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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

Plats och tid: 	Bergius, klockan 13:00 — 15:00. 

Beslutande: Marlene Burwick (S), ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S), § 121 —130 
Hanna Mörck (V), § 131 — 145 
Eva Christiemin (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Linda Eskilsson (MP) 
nona Szatmari Waldau (V) 
Mats Gyllander (M) 
Sofia Spolander (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Hanna Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, chef kommunlednings-
kontoret. Lena Grapp, stadsdirektör. Åsa Nilsson-Bjervner, stabschef. Ylva Opard, t f 
ekonomidirektör. Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör. Jan Holmlund, direktör 
socialförvaltningen (§ 123), Anders Fridborg, enhetschef (§ 123), Susanne Eriksson, 
politisk stabschef. Politiska sekreterare (S), (M), (V), (M), (L), (C) och (KID). 
Marie-Louise Strandberg och Inga-Lena Andersson, KS-direkt. Ingela Persson, 
sekreterare. 

Utses att justera: 	Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 	121 - 145 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Kommunledningskontoret den 21 juni 2016. 

Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

Ingela 'Persson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2016-06-15 
	

Sista dag att överklaga: 	2016-07-13 
2016-06-22 
	

Anslaget tas ner: 	2016-07-14 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Ingela Persson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 121 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 21 juni 
2016. 

§ 122 

Fastställanden av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslist med följande tillägg: 
• Information med anledning av senaste veckans oroligheter i vissa stadsdelar. 
• Valärende — ombud till Dalabanans intressenter. 

§ 123 

Information 

Christoffer Nilsson (chef kommunledningskontoret), Jan Holmlund (direktör socialförvaltningen) och 
Anders Fridborg (enhetschef enheten för flyktingsamordning) informerar med anledning av senaste 
veckans oroligheter i vissa stadsdelar. 

.92-yA 
Utdragsbestyrkande 

P 
Justerandes sign 

619A5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 124 

Sommaraktivitet asylsökande ungdomar 
KSN-2016-1222 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja arbetsmarknadsförvaltningen 300 000 honor från den statliga engångsersättningen. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsförvaltningen, enhet Arbete och kompetens, planerar för genomförande av en 
sommaraktivitet för asylsökande ungdomar under augusti. Målet med insatsen är att erbjuda 50 
ungdomar ett alternativ till feriearbete, då dessa ungdomar inte har arbetstillstånd under asylprocessen. 
Insatsen riktar sig i första hand till de ungdomar som inte har kunnat beredas någon skolplats ännu och 
syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för asylsökande ungdomar under sommaren, och 
stärka deltagarens känsla av att vara en del av det svenska samhället. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag till arbetsutskottets förslag. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 124. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 125 

Åtgärder för ökat socialt arbete i centrala Uppsala under sommaren 2016 
KSN-2016-1277 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja socialnämnden 1 000 000 kronor från den statliga engångsersättningen för att anställa 
fältarbetare under sommaren, samt 

att bevilja socialnämnden 350 000 kronor från den statliga engångsersättningen för samordning med 
andra kommuner vad gäller placerade ensamkommande barn. 

Sammanfattning 
Utöver dessa insatser ser socialförvaltningen ett behov av att förstärka närvaron av uppsökande socialt 
arbete i centrumområdet, där naturliga samlingspunkter för ensamkommande barn bildats. Målgruppen 
är socialt utsatt och skyddsnäten kan dänned behöva stärkas ytterligare för att förebygga och förhindra 
att alkohol- och drogmissbruk, droghandel och kriminalitet får fäste i målgruppen. Därför behövs en 
förstärkt närvaro av fåltarbetare i Uppsala centrum under sommaren. Dessa fåltarbetare planeras att 
huvudsakligen utgöras av socionomer från Vård och omsorg. Insatsen kommer att ske i samverkan 
med deras övriga områdesarbete med SSP (Skola-Socialtjänst-Polis) och länkas till koordinators-
funktionen på Enheten för ensamkommande 3. 

En viktig uppgift för fältarbetarna kommer att vara att informera om alternativa sysselsättningar som 
riktar sig mot målgruppen. Åtgärden bidrar också till en ökad trygghet för alla som vistas i centrum. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag till arbetsutskottets förslag. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 125. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burvvick (S) yrkar på följande tillägg till att-sats: 
att bevilja socialnämnden 350 000 kronor för samordning med andra kommuner vad gäller placerade 
ensam-kommande barn. 

Mohamad Hassan (L), Mats Gyllander (M), Fredrik Ahlstedt (M), Sofia Spolander (M) och Stefan 
Hanna (C) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign
ms 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

(5V 125 fortsättning) 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Socialnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

,....) 

Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 126 

Projektstöd till verksamhet för ensamkommande ungdomar 
KSN-2016-0776 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja projektstöd till kulturnämnden om 1 072 000 kronor gällande förebyggande insatser i 
Stenhagen. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 126. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har den 19 april 2016 ställt sig bakom ansökan om bidrag gällande förebyggande 
insatser i Stenhagen. 

Ansökan avser 1 072 000 kronor för att driva projekt under sommaren och höstterminen 2016 samt 
vårterminen 2017. Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid för de ensarnkommande 
barnen i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte och därigenom bland annat förhindra ingång i 
kriminalitet och droger. Syftet är även att främja integration och deltagande i det svenska samhället 
vilket ska ske i samverkan med det lokala föreningslivet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kulturnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

P 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 127 

Projektstöd till utvecklingsprojekt i Storvreta 
KSN-2016-1010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja projektstöd till kulturnämnden om 360 000 kronor gällande förebyggande insatser i 
Storvreta. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 127. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har den 19 april 2016 ställt sig bakom ansökan om bidrag för förebyggande insatser i 
Storvreta. Ansökan avser om 360 000 kronor för att dri-b projekt under ett års tid med start sommaren 
2016. 

Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid för ungdomar genom att etablera en samverkan 
med och för ungdomar där inflytande och delaktighet har stor betydelse. Vidare syftar projektet till att 
tillsammans med det civila samhället skapa en trygg och utvecklande miljö där ungdomarnas 
kompetens och engagemang tas till vara. I projektet ingår bland annat att bilda ett ungdomsråd och att 
utveckla en mötesplats för personer mellan 19-25 år. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kulturnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 128 

Kommunstyrelsens uppföljning per april 2016 
KSN-2016-0763 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsuppföljning, periodbokslut och årsprognos per 30 april 2016 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna för apriluppföljningen 
kommentera periodbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget, ärendets bilaga 1. 
Ärendet innehåller även en kompletterande sammanställning över exploateringsprojekt, ärendets 
bilaga 2. Kommunstyrelsen ska per april redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan, 
ärendets bilaga 3. 1 samband med apriluppföljningen har kommunstyrelsen även valt att göra en 
uppföljning av återstående uppdrag från 2015, ärendets bilaga 4. 

Föredragning 
Periodbokslutet visar ett resultat på 8,4 miljoner kronor. Exklusive de jämförelsestörande posterna om 
9,9 miljoner kronor uppgår resultatet till -1,5 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna utgörs 
av realisationsvinster och utrangeringar. 

Prognosen för helåret visar ett resultat på 18,6 miljoner kronor. Exklusive de nu kända jämförelse-
störande posterna avseende realisationsnetto och utangeringar om +32,4 miljoner kronor uppgår 
helårsprognosen till -13,8 miljoner kronor. Den största förklaringen till det prognostiserade resultatet 
beror på ett strategiskt val att påbörja skifte av licenser inom IT-verksamheten. Uppgraderingen till 
nya licenser är en långsiktig satsning för att öka möjligheten att arbeta mer digitalt i olika former och 
beräknas att sänka kommunens IT-kostnader. 

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 
Kommunstyrelsen arbetar under 2016 med 17 av kommunfullmäktiges inriktningsmål och har för egen 
del lagt till ett eget inriktningsmål. Vid apriluppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet med 
inriktningsmålen går. Bedömningen baseras på den del av måluppfyllnaden som kommunstyrelsen kan 
råda över. Bedömningen är att kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse enligt plan för samtliga 
inriktningsmål. 

Vid apriluppföljningen ska kommunstyrelsen visa hur arbetet går med uppdragen och de riktade 
satsningarna. Alla kommunfullmäktiges uppdrag är påbörjade utom det som avser att genomföra en 
översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden där arbetet beräknas 
starta till hösten. Alla kommunfullmäktiges riktade satsningar är påbörjade utom den som avser 
implementering av landsbygdsprogrammet. Där inväntas beslut om landsbygdsprogrammet innan 
implementering påbörjas. Alla uppdrag som kommunstyrelsen har riktat till förvaltningen är 
påbörjade. Uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag återfinns i ärendets bilaga 3. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upP19.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

9(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

(' 128 fortsättning) 

Uppföljning av återstående uppdrag från 2015 
I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag i WE 2015-2018 som är riktade 
till kommunstyrelsen, eller samtliga nämnder och styrelser och inte slutfördes under 2015. Det ingår 
även en bedömning av status för de uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015 som inte 
slutfördes under 2015. Av de 14 uppdrag som har följts upp bedöms fem vara färdiga och resterande 
nio uppdrag pågår fortfarande. Uppföljning av återstående uppdrag från 2015 återfinns i ärendets 
bilaga 4. 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 
Per april har en kontroll dolts utifrån risken om miljöskulder. Kontrollåtgärden innebär att arbetet 
med inventering och analyser som pågår på stadsbyggnadsförvaltningen bevakas. Kontrollen visar att i 
samband med exploatering av kommunal mark hanteras frågan om eventuella saneringskostnader i 
markanvisningsavtalen. Riskanalys ska göras för att visa på behov av miljöutredning för planlagd 
kommunalägd mark eller för kommunalägd mark som är på väg att planläggas. Risken hanteras även 
med en åtgärd i verksamhetsplanen och kommer framöver att följas upp i samband med uppföljning av 
verksamhetsplanen. 

Samtliga indikatorer i Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 följs upp i samband med 
kommunens årsbokslut. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande 'k 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 129 

Ändring av räntebas på befintliga och eventuellt kommande lån till 
föreningar och externa bolag 
KSN-2016-1124 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ändra räntebasen på kommunens befintliga och eventuellt kommande utlåning till föreningar och 
externa bolag från riksbankens referensränta till 5-årig bostadsobligation. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har tidigare utgivit lån till idrotts- och andra föreningar och bolag till en räntesats 
beräknat som Riksbankens diskonto + 3 procentenheter. När Riksbanken upphörde att notera diskontot 
2002 valde kommunen som räntebas istället Riksbankens referensränta + 0,5 procentenheter vilket då 
motsvarade den tidigare räntesatsen. Nu föreslås en ändring av räntebasen till Riksbankens noteringar 
av 5-årig bostadsobligation. Motivet är att de utlämnade lånen i allmänhet är långfristiga. Marginalen 
blir 0,5 procentenheter som tidigare. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

i / 

Justerandes sign 



11(33) 

upPnla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 130 

Finansiering av UppsalaBio 
KSN-2016-1199 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja finansiering till Uppsala BIO för perioden juli till och med december 2016 med 700 000 
kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har sedan 2003 medverkat till utvecklingen av klusterinitiativet Uppsala BIO som 
en del av arbetet med att främja nyföretagande och stärka det kunskapsintensiva och internationellt 
exportinriktade näringslivet i Uppsala. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2012 (§ 206) om stöd till Uppsala BIO för treårsperioden 
till och med juni 2016. Då nuvarande finansieringsperiod löper ut behöver Uppsala kommun fatta 
beslut om sin del av den fortsatta finansieringen av UppsalaBio. 

Nuvarande finansieringsperiod för UppsalaBio löper ut den 30 juni 2016. Under denna period har 
Uppsala kommuns del av finansieringen av UppsalaBio uppgått till totalt 3,8 mnkr fördelat på 2,4 
mnkr för juli 2013-juni 2015 och 1,4 mnkr för juli 2015-juni 2016. 

En ny modell för finansiering av UppsalaBio presenteras i november 2016 varefter Uppsala 
kommun ska fatta beslut om sin del i finansieringen av UppsalaBio för perioden 2017-2019. 
För att säkerställa fmansiering av UppsalaBio fram till att beslut om UppsalaBio '5 framtida 
finansiering och inriktning på verksamheten är fattat föreslås att kommunstyrelsen beviljar en 
fmansiering på 700 000 kronor till Uppsala BIO för perioden juli-december 2016. Därmed kan 
verksamheten fortsätta på nuvarande nivå. 

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

Beslutsunderlag 
Kornmunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 131 

Upphandling som villkor för vita jobb, goda arbetsvillkor och 
kollektivavtalsenliga villkor 
KSN-2016-0573 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra ett pilotprojekt vid upphandling av städtjänster 
i syfte att garantera goda arbetsvillkor genom tillämpning och uppföljning av för branschen gällande 
kollektivavtalsenliga villkor, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till revidering av riktlinje till 
upphandlingspolicy avseende upphandling och tillämpning av social hänsyn och arbetsvillkor. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander us,4), Sofia Spolander (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger 
reservation enigt bilaga A § 131. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), på följande tillägg till att-sats: 
att i de fall kommunen avser använda sig av en extern part för uppföljning/utvärdering av anbud, 
avtal, etc. ska det upphandlas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har i sin verksamhetsplan och budget för 2016 fastställt att systematiskt 
medverka till goda arbetsvillkor hos kommunens externa leverantörer och säkerställa en regelbunden 
uppföljning som förhindrar svartarbete och ekonomisk brottslighet. 

Kommunledningskontoret har utrett de rättsliga förutsättningarna och redovisar de förslag till 
förändringar i lagstiftningen som föreligger för närvarande. Utredningen redovisar även hur kontoret 
arbetar för goda arbetsvillkor i samband med upphandlingar. 

Föredragning 
Uppsala kommuns nuvarande riktlinjer för upphandling anger att inom upphandlingslag-
stiftningens ramar ska kommunen arbeta mot arbetsvillkor i nivå med kollektivavtal för aktuell 
bransch. 

Förslaget innebär att kommunen ska utveckla sitt arbetssätt och kravställande avseende 
arbetsvillkor i upphandlingar för att ytterligare främja goda arbetsvillkor i hela leverantörskedjan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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131 fortsättning) 

Mot bakgrund av frågans komplexitet och den lagstiftningsprocess som pågår föreslås att 
inledningsvis i en upphandling ställa och följa upp kollektivavtalsenliga villkor. Det som nu 
föreslås är att ställa kollektivavtalsenliga villkor i en upphandling av städtjänster som planeras 
genomföras under hösten avseende förskola och skola. 

Kollektivavtalsenliga villkor ställs i den omfattning som lagen om offentlig upphandling 
(2007:1091) (LOU), gemenskapsrätten och utstationeringslagen medger. Avsikten är att därefter 
utveckla arbetet när ny lagstiftning och eventuella föreskrifter har trätt i kraft. Valet av område 
beror primärt av bedömningen om hög risk för svartarbete inom städområdet. 

Kontoret föreslås också fa i uppdrag att när proposition med den väntade nya lagen föreligger 
återkomma med förslag om revidering av kommunens riktlinje utifrån de möjligheter som lagen 
ger i syfte att Uppsala kommun genom sina upphandlingar ska verka för förbättrade arbetsvillkor. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

/(3 
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§ 132 

Värdskap för 0-ringen 2020 
KSN-2015-1239 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för 0-Ringen år 2020, 

att uppdra till Destination Uppsala AB att tillsammans med 0-Ringen AB och berörda intressenter 
utforma en plan för genomförandet av 0-Ringen 2020, 

att avsätta en budgetram på 6 000 000 kronor för genomförande av 0-Ringen 2020, 

att avsätta maximalt 2 420 000 kronor under åren 2017-2020 för planering, genomförande och 
projektledning, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med 0-Ringen AB inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i Mål och 
budgetarbetet 2017-2020, samt 

att uppdra till stadsdirektören att söka medfinansiering till projektet hos andra aktörer i Uppsala 
såsom näringsliv, universitet och övriga. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), Mohamad Hassan (L) och Stefan 
Hanna (C), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
0-Ringen är världens största orienteringsarrangemang som avgörs varje år i juli månad på olika 
platser. Tävlingarna samlar mellan 15 000 och 20 000 orienterare som tillsammans under 
tävlingsveckan gör cirka 75 000 starter. Efter dialog med Destination Uppsala AB (DUAB) har 
orienteringsföreningen OK Linné uttryckt intresse för att arrangera 0-Ringen i Uppsala 2020. En 
förutsättning för arrangemanget är att Uppsala kommun går in som medarrangör och delfinansiär. Det 
innebär bland annat att Uppsala kommun behöver svara för en insats på 6 miljoner kronor samt vissa 
kostnader för planering, genomförande och projektledning. Arrangemanget genererar uppskattningsvis 
en turistekonomisk intäkt med cirka 120 miljoner kronor. 

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

Utdragsbestyrkande 

lp 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
0-ringen AB 
Destination Uppsala AB 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
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§ 133 

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län 
KSN-2016-0810 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun godkänner att Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 2016 
samt 

att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 
överförs till Region Uppsala. 

Sammanfattning 
Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för Landstinget i 
Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala län träda i likvidation, 
d.v.s. formellt upphöra, den 31 december 2016. 

Regionförbundet Uppsala län har överlämnat en remiss till sina medlemmar (ärendets bilaga) där man 
önskar svar på följande frågor: 
• Godkänner Uppsala kommun att — under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan 
bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 — Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 
2016? 
• Godkänner Uppsala kommun att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 
den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala? 

Föredragning 
Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går 
samman. De viktigaste uppgifterna för Region Uppsala — utöver de som landstinget redan har - blir att 
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi, RUS), samordna 
insatser för genomförandet av strategin samt att upprätta och fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur, det vill säga, samma uppgifter som Regionförbundet Uppsala län har idag. 

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas den 31 
december 2016. Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 16 december 2016 ska godkänna 
likvidationen. Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets egna kapital, tillgångar, 
skulder och åttaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala så att förbunds-
fullmäktige den 16 december kan besluta även om detta. 

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

Beslutsunderlag 
Kornmunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 juni 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

Tp, 
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Expedieras till 
Regionförbundet Uppsala län 
Akt 

Utdragsbestyrkande 0  Justerandes sign 
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§ 134 

Uppföljning av Uppsalas drogpolitiska program 
KSN-2016-1077 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av Uppsalas drogpolitiska program, 

att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med socialförvaltningen se över förbättrings-
områden avseende styrning och implementering enligt föredragningen, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag se över 
samtliga styrdokument beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom området social 
hållbarhet enligt föredragningen samt återkomma med en rapport till kommunstyrelsen med 
förbättringsförslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har den 20 april godkänt och överlämnat uppföljning av kommunens drogpolitiska 
program. 

Uppsala kommun antog i december 2013 ett reviderat drogpolitiskt program som bland annat bygger 
på socialtjänstlagen (SoL) och den nationella ANDT-strategin (alkohol, narkotika, doping och tobak). 
Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen har socialnämnden ansvaret för att årligen göra en samlad 
värdering och uppföljning av programmet samt återrapportera detta till kommunstyrelsen. Detta är den 
första uppföljningen av programmet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Socialnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

» 



19 (33) 

Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 135 

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 
KSN-2016-0670 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anmäla rapporten till kommunfullmäktige, samt 

att överlämna äldreombudsmannens årsrapport 2015 för kännedom till Landstinget i Uppsala län. 

Sammanfattning 
Rapporten är en sammanställning av de frågor och synpunkter som inkommit till Uppsala 
kommuns ÄO under perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Under året var det 213 ärenden 
som inkom till Ä0, 42 hembesök har genomförts och det har skett 33 informations-tillfällen och 
utbildningar med ca 550 åhörare totalt. 

Av rapporten framkommer att inkomna frågeställningar är av varierad art och komplexitet, samt 
att såväl enskilda/brukare/kunder, som anhöriga/närstående hör av sig med frågor. Drygt hälften 
(55 procent) av frågorna och synpunkterna som inkom handlade om bemanning, bemötande, 
vårdkedjor, aktiviteter, hälso- och sjukvård och dylikt. 39 procent handlade om biståndsbeslut, 
tillgänglighet, färdtjänst, god man eller liknande och 6 procent om ekonomi, avgifter och dylikt. 
Rapporten är skriven utifrån perspektivet äldre och anhöriga, hur kontakten med äldre-omsorgen 
upplevts, hur information uppfattats samt hur bemötandet upplevts. I rapporten finns även 
fortsättning på den novell som ÄO skriver för att belysa livet på ett omsorgs- och vårdboende. 

Många av de frågor som äldreombudsmannen berör i rapporten ligger delvis under landstingets 
ansvar. Förutom att överlämna rapporten till fullmäktige föreslås att den överlämnas till 
landstinget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Landstinget i Uppsala län 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Io 



20 (33) 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 136 

Utredning socialpsykiatri 
KSN-2016-0225 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för sin del godkänna utredningen, samt 

att överlämna utredningen för kännedom till omsorgsnämn  den, socialnämnden och styrelsen 
Uppsala vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Den nybildade omsorgsnämnden övertog den 1 januari 2015 helhetsansvaret för socialpsykiatrin 
som tidigare varit fördelat på barn- och ungdomsnämnden, nämnden för hälsa och omsorg samt 
äldrenämnden utifrån ett åldersperspektiv. Kommunstyrelsen hade genom tidigare beslut upp-
draget att följa upp de sociala nämndernas ansvar vid hantering av individärenden. Utredningen 
konstaterar att omsorgsnämndens helhetsansvar för social-psykiatrin har fallit väl ut, sett både 
utifrån ett ansvars- och individperspektiv. 

Beträffande de sociala nämndernas ansvar för hantering av individuella ärende kvarstår ett arbete 
att göra. Under utredningens gång har det framkommit att den största skärningspunkten går 
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden. Båda nämnderna och deras förvaltningar har tagit 
sitt ansvar för att lösa och hantera frågan. Ett gemensamt politiskt arbete har inletts och på 
förvaltningsnivå har ett strukturerat samarbete pågått sedan en tid tillbaka, där bland annat en 
gemensam ledningsgrupp har etablerats för att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 juni 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Styrelsen för Uppsala vård och omsorg 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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§ 137 

Yttrande över betänkande: Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 
KSN-2016-0643 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1, med vid sammanträdet beslutade revideringar. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att sista stycket i yttrandet på sidan 4 stryks. 

Eva Christiernin (S) yrkar på följande tillägg till stycket under rubriken "medborgarförlag och 
folkmotion" på sidan fyra: 
"Det bör dock betonas att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska ges reell möjlighet att föra 
fram sina synpunkter." 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) att sista stycket utgår och ersätts 
med följande skrivelse: 
"Uppsala kommun anser dock att införandet av folkmotion ska vara frivilligt för 
kommunerna, på samma sätt som dagens medborgarförslag, för att värna det kommunala 
självstyret." 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till Eva Christiernins (S) tilläggs-
yrkande. 

Sammanfattning 
Kulturdepartemenet har remitterat betänkande från 2014 års demokratiutredning "Låt fler forma 
framtiden" (SOU 2016:5) för yttrande senast den 21 juni 2016. Uppsala är en av 437 remissinstanser. 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur engagemanget inom den representativa demokratin kan 
öka och breddas och hur individens möjlighet till delaktighet i och inflytande över det politiska 
beslutsfattande mellan de allmänna valen kan stärkas. Den tar i 15 kapitel ett brett grepp över ämnet. 
De förslag som läggs berör i många fall kommunen men i vissa fall enbart den nationella nivån eller 
partiernas arbete. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) ändrings- 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
Justerandes si 
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Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på ordförandens ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Eva Christiernins (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
med vid sammanträdet beslutade revideringar och fmner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 juni 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kulturdepartementet 
Akt 

s 

 Justerandes signg  Utdragsbestyrkande 
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§ 138 

Yttrande över förslag till riksintresseområde för anläggningar för 
dricksvattenförsörjning 
KSN-2013-0960 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har översänt reviderat förslag till nytt riksintresse för dricksvattenförsörjning till 
Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2, med begärt svar senast 26 maj. Uppsala kommun har fått 
förlängd remisstid till 15 juni. 

Ett tidigare förslag i samma ärende behandlades 2013. Plan- och byggnadsnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppsala Vatten och Avfall AB ställde sig då 
samtliga positiva till utpekandet av riksintresse. Kommunens yttrande återfinns för kännedom i 
ärendets bilaga 3. 

Beredning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har samrått med Uppsala vatten och avfall AB (UVAB). Bolaget yttrar 
sig direkt till Havs- och vattenmyndigheten. 

Föredragning 
Förslaget till riksintresse omfattar brunnsområden, infiltrationsområden, vattenverk och vissa 
distributionsanläggningar (se bilaga 2). I det tidigare förslaget fanns även vattentornen med, samt ett 
stort influensområde som var kopplat till vattenresursen Uppsalaåsen. 

Havs- och vattenmyndigheten redovisar i handlingarna inga särskilda motiv för att vattentornen dragits 
ur förslaget, men svarar på direkt fråga att det är säkerhetsaspekter, det vill säga risken för sabotage 
som är bevekelsegrunden. Myndigheten vill helt enkelt inte kartredovisa placeringen av vattentornen. 

Influensområdet i förra remissförslaget omfattade hela tillrinningsområdet för Uppsalaåsen och var 
alltså mer omfattande än förordnandet om vattenskyddsområde. Uppsala kommun påpekade i sitt 
remissvar (bilaga 3) att det vidlyftiga influensområdet reser frågor om hur det ska påverka den 
kommunala planeringen. Havs- och vattenmyndigheten meddelar nu att eftersom influensområdet var 
starkt knutet till vattenresursen (åsen) som med nuvarande lagstiftning inte kan utgöra del av 
riksintresse för vattenförsörjningen så tas influensområdet bort. Lagstiftningen tillåter alltså endast att 
"anläggningar" pekas ut som riksintresse för ändamålet. 

Beskrivningar och kartredovisningen av riksintressets anläggningar och delområden har gjorts 
betydligt mindre detaljerad i denna version av förslaget. Det motiveras av sekretesskäl. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inga skäl att invända mot föreslagna förändringar. Det är rimligt att 
dricksvattenförsörjningen av Uppsala stad och flera av kommunens övriga tätorter utgör riksintresse. 
Justerandes sign 
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Utpekandet av anläggningarna bedöms heller inte försvåra den kommunala planeringen. Samtidigt kan 
konstateras att den för vattenförsörjningen helt nödvändiga grundvattenresursen uppsalaåsen — som 
inte ingår i förslaget till riksintresse - är den del som är mest känslig för förändringar i mark- och 
vattenanvändning. Kommunens arbete med att ta fram kunskapsunderlag som kan underbygga 
riktlinjer för skilda delar av åsen och dess tillrinningsområde fortsätter (se t ex Vattenprogram för 
Uppsala kommun). 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 juni 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Länsstyrelsen 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
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§ 139 

Yttranden över remiss: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016 
KSN-2016-0767 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har remitterat Milj ömålsberedningen delbetänkande med förslag på ett 
klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål. Milj ömålsberedningens förslag och arbete är 
centralt för att ta nödvändiga större steg framåt i svensk klimatpolitik och är en avgörande 
förutsättning för att Uppsala kommunen ska kunna nå sina klimatmål. Klimatförändringarna är en 
prioriterad fråga för kommunen. Kommunstyrelsen föreslås därför avge ett yttrande över betänkandet 
även då kommunen inte är en av remissinstanserna. 

Milj ömålsberedningens bedömning är att historiska och pågående utsläpp av växthusgaser redan ger 
upphov till påtaglig och allvarlig klimatförändring, vilket medför oacceptabla risker för ekosystem och 
samhällen. För att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperatur-ökningen väl under 2 
grader, och sträva mot att begränsa den till 1,5 grader, krävs att världens samhällen i snabb takt ställer 
om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, utsläpp som behöver övergå till negativa 
nivåer under andra hälften av det här århundradet. 

Milj ömålsberedningens förslag är ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och målbana, former 
för regeringens planering och uppföljning med redovisningar till riksdagen. Delar av ramverket bör 
lagregleras. Dessutom föreslås ett klimatpolitiskt råd med uppgift att, som ett oberoende expertorgan, 
granska den förda politiken. 

Förslag till klimatmål innebär en tidigareläggning och precisering av den tidigare visionen för 2050. 

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 
uppnå negativa utsläpp. Utsläppen ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Miljö- och energidepartementet 
Akt 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 140 

Yttrande över remiss: Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 
2016:13) 
KSN-2016-0888 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Kulturdepartementet rörande "Palett för ett stärkt civilsamhälle" enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet hat remitterat betänkandet "Palett för ett stärkt civilsamhälle" till Uppsala 
kommun. I betänkandet undersöks möjligheterna att på olika sätt underlätta för civilsamhällets 
organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, 
folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Remissvaret ska vara kulturdepartementet tillhanda 
13 juli 2017. 

Föredragning 
"Palett för ett stärkt civilsamhälle" behandlar många områden och framför olika förslag i syfte att 
underlätta för civilsamhällets organisationer inom flera områden, bland annat genom ökad kunskap 
hos det offentliga, tydligare myndighetsstyrning och förbättring av civilsamhällets möjligheter att delta 
i offentlig upphandling. I remissvaret, bilaga 1, framgår vilka förslag Uppsala kommun instämmer till 
och tycker är viktiga områden, samt vilka förslag Uppsala kommun är mer tveksamma till. 

Frågor som betänkandet berör från kommunal synvinkel, det vill säga relationer mellan kommunen 
och det civila samhället, räknas såsom frivilliga insatser. Däremot gör utredningen ett antal 
bedömningar som rör kommunsektorn, exempelvis att MUCF (myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällefrågor) ska arbeta med kompetenshöj ande insatser gentemot kommunerna. Förslagen 
innebär inte något tvång för kommunernas deltagande i något sammanhang. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 26 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kulturdepartementet 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
S Nip  
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101119,11,1 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 141 

Motion av Fredrik Ahlstedt (M) om ett tryggare Uppsala 
KSN-2016-0473 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M) Stefan Hanna (C), och Simon Alm 
(SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Jonas Segersam Q(D) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger reservation enligt 
bilaga A § 141. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger reservation enligt bilaga 
§ 141. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till fölaiån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M) Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (Kl)) och Simon Alm (SD), bifall till motionen. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionens andra att-sats: 
att det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
Fredrik Ahlstedt (M) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 
2016, att; 
- Det utreds huruvida fler övervakningskameror kan sättas upp på strategiska platser i centrala Uppsala 
och runt resecentrum i syfte att öka tryggheten. 
- Det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun. 

Föredragning 
Motionen fokuserar på trygghetsfrågor som är viktiga i Uppsala kommun. Kommunen arbetar 
sedan länge aktivt med frågorna såväl internt inom kommunen som externt med polis och andra 
aktörer. 

Utgångspunkten är samverkansavtalet mellan polis och kommun som godkänts av kommun-
styrelsen. Det innehåller tre fokusområden för att öka tryggheten och minska brottsligheten i 
kommunen. Arbetet är således brett och omfattar flera olika områden. Här ges ett par exempel på 
arbetets innehåll 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

(5V 141 fortsättning) 

En del av samverkansavtalet är den så kallade Trygg ute gruppen. Den är en samverkansgrupp 
mellan BRA, polis, KLK, SBF, brandförsvaret, kulturförvaltningen, fastighetsägare samt LTL. 
Den arbetar med att lokalerisera platser som upplevs som osäkra eller otrygga. Medborgare och 
lokala aktörer involveras och nätverk bildas med ett gemensamt mål kring trygghet vilket ökar 
möjligheten till tillit och bidrar till ett positivt socialt kapital och i förlängningen till social 
hållbarhet. 

En annan del av samverkansavtalet är socialnämndens arbete i samverkan mellan skola, social-
tjänst och polis (SSP). Det områdesbaserade arbetet har fokus på att öka tryggheten genom att 
bygga lokala nätverk för att förebygga och upptäcka tendenser till social oro. Kommunens arbete 
sker således i nära samverkan med polisen. Det breda samverkansavtalet ses över regelbundet och 
prövas i kommunstyrelsen. De frågor som skulle omfattas av en kommunal trygghetsplan 
behandlas därmed i nära samverkan med polisen inom ramen för samverkansavtalet. 

Brottsförebyggande rådet, BRA, i Uppsala arbetar för att motverka och minska riskerna för att 
unga människor hamnar i kriminalitet. Det lokala rådet består av representanter från myndigheter, 
skola och näringsliv. För att göra Uppsala tryggare arbetar brottsförebyggande rådet tillsammans 
med polis, fastighetsägare, landsting, kollektivtrafik samt både grund- och gymnasieskola. Rådet 
arbetar bland annat med att arrangera trygghetsvandringar, förbättra belysning, samverka med 
polis för en ökad trygghet, samverka med skola - socialtjänst — polis, förebygga och hantera 
våldsbejakande extremism. 

Vad gäller motionens krav på utredning av om fler övervakningskameror kan sättas upp på platser 
i centrala Uppsala är det en fråga som löpande diskuteras inom ramen för samverkansavtalet med 
polisen. Kommunen följer de rekommendationer polisen ger. 

Tillstånd för kamerabevakning av allmän plats söks hos länsstyrelsen av fastighetsägaren. Läns-
styrelsen beslutar i alla tillståndsärenden, tillstånd kan beviljas efter det att andra förebyggande 
möjligheter prövats först. Behovet av övervakningskameror bedöms i varje aktuellt fall. Att 
generellt utreda en inriktning mot fler kameror än idag är därför inte meningsfullt. 

Centralpassagen i Resecentrum är ett av de områden som kommunen identifierat genom brotts-
statistik och arbetat aktivt i samarbete med trafikverket, fastighetsägare, och polisen. 
Genomgången har inneburit att fastighetsägaren, Trafikverket, kommer att söka tillstånd för 
kameraövervakning hos länsstyrelsen. 

Polis och kommun har tecknat ett så kallat medborgarlöfte kring Resecentrum som ett led i 
utvecklingen av samverkansavtalet. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre 
utsträckning tas tillvara för att göra problembilden tydligare. 

Som framgår är detta ett viktigt område som kommunen arbetar med i nära samarbete med polisen 
och andra aktörer. Frågor om övervakningskameror och andra åtgärder diskuteras kontinuerligt 
och samverkansavtalet är ett dokument som utvecklas fortlöpande. Något särskilt beslut av 
kommunfullmäktige bedöms därför inte finnas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

PrA 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

(55.  141 fortsättning) 

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

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

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 31 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign 
va, 
1)- 

Utdragsbestyrkande 

"1-) 
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unlellue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 142 

Anmälningsärenden 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning anmälda ärenden perioden 19 maj till och med 7 juni 2016 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott-planering, 24 maj 2016. 
2. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 7 juni 2016. 
3. Nya anställningar perioden maj 2016. KSW-2016-0490 

Utdragsbestyrkande 

<guPÅ 
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upP,M11,1 KOMMUNSTYRELSEN 

SAIVEVIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 143 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Förteckning delegationsbeslut perioden 5 maj till och med 7 juni 2016 
1. Finanschefens beslut fattat den 1 juni 2016, avsnitt 6.2 punkt nr 5, om upplåning genom certifikat. 
Lånet på 200 mnkr löper from den 3 juni 2016 t.o.m. den 2 september 2016 till en ränta om minus 
0,433 procent. Pengarna kommer att användas för att refinansiera lån om 100 mnkr för vartdera 
Uppsala Stadshus AB och Fyrishov AB. KSN-2016-0499. 

2. Beslut fattat av biträdande stadsdirektör med stöd av kommunstyrelsens beslut den 6 april 2016 § 52 
om stöd till ideella organisationer som driver projekt rörande flyktingmottagande. Teater Aros har 
tilldelats 156 000 kronor till projektstäd gällande nyanlända ungdomars möjlighet att bekanta sig med 
det svenska språket och kulturen genom drama. KSN-2016-08.30. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnl.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 144 

Val av ombud till Intresseföreningen Dalabanans intressenter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Maria Gardfjell (MP) till ombud för Uppsala kommun, samt 

att nominera Maria Gardell (MV) och Stefan Hanna (C) till ordinarie ledamot respektive ersättare till 
styrelsen för Intresseföreningen Dalabanans intressenter. 

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

Expedieras till 
Intresseföreningen Dalabanans intressenter 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Upplele 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 145 

Personalärende 

Joachim Danielsson, stadsdirektör, infol 	[lierar ledamöterna om förvaltningsdirektörernas utvidgade 
uppdrag i samband med nya förvaltningsorganisationen. 

Utdragsbestyrkande 

gh

Justerandes si 

93N 



Bilaga A § 124 

Ärende 12 
Sommaraktivitet, asylsökande ungdomar 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet inom svensk och lokal politik. Vi anser att 
politiska beslut ska ha god förankring och att ett proaktivt arbete utgör en grund för ett 
välfungerande och långsiktigt hållbart samhälle. 

Centerpartiet efterlyser mer långsiktiga insatser i stället för tillfälliga projekt. 
Socialdemokraterna talar ofta om sociala investeringar som lösningar på alla våra problem. 
Det är därför beklagligt att de tillsammans med övriga majoriteten inte tidigare insett vikten 
av förebyggande sociala investeringar. Vi välkomnar förslaget men ställer oss kritiska till att 
åtgärden endast är tillfällig och enligt oss saknar god förankring. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 125 

Ärende 13 
Åtgärder för ökat socialt arbete i centrala Uppsala under sommaren 2016 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet inom svensk och lokal politik. Vi anser att 
politiska beslut ska ha god förankring och att ett proaktivt arbete utgör en grund för ett 
välfungerande och långsiktigt hållbart samhälle. 

Den rödgröna majoriteten valde i sin Mål & Budget 2016 att ta bort fältassistenter, 
socialarbetare i fält. Något vi tidigt kritiserade och varnade. Genom detta beslut tvingas de nu 
reaktivt att göra en helomvändning och vidta akuta åtgärder för att lappa ihop en ohållbar 
situation. 

Centerpartiet efterlyser mer långsiktiga insatser i stället för tillfälliga fältassistenter under 
sommaren. Socialdemokraterna talar ofta om sociala investeringar som lösningar på alla våra 
problem. Det är därför beklagligt att de tillsammans med övriga majoriteten inte tidigare 
insett vikten av förebyggande sociala investeringar. Vi välkomnar förslaget men ställer oss 
kritiska till att åtgärden endast är tillfällig och enligt oss saknar god förankring. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 126 

Ärende 14 
Projektstöd till verksamhet för ensamkommande ungdomar 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet inom svensk och lokal politik. Vi anser att 
politiska beslut ska ha god förankring och att ett proak-tivt arbete utgör en grund för ett 
välfungerande och långsiktigt hållbart samhälle. 

Centerpartiet efterlyser mer långsiktiga insatser i stället för tillfälliga projekt. 
Socialdemokraterna talar ofta om sociala investeringar som lösningar på alla våra problem. 
Det är därför beklagligt att de tillsammans med övriga majoriteten inte tidigare insett vikten 
av förebyggande sociala investeringar. Vi välkomnar förslaget men ställer oss kritiska till att 
åtgärden endast är tillfällig och enligt oss saknar god förankring. 

Centerpartiet ställde på Uppsala Kommunfullmäktige den 30 maj en interpellation om 
säkringen av familjehem för ensamkommande. Där kritiserade vi kommunens bristfälliga 
insyn i placeringama och fick tyvärr inget tillfredsställande svar på hur kommunen ska 
garantera att detta inte händer igen. Vi anser det vara konstigt att majoriteten inte kan enas om 
en politik som strukturellt bygger en grundläggande verksamhet som kan minska social oro i 
tid. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 127 

Ärende 15 
Projektstöd till utvecklingsprojekt i Storvreta för att öka tryggheten 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet inom svensk och lokal politik. Vi anser att 
politiska beslut ska ha god förankring och att ett proaktivt arbete utgör en grund för ett 
välfungerande och långsiktigt hållbart samhälle. 

Centerpartiet efterlyser mer långsiktiga insatser i stället för tillfälliga projekt. 
Socialdemokraterna talar ofta om sociala investeringar som lösningar på alla våra problem. 
Det är därför beklagligt att de tillsammans med övriga majoriteten inte tidigare insett vikten 
av förebyggande sociala investeringar. Vi välkomnar förslaget men ställer oss kritiska till att 
åtgärden endast är tillfällig och enligt oss saknar god förankring. 

Centerpartiet ställde på Uppsala Kommunfullmäktige den 30 maj en interpellation om 
säkringen av familjehem för ensamkommande. Där kritiserade vi kommunens bristfälliga 
insyn i placeringama och fick tyvärr inget tillfredsställande svar på hur kommunen ska 
garantera att detta inte händer igen. Vi anser det vara konstigt att majoriteten inte kan enas om 
en politik som strukturellt bygger en grundläggande verksamhet som kan minska social oro i 
tid. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 131 

Ärende 6 
Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga villkor 

Reservation 
M, L, C och KD 

Uppsala kommuns nuvarande riktlinjer för upphandling anger att inom upphandlingslagstiftningens 
ramar ska kommunen arbeta för arbetsvillkor i nivå med kollektivavtal för aktuell bransch. Vi anser att 
kommunen ska ställa krav avseende arbetsvillkor och enbart ingå avtal med seriösa leverantörer som 
konkurrerar under lika villkor. För att detta ska garanteras är givetvis uppföljning av anbud eller avtal 
av största vikt, något som är kommunens ansvar. Kommunen bör som en del i detta, tillsammans med 
lämpliga myndigheter, kontrollera att tillämpliga lagar och regler följs. I handlingen framgår att 
avtalsuppföljning istället skall utföras av ett fackförbund. 

När ett en extern part anlitas för kontrollfunktioner är det viktigt att säkerställa att uppföljningen kan 
genomföras på ett oberoende sätt, vilket bland annat innebär att den externa parten inte ska ha några 
egenintressen. Ett fackförbunds oberoende i detta kan ifrågasättas. Det finns en risk att leverantörer 
kan anse det problematiskt med facklig inblandning i uppföljningen av upphandlade kontrakt, 
oberoende av om de har eller inte har kollektivavtal. Trots att fackförbundet ska iaktta sekretess är den 
insyn i ett företags affärer som de ges oproportionerlig då man senare kan komma att medverka i 
avtalsförhandlingar med det granskade företaget. 

Vi yrkade att i de fall kommunen avser använda sig av extern part för uppföljning och utvärdering av 
till exempel anbud och avtal skall det upphandlas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

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



0,30,A g ly( 

Kristdemokraterna 

Ärende 20, Motion av Fredrik Ahlstedt (M) om ett tryggare Uppsala 

Reservation 

För Kristdemokraterna är det självklart att ställa sig bakom en motion som vill öka 

tryggheten för Uppsalas invånare. Vi yrkade därför i kommunstyrelsen bifall till motionen. 

Särskilt skulle en trygghetsplan ge möjlighet för ett bredare anslag för att komma tillrätta 

med de problem som våra medborgare upplever. 

Även om åtgärder som kameror och fler poliser kan komma åt en del symptom runt 

otryggheten i samhället vill dock vi Kristdemokrater också gå ett steg längre i dessa frågor. Vi 

anser att vi behöver en diskussion om värderingarna i samhället, och att vi behöver bli bättre 

på att stödja barn och familjer att växa upp i trygghet med en tydlig värdegrund. Kan vi få 

trygga familjer tror vi att vi har kommit långt på vägen mot ett tryggare Sverige och Uppsala. 

Det ska inte råda någon tvekan om vilka normer som är vägledande och styrande i Sverige, 

och därför är det viktigt med ett tydligt värdegrundsarbete som en förlängning till konkreta 

trygghetsskapande åtgärder. Vi hade gärna sett att även detta hade ingått i en trygghetsplan 

som dock majoriteten nu väljer att säga nej till. 

Uppsala 2016-06-15 

Jo as Segersam (p) 
Kommunalråd ' 



Bilaga B § 141 

Ärende 20 
Motion av Fredrik Ahlstedt (M) om ett tryggare Uppsala 

Reservation 
Centerpartiet reserverar sig till fönnån för sitt bifallsyrkande 

Centerpartiet och alliansen i övrigt drev i GSN frågan om videoövervakning på några få 
platser med omfattande problem i Uppsala och ställer sig därför positiv till motionärens 
förslag. 

I det offentliga rummet anser Centerpartiet att det fortsatt vara restriktivt men på så kallade 
hot-spots där det förekommer mycket problem är kameraövervakning en effektiv metod. Dels 
i förebyggande och lugnande syfte, dels för att lättare kunna identifiera förövare. I offentliga 
rum så som omkring Flustret, Resecentrum eller Stora torget anser Centerpartiet att den 
personliga integriteten inte hotas och att det inte kan anses vara en kränkning att bli 
kameraövervakad på de ställen där det regelbundet uppstår oroligheter. 

Stefan Hanna (C) 
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