbättra stärka arbetet på 
demensboende. Diplomeringen ska finnas på vissa äldre boenden i kommunen och goda 
exempel på detta bör därför spridas vidare. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-): 
att följande tre åtgärder förs tillbaka i Utvecklingsmål I, livsmiljö: 
• Öka antalet tillgängliga bostäder för gruppen äldre 60+ utifrån analys av hur 
bostadsbehovet ser ut för till exempel moderna servicehus, trygghetsboenden och 
seniorbostäder. Ansvariga: ÄLN, OSN, Uppsalahem AB 
• Särskilt tillse äldres behov och önskemål om trygghetsbostäder på landsbygden. 
Ansvariga: ÄLN, PBN, Uppsalahem AB 
• Möjliggöra och informera om nya boendekoncept så som byggemenskaper och 
kollektivhus- och generationsboenden för äldre som möter gruppens behov. Ansvariga: 
PBN; ÄLN, Uppsalahem AB 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-) och Jonas 
Segersam (KD): 
att andra åtgärden under delmål 2 i handlingsplanen ges följande lydelse: "Aktivt arbeta 
för billigare kollektivtrafik genom införande av ett seniorkort för äldre 70+ som gäller 
under lågtrafik alternativt att kollektivtrafiken för seniorer görs helt avgiftsfritt under 
samma tid." 

Simon Alm (-) yrkar: 
Återremiss för att i programmet inarbeta parboendegaranti, skärpta krav på 
språkkunskap i svenska, kostnadsfria trygghetslarm och höjd ersättning för anhörigvård. 

Simon Alm (-) yrkar bifall till Jonas Segersam (KD) med fleras yrkandes andra åtgärd. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörck (V) med fleras 
ändringsyrkande. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag till Jonas Segersann (KD) med fleras 
ändringsyrkande. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag till Simon Alms (-) återremissyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) återremissyrkande mot ärendets avgörande 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) med fleras ändringsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörck (V) med fleras ändringsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Sammanfattning 

2016 gick Uppsala med i World Health Organisations nätverk för äldrevänliga städer 
(WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities). Äldrenämnden fick i 
Mål och budget 2018-2020 i uppdrag av kommunfullmäktige att i samarbete med 
WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig kommun. Ett förslag till program och 
handlingsplan för äldrevänlig kommun har därför tagits fram av äldrenämnden. 

Äldrevänliga miljöer har utpekats som ett av fyra strategiska områden för politiska 
insatser i WHO: s strategi och handlingsplan för hälsosamt åldrande i Europa, 2012-
2020 (WHO Regional Office for Europe, 2012a). Program och handlingsplan för 
äldrevänlig kommun är aktiverande dokument som sätter ramarna för och prioriterar 
hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och utvecklas. De formulerar en samlad 
strategi för hur Uppsala kommunkoncern, i samverkan med det omgivande samhället, 
ska förstärka de äldre medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv 
utan särskilda stödinsatser från samhället. De utgör även en grund för att öka 
samverkan mellan olika parter, skapa goda kommunikations- och informationsflöden 
samt förstärka en väl fungerande och aktiv dialog med de äldre som bor, verkar och 
lever på landsbygderna och i staden. 

Avsikten är också att ge förutsättningar för samverkan, synergier, innovationer och 
flexibilitet i arbetet. Programmet ska utgöra en samlad plattform för att etablera 
samsyn, främja äldres delaktighet, motverka särlösningar samt fungera som ett 
verktyg för att stödja, genomföra, följa upp och utveckla det löpande arbetet för en 
äldrevänlig kommun. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 55 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31 
• Bilaga 1 Beredningsredogörelse 
• Bilaga 2 Program för äldrevän lig kommun 
• Bilaga 3 Handlingsplan för äldrevänlig kommun 
• Bilaga 4 Hantering av inkomna synpunkter vid beredningskonferens 
• Bilaga 5 Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 22 augusti 

2019 
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§65 

Revidering av kommunfullmäktiges 
sammanträdestider för 2021 

KSN-2018-3218 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 § 
204 som berör sammanträdesdagarna 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 1-2 
november 2021, samt 

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 1 mars 2021, den 22 mars 
2021 samt den 8-9 november 2021. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

lsamband med att kommunledningskontorets mötesplanering för 2021 påbörjades 
upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden i februari, mars och november 
2021 ligger samtidigt som sport-, påsk-, och höstloven. För att underlätta deltagande 
för både ledamöter och ersättare men även för intresserad allmänhet föreslås att dessa 
sammanträden flyttas till andra datum. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 75 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 
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§66 

Svar på motion om att förenkla för barn och 
ungdomar att idrotta från Mia Nordström (C) 

KSN-2018-3413 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Mia Nordström (C) har i motion väckt den 5 november 2018 föreslagit att 
kommunfullmäktige beslutar att 

• utveckla förslag som idrottspeng för en mer aktiv fritid för skolbarn, 
• i samverkan med idrotts- och föreningslivet i kommunen utveckla en 

applikation som samlar och förenklar information om öppettider, kostnader, 
anmälan, buss- och cykelförbindelser. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 56 
• Tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2020 
• Bilaga 1, motion av om att förenkla för barn och ungdomar att idrotta av Mia 

Nordström (C) 
• Bilaga 2, protokollsutdrag från idrotts- och fritidsnämnden 10 februari 2020 § 

15 
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§67 

Svar på motion om förebyggande 
stressutbildning för ökad jämställdhet från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck 
(V) 

KSN-2019-1195 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkande. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkande. 

Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V), Jonas Segersam (KD) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörck (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Hanna Victoria Mörck (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster 
mot 7 NEJ-röster att bifalla arbetsutskottets förslag. 
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Ja-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Stefan Hanna (-), Linda Eskilsson (MP) och Erik Petting (S). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Simon Alm (-), 
Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V). 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 
2019 att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till en satsning på 
elevhälsan för att stärka Uppsalas ungas förmåga att hantera stress. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 57 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 

förebyggande stressutbildning för ökad jämställdhet 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag utbildningsnämnden 10 februari 2020 
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§68 

Svar på motion om center för personer med 
funktionsnedsättning från Carolina Bringborn 
(M) och Roine Thunberg (M) 

KSN-2019-1204 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget Therez Almerfors (M) med fleras yrkande 

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

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi valt att yrka på att bifalla motionen. 

Yrkande 

Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till 
motionen 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019 
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för 
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personer med funktionsnedsättning och att en samverkan mellan Uppsala kommun, 
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett 
förslag till detta resurscenter. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 58 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center 

för personer med funktionsnedsättning 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag omsorgsnämnden 12 februari 2020 
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§69 

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas 
Segersam (KD) 
KSN-2019-1599 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Fredrik Ah lstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Ah lstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
Tiggeri är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. Många av de som tigger i Sverige 
kommer från länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på 
problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg, det låser snarare fast redan 
utsatta människor i utanförskap. I Tills dess att ett nationellt förbud mot tiggeri införs 
föreslår vi att tiggeriförbud införs i den kommunala ordningsstadgan. 
Skrivningarna i motionen om härbärge är obsoleta, eftersom det härbärge som fanns i 
Uppsala nu är stängt Därför yrkade vi gemensamt utifrån förslaget att ett lokalt 
tiggeriförbud införs på att motionen därmed skulle besvaras. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
År efter år avstår kommunen för att vidta bättre åtgärder för att bidra till att utländska 
människor som tigger istället kan få stöd i sina hemländer för att hitta vägar mot 
självförsörjning. Det är också säkerställt att det förekommer mycket brottslighet kopplat 
till många av de människor som tigger. Bland annat att flera av tiggarna är tvingade att 
tigga av kriminella organisatörer. Det är hög tid att även Uppsala kommun tar sitt ansvar 
och på allvar försöker hjälpa dessa utsatta människor att finna andra vägar mot 
självförsörjning. Att begränsa möjligheterna att tigga hjälper sannolikt dagens tiggare 
att välja andra sätt att skapa intäkter för sina arbetsinsatser. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-): 
att i den kommunala ordningsstadgan införa ett lokalt tiggeriförbud i väntan på att ett 
nationellt tiggeriförbud införs och därmed anse motionen besvarad. 

Erik Petting (S) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

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

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

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) har i motion väckt den 29 april 2019 föreslagit att 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur tiggeriet kan begränsas genom 
tiggerifria zoner alternativt genom en tillståndsplikt för tiggeri på utsatta 
platser i Uppsala 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur härbärget kan organiseras så 
att bara de mest utsatta personerna erbjuds ett tillfälligt boende i syfte att 
främst vintertid inte vara hänvisade till övernattning utomhus och i bilar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 58 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020 
• Bilaga 1, motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD) 
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§70 

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning 
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2019-1607 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bifalla motionen. 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD), Tobias Smedberg (V) och 
Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 7 JA-röster 
mot 8 NEJ-röster att bifalla Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till 
motionen. 

Ja-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP) och Erik Petting (S). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), 
Simon Alm (-), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck 
(V). 
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Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att 

• kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera 
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att 

• omgående agera för att göra tiligänglighetsanpassningar av minst hälften av 
de badplatser kommunen ansvarar för. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 59 
• Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias 

Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och sam hällsmiljönämnden 
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§7,1 

Svar på motion om mer vatten åt 
Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-1901 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 
2. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och 

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det motionären yrkar på är inte en del av VA-bolagets uppdrag och kan i det läge 
kommunen nu befinner sig i anses vara prioriterade investeringar som också innebär 
löpande driftskostnader som enligt min tolkning av relevant lag måste bäras av någon 
annan del av kommunen än VA-bolaget. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionen. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu- och 
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga 
vattenposter i Uppsala kommun. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 60 
• Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 
• Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 19 december 

2019 §117 
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§72 

Svar på motion om att låta pensionärer åka 
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken 
från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-02812 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen. 

Reservationer 

Tobias Smed berg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Av folkhälsoskäl, och för att bättre stötta pensionärer som lever under mycket 
sparsamma ekonomiska villkor, är det viktigt att erbjuda gratis kollektivtrafik under tider 
som inte klassas som rusningstrafik. Det innebär också att den samhällsservice som 
kollektivtrafiken tillhandahåller under dagtid bättre utnyttjas. 

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

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar avslag till motionen. 

Tobias Smed berg (V) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att Uppsala kommun ska förhandla med region Uppsala om att försöka få fram ett 
särskilt pensionärskort som enbart innebär en kortavgift för pensionärer i Uppsala 
kommun som vill använda kortet. 
(2) att Uppsala kommuns pensionärer genom ett särskilt kollektivtrafikkort gratis erbjuds 
kollektivtrafik vardagstider som inte klassas som rusningstrafik 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2). 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) första ändringsyrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) 
yrkande om bifall till motionen och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att Uppsala 
kommun ska finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för ålderspensionärer på dagtid. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 februari 2020 § 43 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019 
• Bilaga, Motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i 

kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V) 
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§73 

Svar på motion om ersättning till olika 
vårdgivare inom äldreomsorgen från Cecilia 
Forss (M) 

KSN-2019-02815 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Ah Estedt (M) med fleras yrkande. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag förstår inte varför inte minoritetsstyret kan bifalla motionen. Om minoritetsstyret 
anser att det är bra med alternativa leverantörer av offentligt finansierade tjänster borde 
det vara självklart att tillstyrka motionen. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi valt att yrka på att bifalla motionen. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
att föredragningen i ärendet kompletteras med följande stycke: "Dagens regler för 
momskompensation innebär att staten de facto subventionerar kommunala 
privatiseringar av välfärdsverksamhet. Detta då kommunen har möjlighet att söka större 
statlig kompensation än vad kommunen betalar ut till de privata utförarna och därmed 
stärker sina egna kassor genom momskompensationen. Kommuner förses därmed med 
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statliga incitament att genomdriva välfärdsprivatiseringar. Denna negativa effekt av 
momskompensationssystemet kan Uppsala kommun tyvärr inte göra något åt då det är 
en statlig fråga." 

Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (-) yrkar 
bifall till motionen. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Sammanfattning 

Cecilia Forss (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att äldrenämnden 
snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till 
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom 
äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 62 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från 

Cecilia Forss (M) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag äldrenämnden 13 februari 2020 
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§74 

Svar på motion om upphävande av detaljplan 
för kvarteret Stenåkern från Simon Alm 
med flera 
KSN-2019-03068 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
När detta ärende först kom upp för behandling i Plan-och byggnadsnämnden i 
september 2019 röstade Moderaterna och Centerpartiet för att upphäva och ändra 
detaljplanen för området. Vår inriktning är att marken kan användas på ett betydligt 
bättre sätt som skulle gynna fler uppsalabor. Bland annat har diskussion förts gällande 
etablering av en stadsdelspark eller att möjliggöra en byggnad för såväl 
bostadsändamål som verksamhetslokaler i bottenplan. Mark är en ändlig resurs och vi 
måste hantera obebyggd mark på ett bättre sätt. Yrkandet om en ändring i detaljplanen 
hade då fullt stöd i PBL eftersom genom förandetiden för detaljplanen hade gått ut. Detta 
förslag gick dessvärre inte igenom, vilket vi beklagar, och därför fick vi ta ställning till den 
inkomna ansökan om bygglov. Bygglovet beviljades trots att vi röstadepå ett annat 
förslag. Därför befinner vi oss nu i ett annat läge. På Plan-och byggnadsnämndens 
sammanträde den 13 februari 2020 behandlades motionen om att upphäva 
detaljplanen. Det är nu inte längre möjligt eftersom vi har ett lagakraftvunnet beslut 
ombygglov för den aktuella fastigheten. Att upphäva detaljplanen i detta skede nu i 
efterhand förändrar alltså inte förhållandet på platsen eftersom bygglovet är giltigt och 
ett upphävande av detaljplanen kan inte förhindra att bygglovet följs. 
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Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Lisen Burmeister (SD), Anders Sehlin 
(SD), Roger Thelander (SD), Knut Godskesen (SD), Alexander von Uckermann (SD), 
Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 
2019 att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att genomföra ett upphävande av 
detaljplan för kvarteret Stenåkern, del av Berthåga 11:33. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 63 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern från 

Simon Alm (-) med flera 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 13 februari 2020 
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§75 

Svar på motion om belysning på Uppsalas 
landmärken från Sarah Havneraas (KD) 

KSN-2019-03073 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Therez Almerfors (M) yrkande. 

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

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

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi valt att yrka på bifall på den första att- 
satsen och besvara den andra att-satsen. 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens 
första att-sats. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag gällande motionens första att-sats 
mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till detsamma och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag gällande motionens andra att-sats 
mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till detsamma och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019 

• att Uppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som stöd för 
såväl kommun som fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa 
ljusmiljöer beroende på platsers karaktärer, funktion och användning 

• att Uppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning på Uppsalas 
landmärken, särskilt Carolina Rediviva och universitetshuset. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 64 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas 

( KD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 13 februari 2020 
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§76 

Svar på motion om neutral klädkod för 
kommunalt anställda från Simon Alm 

KSN-2019-03840 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

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

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Simon Alm (-) föreslår i en motion väckt 9 december 2019 att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter införa en policy för neutral 
personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i 
Uppsala kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 februari 2020 § 44 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020 
• Bilaga, Motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-) 
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§77 

Svar på motion om att stoppa kostnader 
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från 
Stefan Hanna 

KSN-2020-00480 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är beklagligt att KS-AU inte förstår värdet av att tydligare börja kämpa emot statliga 
löften som påtvingas kommunerna utan att staten säkerställer långsiktig full finansiering 
för riksdagens lagändringar. Jag förstår självklart att huvudregeln är att även korkade 
lagar som fått majoritetsstöd i riksdagen måste följas. Det är däremot hög tid för varje 
enskild svensk kommun att löpande börja markera att det inte är acceptabelt att 
riksdagens ledamöter leker tomtar på kommuninvånarnas bekostnad. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2020 föreslagit att 

• kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att 
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering 
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• kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges 
riksdag till förvaltningsdomstolen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 77 
• Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020 
• Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade 

riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-) 
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§78 

Deltagande vid Landsbygdsriksdagen den 8-10 
maj 2020 
KSN-2020-00915 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1- att sex representanter från kommunstyrelsens landsbygdsberedning bereds 
möjlighet att delta på Landsbygdsriksdagen i Jönköping den 8 - 10 maj 2020. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag anser inte att det är ekonomiskt försvarbart att så många representanter från 
Uppsala kommun ska delta på Landsbygdsriksdagen 2020. Eftersom det är att betrakta 
som ett test från kommunen om deltagande kan vara värdefullt är det enbart lämpligt 
med två representanter som har uppdraget att dokumentera en ordentlig utvärdering av 
nyttan med ett liknande deltagande. Ur ett invånarperspektiv uppskattarjag inte alls 
slöseri med våra skattepengar bara för att minoritetsstyret ska försöka skapa en image 
av att vara landsbygdsvänliga. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att kommunen representeras av en från minoritetsstyret och en från oppositionen. 
(2) att syftet är att de deltagande ska återkomma med en rapport om värdet med 
deltagandet och utifrån det föreslå förhållningssätt till liknande träffar i framtiden. 
(3) att rapporten ska anmälas till kommunstyrelsen senast en månad efter deltagande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) första ändringsyrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tredje ändringsyrkande (3) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Sammanfattning 

Den 8 - 10 maj 2020 anordnas Landsbygdsriksdagen i Jönköping. 
Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang 
och en av Europas största mötesplatser för lokal utveckling och landsbygdsfrågor. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 85 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 
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§79 

Deltagande i Så skapar vi plats för barnen i 
framtidens städer 17 mars 2020 

KSN-2020-00916 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Helena Nordström Källström (MP) bereds möjlighet att delta på 
konferensen Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer 17 mars 2020. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala kommun bör alltid kräva av sina representanter, som deltar på olika 
konferenser/större möten på kommunens bekostnad, att de lämnar en skriftlig 
redogörelse av värdet av deltagandet. Det är allt för många onödiga kostnader kopplade 
till möten som inte mätbart är av stort värde för Uppsala kommuns invånare. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att deltagande ska skriva en kortfattad rapport om värdet med deltagandet som anmäls 
till kommunstyrelsen senast en månad efter deltagande. 

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. 
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Sammanfattning 

Den 17 mars 2020 anordnas konferensen Så skapar vi plats för barnen i framtidens 
städer i Uppsala. Helena Nordström Källström (MP) har anmält intresse att delta inom 
sitt uppdrag i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. 

Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och 
samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt 
med inspel från kommunernas politiska företrädare. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 86 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 
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§80 

Delegationsbeslut för perioden 5 februari till 5 
mars 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 5 februari till 5 mars 
2020 till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§81 

Anmälningsärenden för perioden 5 februari till 
5 mars 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 5 februari till 5 
mars 2020 till protokollet, 

2. att överlämna inlämnade initiativ till kommunledningskontoret för beredning: 
- Initiativ angående skrivelse till staten om uteblivna medel från Migrationsverket 
från Jonas Segersam (KD), KSN-2020-01010 
- Initiativ om att stoppa utförsäljningar av kommunala bostäder i södra staden 
från Simon Alm (-), KSN-2020-01011 
- Initiativ om barn konsekvensanalys från Simon Alm (-), KSN-2020-01012, samt 

3. att initiativärendetÄndringsbudget 2020 ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Reservation 

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Erik Pellings (S) yrkande. 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar att inkomna initiativ ska överlämnas till kommunledningskontoret 
för beredning. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Simon Alm (-), Stefan Hanna (-) och 
Tobias Smedberg (V): 
att ärendet Ändringsbudget 2020 ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först föreliggande förslag gällande anmälningsärenden mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pelling (S) yrkande gällande Jonas Segersams (KD) 
initiativ mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Justerandes signatur 
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Ordförande ställer därefter Erik Pettings (S) yrkande gällande Simon Alms (-) första 
initiativ mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) yrkande gällande Simon Alms (-) andra 
initiativ mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Erik Pellings (S) yrkande gällande Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras initiativ mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelen bifaller Erik Pellings (S) 
yrkande. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till Erik Pellings (S) yrkande om att ärendet ska beredas röstar JA, bifall till Fredrik 
Ahlstedt (M) med fleras yrkande om ärendets avgörande idag röstar NEJ. 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 JA-röster mot 8 NEJ-röster att ärendet ska avgöras 
ida g. 

Ja-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP) och Erik Petting (S). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), 
Simon Alm (-), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck 
(V). 

Sammanfattning 

Till dagens sammanträde har fyra initiativ lämnats in av ledamöter i kommunstyrelsen: 

Initiativ angående skrivelse till staten om uteblivna medel från Migrationsverket 
från Jonas Segersam (KD), 

- Initiativ om att stoppa utförsäljningar av kommunala bostäder i södra staden 
från Simon Alm (-) 

- Initiativ om barn konsekvensanalys från Simon Alm (-) 
Initiativ om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§82 

Initiativärende om ändringsbudget 2020 från 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) 
och Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01013 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
8 miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka arbetet med SSPF i 
mellanstadiet och socialtjänstens arbete med trygghet och fokus på unga tjejer 

2. att justera 2020 års budget mer att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 
miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka socialtjänstens arbete med att 
möta och utreda barn som är föremål för orosanmälningar 

3. att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
10 miljoner till utbildningsnämnden (UBN) för att säkra förskoleplatser 

4. att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
10 miljoner till omsorgsnämnden (OMN) för att få fram flera LSS-
boendeplatser, samt 

5. att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
9 miljoner till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på Uppsalas 
besöksnäring (DUAB). 

Reservationer 

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot 
beslutet med motiveringen: 
Mittenstyret anser att oppositionens beslut att, helt utan beredning, besluta om en 
ändringsbudget för 2020 är direkt oansvarigt. Genom beslutet äventyras kommunens 
budgetdisciplin. 
Uppsala kommun, likt övriga kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar. I budget 
för 2020 tillfördes betydande resurser till för verksamheter som stod inför stora 
utmaningar. Detta kunde vi göra, trots att det sent under 2019 beslutades om ny 
kostnadsutjämning för kommuner och regioner, vilket för Uppsalas del innebar en 
försämring för 2020 på drygt 50 mnkr. När förändringen är fullt ut genomförd 2023 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommer vi att ha tappat närmare 300 mnkrjäm fört med tidigare utjämningsmodell. 
Självklart är de ökade resurser som nu kommer från beslutet i Riksdagen både 
nödvändiga och välkomna. Men nu fördelar oppositionen en stor del av dessa medel på 
ett helt godtyckligt sätt utan eftertanke och utan att kommunens ekonomistab och 
berörda förvaltningar haft en möjlighet att bereda och konsekvensbeskriva förslagen. 

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

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Då Centerpartiet i kommunstyrelsen saknar rätt att yrka så vill vi lämna ett särskilt 
yttrande där vi meddelar att om vi hade fått yrka hade vi yrkat för förslaget. 
Centerpartiet anser att det är viktigt att snabbast möjligt få effekt av de extra, generella 
statsbidrag, som förväntas komma från statens vårändringsbudget till Uppsala 
kommun. Med generella statsbidrag från staten får varje kommun efter sin situation 
fördela och prioritera. 
Centerpartiet anser att förslaget riktas mot områden som Uppsala kommun behöver 
stärka och förbättra. 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar: 
(1) i första hand att lägga till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner 
kronor till en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i Uppsala 
kommun 
(2) i andra hand att ändra den femte attsatsen i Uppsalaallainsen+V-förslaget till att 
inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner kronor till en engångssatsning på 
Uppsala besöksnäring efter att spridningen av Coronaviruset avtagit samt att medlen 
under Coronavirusets tillväxt kan användas till att motverka fortsatt spridning i Uppsala 
kommun. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) första tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen Simon Alms (-) andra tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck 
(V) och Jonas Segersam (KD har vid kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020 
väckt ett ärende och yrkat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 
miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka arbetet med SSPF i 
mellanstadiet och socialtjänstens arbete med trygghet och fokus på unga tjejer 

• att justera 2020 års budget mer att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 
miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka socialtjänstens arbete med att 
möta och utreda barn som är föremål för orosanmälningar 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
10 miljoner till utbildningsnämnden (UBN) för att säkra förskoleplatser 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
10 miljoner till omsorgsnämnden (OMN) för att få fram flera LSS-
boendeplatser, samt 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 
miljoner till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på Uppsalas 
besöksnäring (DUAB) 

Beslutsunderlag 

• Initiativ om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 
(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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