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2(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§91 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Therez Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll den 4 juni kl 8.30. 

§ 92 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragningslistan med av ordföranden föreslagen ändring. 

Ordföranden föreslår att ärende nr 16, Samråd om fördjupad översiktsplan för Södra staden 
tas upp som första beslutsärende. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
CkA. C- 
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3(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 93 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Södra staden 
KSN-2012-0452 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under perioden 15 juni till 11 september samrådsbehandla förslaget till fördjupad översiktsplan 
för Södra staden, inklusive hållbarhetsbedömningen, i enlighet med föredragningen. 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 93. 

Ärendet 
Den 11 april 2012 (§ 58) gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
ett strategiskt program (idag omvandlat till fördjupad översiktsplan) för rubricerat område, då kallat 
Dag Hammarskjöldstråket. Uppdraget tar avstamp i kommunens översiktsplan från 2010 där 
området pekas ut som ett större utvecklingsområde. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Mohamad Hassan(FP) och Jonas 
Segersam (KD), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till skrivelse 19 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
fv16- 
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PM.% 	KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 94 

Tidplan mål och budget 2016-2018 
KSN-2014-1440 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att tidplanen för Mål och budget justeras enligt föredragningen. 

Särskilt yttrande 
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 94. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2014 om processen för 
Mål och budget 2016-2018. Av ärendet framgick att kommunstyrelsen den 17 juni 2015 skulle 
besluta om begäran om nämndyttrande under september. 

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 19 maj 2015. 

Alla nämnder 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(V)  rn 
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5(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§95 

Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala 
KSN-2014-1585 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att inrätta en bostadsförmedling med huvuduppdraget att förmedla hyreslägenheter i Uppsala-
regionen med start den 1 januari 2016, 

att uppdra till Uppsalahem AB, Studentstaden AB och Uppsala Kommun Fastighets AB att 
överlämna sina bostadsköer, tillhörande systemlösningar och register för övertagande och 
avveckling, i takt med inrättandet, till bostadsförmedlingen ett helägt dotterbolag till Uppsala 
stadshus AB, i enlighet med föredragningen, 

att uppdra till Uppsalahem AB, Studentstaden AB och Uppsala Kommun Fastighets AB att 
använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyres-
bostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer, 

att godkänna förmedlingsprinciper enligt bilaga 2 och kö- och förmedlingsregler enligt ärendets 
bilaga 3, 

att godkänna namnändring för ombildande av Uppsala Kommuns Gasgenerator AB till Uppsala 
bostadsförmedling AB, 

att godkänna ägardirektiv och bolagsordning enligt ärendets bilaga 4 och 5, 

att godkänna affärsplan och budget för perioden 2016-2018 enligt ärendets bilaga 6, att godkänna 
en förmedlingsavgift om 1 250 kr och en köavgift om 290 kr, båda inklusive moms, 

att förrätta val för styrelse, ägarombud och lekmannarevisorer till Uppsala bostadsförmedling AB, 

att uppdra till Uppsala Kommuns Gasgenerator AB att hålla extra bolagsstämma och anta den 
bilagda bolagsordningen samt ändra bolagets firma till Uppsala bostadsförmedling AB, 

att Uppsala Kommuns Gasgenerator AB beviljas en checkkredit på 20 miljoner kronor i Uppsala 
kommuns koncernkontosystem, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut och ingå erforderliga avtal för att 
verkställa och etablera bostadsförmedlingen under den tid då bolagsstyrelsen ej är tillsatt, 

att hastigheten för övertagande och avveckling av Uppsalahems kö och samordning av kötider 
kommer, i likhet med andra fastighetsägare, att efter dialog slås fast i individuell överenskommelse 
mellan bostadsförmedlingen och fastighetsägaren. 

Justerandes sign cC Utdragsbestyrkande 
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6(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 95 (forts) 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, 
socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen att ta fram riktlinjer och 
uppdragsersättning för en förtursverksamhet som kan bidra till att svara upp mot del av 
kommunens bostadssociala behov i enlighet med föredragningen och att återredovisa detta till 
kommunstyrelsen i november 2015, 

att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med Uppsalahem AB, Studentstaden AB 
och Uppsala Kommun Fastighets AB utreda inrättande av en internbyteskö och att återredovisa 
detta till kommunstyrelsen i november 2015, 

att uppdra till kommunledningskontoret att säkerställa process för verksamhetsövergång samt ge 
kommunens förhandlingschef tillfällig delegation att för Uppsala bostadsförmedling AB:s räkning 
ingå de kollektivavtal som erfordras, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att upprätta en kommunikationsplan för Uppsalahem AB, 
Studentstaden AB och Uppsala Kommun Fastighets AB, samt 

att i dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda samarbete för att hitta samordnings-
vinster och kostnadseffektivitet. 

Särskilda yttranden/Reservation 
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M) och Mats Gyllander (M) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga A § 95. 

Mohamad Hassan (FP) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 95 

Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga C § 95. 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga D § 94. 

Ärendet 
I årets budget, Inriktning, Verksamhet och Ekonomi 2015-2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag 
att inrätta en bostadsförmedling. En aktörsanalys med nuvarande stora och medelstora byggherrar 
och hyresvärdar som idag är verksamma i Uppsala visar att de ställer sig positiva till en bostads-
förmedling i Uppsala. 

Uppsala bostadsförmedling AB föreslås inrättas med start 1 jan 2016 med huvuduppdraget att 
förmedla hyreslägenheter inom Uppsalaregionen. Bostadsförmedlingen ska erbjuda service till 
medborgare och fastighetsägare samt stärka attraktiviteten för Uppsalas fastighetsmarknad. 

Utdragsbestyrkande ck° Justerandes sign 
M1,6- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 95 (forts) 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med ändring och tillägg enligt 
nedan: 

Förslag till kommunfullmäktige ändring 
att köavgift per år ska vara 290 kronor (åttonde att-satsen), 

tillägg: 
att hastigheten för övertagande och avveckling av Uppsalahems kö och samordning av kötider 
kommer, likhet med andra fastighetsägare, att efter dialog slås fast i individuell överenskommelse 
mellan bostadsförmedlingen och fastighetsägaren. 

Beslut i kommunstyrelsen ändring (kursiverat) (första att-satsen): 
att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, social-
förvaltningen, omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen att ta fram riktlinjer och uppdrags-
ersättning för en förtursverksamhet som kan bidra till att svara upp mot del av kommunens bostads-
sociala behov i enlighet med föredragningen och att återredovisa detta till kommunstyrelsen i 
november 2015, 

tillägg: 
att i dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda samarbete för att hitta samordnings- 
vinster och kostnadseffektivitet. 

Därutöver yrkar Erik Pelling (S) ändringar och tillägg i ärendets föredragning enligt bilaga E § 95. 

Mohamad Hassan (FP) och Jonas Segersam (KD) instämmer i bifallsyrkande till arbetsutskottets 
förslag till beslut med av Erik Pellings (S) föreslagna ändringar och tillägg, med undantag av den 
åttonde att-satsen avseende köavgift där man yrkar att avgiften ska vara 250 kr/år. 

Stefan Hanna (C) yrkar i första hand återremiss av ärendet och andra hand avslag på arbetsutskot-
tets förslag. 

Därutöver yrkar Stefan Hanna (C) att kommunstyrelsen ska besluta att 

att utveckla en användarvänlig hyresbostadsportal där samtliga relevanta fastighetsägares köer 
kan nås och där lediga objekt kan hittas, 

att i samarbete med fastighetsägarna utveckla gemensamma baskrav för hyresgäster och ett system 
som bättre respekterar befintliga kötider i samband med att det gemensamma kösystemet lanseras, 

Utdragsbestyrkande ck° Justerandes sign 
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8(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 95 (forts) 

att ett gemensamt bostadskösystem utvecklas tillsammans med Stockholms kommun och/eller 
annan/andra kommuner i syfte att minska investeringskostnader samt löpande drifts- och 
underhållskostnader, 

att tillsammans med andra kommuner ta fram en kravspecifikation och tidsplan för implementation 
samt former för systemadministration. 

Simon Alm (SD) yrkar att kötid från Uppsalahem fortsätter att gälla i 50 år för Uppsalahem AB:s 
hyresbestånd. I övrigt instämmer Simon Alm (SD) i Erik Pellings (S) yrkande och yrkar därutöver 
avslag på Mohamad Hassans (FP) och Stefan Hannas (C) yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och återremissyrkande 
från Stefan Hanna (C) å andra sidan och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
denna dag. 

Ordföranden ställer i den åttonde att-satsen, avgift för kötid, proposition på arbetsutskottets förslag, 
och ändringsyrkanden från Erik Pellings (S) och Mohamad Hassan (FP) och finner att kommun-
styrelsen bifaller Erik Pellings (5) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Simon Alms (SD) ändrings-
yrkande avseende kötid från Uppsalahem och finner att kommunstyrelsens avslår förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag, med 
vid sammanträdet yrkade ändringar och tillägg och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 19 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign 

1\116- 

Utdragsbestyrkande 



9(24) 

10,Cal.f, 	 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 96 

Överföring av ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning till omsorgsnämnden 
KSN-2015-0845 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning från och 
med den 1 juli 2015 övergår från arbetsmarknadsnämnden till omsorgsnämnden, 

att de berörda nämndernas kommunbidrag justeras på sätt som redovisas i ärendet, samt 

att justera kommunens reglemente för nämnderna enligt ärendets bilaga 1. 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 96. 

Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 27 mars 2015 föreslagit att ansvaret för 
sysselsättningsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning överflyttas till omsorgs-
nämnden och att i reglementet förtydliga omsorgsnämndens ansvar för sysselsättningsinsatser 
för ovanstående målgrupp. 

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 11 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Im 
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umnalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 97 

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business 
Alliance (SBA) 
KSN-2015-0662 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avtal om fortsatt näringslivssamarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) 
enligt ärendets bilaga. 

Reservation 
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (FP), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 97. 

Ärendet 
Uppsala kommun har sedan 2006 genom avtal ingått i ett partnerskap med Stockholm Business 
Alliance (SBA) som samordnas av Stockholm kommun ägda Stockholm Business region (SBR) 
med syfte att arbeta tillsammans inom viktiga områden för ökad tillväxt i regionen, ett närings-
livspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen. En ny avtalsperiod gäller för 2016-2020. Ett 
förslag till avtal av översänts från SBA. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M), att kommunstyrelsen 
ska besluta 

att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa effekterna av Stockholm Business Alliance 
ur ett Uppsala kommun-perspektiv till kommunstyrelsen var sjätte månad. 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (FP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsenavslår förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 11 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Justerandes sign Iw Utdragsbestyrkande 
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'TJA% KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 97 (forts) 

Det antecknas i protokollet att i enlighet med stadsdirektörens föredragning kommer kommun-
styrelsen att få fortlöpande redovisningar av samarbetet med Stockholm Business Alliance under 
avtalsperioden. 

Stockholm Business Alliance 
Akten 

Justerandes sign 

M 6- /9/ Utdragsbestyrkande 
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upekete KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 98 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2015 
KSN-2015-0593 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta en princip om fördelning av stöd till Uppsala studentkårer som innebär att en tredjedel 
av stödet utgör ett basstöd som fördelas jämt mellan kårerna och att två tredjedelar fördelas 
proportionerligt enligt medlemsantal, samt 

att för 2015 utbetala ett ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 150 000 kronor, Ultuna 
studentkår på 75 000 kronor, Uppsala teknolog och naturvetarkår 65 000, Farmacevtiska 
studentkåren på 60 000 kronor och Veterinärmedicinska föreningen på 25 000 kronor. 

Ärendet 
Uppsala kommun har under ett antal år stött Uppsalas studentkårer ekonomiskt. Stödet har 
formen av avtal där respektive kår förbinder sig till vissa aktiviteter som till exempel mentors-
arbete och alumnverksamhet. Avtalen tecknas för ett kalenderår i taget. 

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 22 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala Studentkår 
Ultuna studentkår 
Uppsala teknolog och naturvetarkår 
Farmacevtiska studentkåren 
Veterinärmedicinska föreningen 
Akten 

Justerandes sign 

hkr- ffi 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 99 

Medlemskap svenska cykelstäder 
KSN-2015-0898 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att söka medlemskap i föreningen svenska cykelstäder, 

att kommunens kostnader för medlemskapet belastar gatu- och samhällsmiljönämnden, samt 

att till ledamot i föreningens styrelse till och med 2019 års årsmöte nominera Johan 
Lundqvist (MP) 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga A § 99. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) har vid sammanträde den 8 april 2015 föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att Uppsala kommun blir medlem i föreningen svenska cykelstäder 
och att en ledamot från GSN nomineras till en plats i föreningens styrelse. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen ska besluta 
att gatu- och samhällsmiljönämnden självständigt fattar beslut inom ramen för sitt ansvarsområde, 
samt 
att uppdatera relevanta regelverk så att det tydligt framgår att kommunstyrelsen inte nominerar 
styrelserepresentanter som redan blivit valda till ett uppdrag. 

Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och Stefan Hannas (C) 
yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 11 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Föreningen svenska cykelstäder 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

64,6 
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101311kalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 100 

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta 
KSN-2015-0811 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av rapporten, samt 

att med berörda nämnder utforma framtida insatser till socialt utsatta EES-medborgare. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga A § 100. 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 100. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till den andra att-satsen i Stefan 
Hannas (C) yrkande. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2014 om en rad insatser gentemot socialt utsatta under 
vintern 2014-2015 (KSN-2014-0127). Nämnden för hälsa och omsorg samt socialnämnden för barn 
och unga fick i uppdrag att följa upp åtgärderna och redovisa resultat och erfarenheter för kommun-
styrelsen. Kommunens förändrade nämndorganisation gör att det är socialförvaltningen som nu 
lämnat en samlad rapport. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till den första att-satsen och avslag på den andra att-satsen i arbets- 
utskottets förslag och att kommunstyrelsen ska besluta om nedanstående tillägg: 

att socialnämnden har ansvar för behov av t ex härbärgen och dagcenter, samt 

att stärka samarbetet med civilsamhället för att bättre stötta socialt utsatt människor i samhället. 

Simon Alm (SD)yrkar bifall till den första att-satsen och avslag på den andra att-satsen i 
arbetsutskottets förslag. 

Ilona Szatmari Waldau (V) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Marta 
Obminska (M), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Därutöver yrkar Rona Szatmari Waldau (V) avslag på Stefan Hannas (C) yrkanden. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till den andra att-satsen i Stefan Hannas (C) yrkande. 

oAc Justerandes sign 

Rit G- 

Utdragsbestyrkande 



upe».1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

15(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 100 (forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den första att-satsen i arbets- 
utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till andra att-sats å ena och Stefan 
Hannas (C) yrkande om ändrad lydelse å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) yrkande 
om en tredje att-sats och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 13 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

MG  



16(24) 

Penh KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 101 

Komplettering av uppdrag för utveckling av Studenternas idrottsplats 
KSN-2013-1432 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB att i samverkan med idrotts-
och fritidsnämnden komplettera översynen av Studenternas idrottsplats enligt föredragningen, 

att översynen redovisas till kommunstyrelsen den 16 september 2015, samt 

att en lägesrapport ska lämnas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 (§ 237) att uppdra till Uppsala kommun 
Sport- och Rekreationsfastigheter AB att utreda hur Studenternas idrottsplats kan utvecklas. Upp-
draget omfattade både att lämna förslag på en fotbollsarena och att redovisa var en bandyhall kan 
förläggas inom den centrala staden. Då befintliga arenor inom området även rymmer friidrott och 
amerikansk fotboll ingick i uppdraget att beskriva var dessa sporter bör lokaliseras. 

Yrkanden 
Rickard Malmström (MP) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M), bifall till arbets- 
utskottets förslag till beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 11 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Akten 

Justerandes sign 
cO 

Utdragsbestyrkande 



Uppsalaai  KOMMUNSTYRELSEN 

17(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 102 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2015 från Rasbo i 
samverkan, Utvecklingsrådet för Storvretabygden, Knutby i samverkan och 
Vattholma i samverkan. 
KSN-2015-0821 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2015 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 110 000 kronor, Utvecklingsrådet för Stor-
vretabygden 70 000 kronor via Storvreta fastighetsägarförening, Knutby i samverkan 10 000 
kronor, Vattholma i samverkan 10 000 kronor. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 102. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har sedan 2003 i samband med kommundelsnämndernas avveckling beviljat 
medel till lokala föreningar som driver demokrati och utvecklingsfrågor i sin bygd. Medlen ska 
användas för att stimulera till samverkanslösningar och engagemang i frågor som rör inflytande, 
information och kommunikation i den lokala bygden. Rasbo i samverkan, Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden, Knutby i samverkan och Vattholma i samverkan har inkommit med ansökningar. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S) bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 

att för år 2015 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 144 000 kronor, Utvecklingsrådet för 
Storvretabygden 110 000 kronor via Storvreta fastighetsägarförening, Knutby i samverkan 10 000 
kronor och Vattholma i samverkan 10 000 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och Simon Alms (SD) 
yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Justerandes sign 

g() 
cp Utdragsbestyrkande 



18(24) 

upenlo, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 102 (forts) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 10 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Föreningen Rasbo i samverkan 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden 
Knutby i samverkan 
Vattholma i samverkan 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

K6.-• 



19(24) 

Uppsala, 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 103 

Kommunrevisionen: Genomgång av Uppsala kommuns visselblåsarsystem 
KSN-2015-0710 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunrevisionen har granskat det system för tipsinlämning som upprättades under hösten 
2013 och överlämnat en revisionsrapport för yttrande. Kommunrevisionen finner att funktionen 
i dess nuvarande utformning inte uppfyller de krav som kan ställas på ett välfungerande vissel-
blåsarsystem. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 19 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunrevisionen (skrivelse) 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
K(6- 



20(24) 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 104 

Remiss: Regionbildning i Uppsala län 
KSN-2015-0683 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 
2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län (SFS 2010:630). 

Ärendet 
Landstinget i Uppsala län avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari 2017 överta 
det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(SFS 2010:630). Därmed bildas en region med direktvalt fullmäktige i Uppsala län. Det är ett 
krav från regeringen att kommunerna bereds tillfälle att yttra sig innan landstingsfullmäktige 
beslutar om att ansöka om att bilda region. Ärendet har remitterats till Uppsala kommun. 
Arbetsnamnet för den nya regionkommunen är Region Uppsala. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 4 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



21(24) 

Uppsalau  KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 105 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om att säkerställa ett 
långsiktigt stöd i form av verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer 
som har en etablerad verksamhet och som idag stöds av Uppsala kommun 
KSN-2014-1320 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (FP) reserverar sig till föll 	lån för bifall till motionen. 

Ärendet 
Mohamad Hassan (FP) och Anna Manell (FP) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 oktober 2014, att kommunfullmäktige ska besluta om att de organisationer 
som under många år fått verksamhetsbidrag från kommunen och som har en väl fungerande 
verksamhet ska få ett mer långsiktigt stöd. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M), bifall till motionen. 

Richard Malmström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till 
motionen å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 19 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
QC 

Justerandes sign 

i 



22(24) 

upelealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 106 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 
KSN-2015-0920 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet från och med 1 juli 2015 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160). 

Ärendet 
Uppsala kommun erhåller statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskolan, fritids- 
hemmet och annan pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Statsbidrag betalas 
ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats 
och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras, vilket med all sannolikhet innebär att den maxi- 
mala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse 24 maj 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

N441-- 



23(24) 

2upplealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 107 A. KSN-2015-0588 
KSN-2015-0534 

B. USAB-2015/11-2 
USAB-2015/11-2 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälda ärenden till handlingarna. 

A. Finansiellt bidrag avseende utveckling av dataspelsfestivalen Birdie i Uppsala 
Överenskommelse gällande värdskap vid Frukostmöten 

B. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet 
Protokoll bolagsstämma Fyrishov 
Protokoll konstituerande sammanträde Fyrishov 

Akten (4 st) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

MG- 0\0  Al 



24(24) 

Uppsala.. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-27 

§ 108 A. KSN-2015-0696 
KSN-2014-1409 

B. KSN-2015-0002 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

A. Köpeavtal 2015-03-26 avseende fastigheten Uppsala Sävja 63:4. 
Köpeavtal 2014-02-24 avseende fastigheten Vaksala-Lunda 25:28. 

B. Stadsdirektörens beslut 2015-05-05 att medge Henrik Cyren deltagande i konferens i 
Utrecht, Nederländerna den 11 - 13 maj 2015. 

Akten (3 st) 

Utdragsbestyrkande 
cO 

Justerandes sign 

M 6- 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 
Reservation (SD) 	 Bilaga A § 93 

Samråd om fördjupad översiktsplan för Södra staden 

"Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut. Uppsala kommun har behov av 
bostäder, och dessa ska byggas där inte viktiga värden riskeras. Den beslutade fördjupade 
detaljplanen tillgodoser produktion av bostäder, men priset i forni av miljö, trivsel och 
kommunal ekonomi kan inte försvaras. 

Uppsala kommun har redan planer för över 10 000 bostäder i området, vilket var nollalter-
nativet. Det innebär därmed redan en risk för föroreningar i Uppsala stads vattentäkt, och att 
mot den bakgrunden drygt fördubbla utbyggnaden i området är ansvarslöst. Vattentäkten 
konstateras vara värd 3 miljarder kronor. 

Beslutet blev det offensivaste bland dem alternativ som utreddes. Det innebär att natur av 
högsta värde och nationellt intresse kommer att "naggas i kanten". 

Visionen för området är mycket bristfälligt. I visionen påstås mångkultur i området leda till 
social hållbarhet. Det är mycket märkligt då områden med mångkultur tenderar att leda till 
segregation, otrygghet, kriminalitet och våldsdåd såsom stenkastning mot samhällsfordon. 

Ekonomiskt kommer beslutet vara mycket påfrestande för Uppsala kommuns ekonomi då 
spårvagnstrafik ingår i förslaget. Att projektera för spårvagn är i sig en stor investering utöver 
de omfattande resurser som kommer att behövas till annan infrastruktur i området. 

Sammantaget innebär beslutet att en rad viktiga konsekvenser bortses från. Det är något 
Sverigedemokraterna inte kan ställa sig bakom." 

Simon Alm (SD) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 
	

Bilaga A § 94 

Tidplan mål och budget 2016-2018 

Särskilt yttrande (M), (FP), (C) och (KD) 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2014 om processen för 
Mål och budget 2016-2018. Av ärendet framgick att ett förslag på Mål och budget skulle 
presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen i juni samt därefter 
skickas till nämnderna. Nu föreslås det att processen justeras eftersom majoriteten behöver mer 
tid än förutsett för att ta fram ett förslag till Mål och budget. Förslaget till Mål och budget 
föreslås lämnas över för nämndyttrande den 14 september utan att passera kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen dessförinnan. 

Den förändring i tidplan för Mål och budget som föreslås i handlingen påverkar nämndernas 
möjligheter till tidig anpassning och effektivisering. Om förslaget hade presenterats i juni, i 
enlighet med det som kommunstyrelsen tidigare har beslutat, hade nämnderna kunnat använda 
de kommande månaderna till att skriva sina verksamhetsplaner samt att börja anpassa verk-
samheten till budgeten för år 2016. Det är viktigt med ordning och reda i ekonomin vilket 
denna förändring av processen motverkar. 

Den demokratiska transparensen minskar även drastiskt när perioden för granskning av 
budgeten förkortas för Uppsala kommuns invånare. Det finns redan ett stort mått av osäkerhet 
med tanke på det politiska läge som råder både nationellt, i landsting samt i kommuner med 
samma maj oritetskonstellation som i Uppsala kommun. När Vänsterpartiet på grund av 
misslyckade budgetförhandlingar lämnade Uppsala läns landstings styrande kollation, tidigare 
bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ökar funderingarna gällande 
situationen även i vår kommun. 

En budget är ett styrdokument och grunden till allt fortsatt arbete och det är viktigt att det finns 
möjlighet till ordentlig genomlysning för både oppositionen och Uppsalas invånare. 

Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga A § 95 

Särskilt yttrande 

Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala kommun 

Särskilt yttrande från Moderaterna 
Uppsala kommun växer. Fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i 
vår kommun. Vi moderater välkomnar denna utveckling. Under Alliansens ledning har bostads-
marknaden breddats. Antalet byggherrar har ökat från 7 till 42 stycken och en ökning av antalet 
hyresvärdar går också att skönja. Med rekordåret 2014 inom Uppsalas bostadsbyggande bakom 
oss, med antagna detaljplaner innehållandes över 5 000 bostäder, är vi också väldigt angelägna 
att dessa bostäder byggs och kommer våra nuvarande och blivande invånare till del. 

Vi är måna om att den som idag söker bostad ska få det lättare att finna den. Samtidigt är det 
viktigt att i sammanhanget förtydliga att en bostadsförmedling i sig inte skapar fler bostäder. 
Vi ser dock fördelar med erbjudandet om att tillhandahålla en kö, förutsatt att den grundar sig i 
frivillighet för berörda parter. Positivt är bland annat den administrationslättnad som en 
bostadsförmedling medför för den enskilda fastighetsägaren samt den transparens och rätts-
säkerhet som den tillför den bostadssökande. Vår förhoppning är att detta erbjudande kan attra-
hera ännu fler aktörer att etablera sig i Uppsala. Därför ser vi framemot att samordningen av 
kötiderna kommer att fastslås genom individuella överenskommelser. 

Det är av stor vikt att inrättandet av en bostadsförmedling inte sker på bekostnad av skatte-
betalarna. Samtidigt ska kostnaden för den enskilde sökanden vara rimlig. Självkostnads-
principen är viktig och vi är därför öppna för att sänka såväl årskostnaden för den som står i kö 
som förmedlingsavgiften i den takt som de ekonomiska ramarna gör detta möjligt. 

En annan viktig aspekt är att en dialog med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska ske för 
att utreda samarbete för att hitta samordningsvinster och kostnadseffektivitet. 

Marta Obminska (M), Therez Olsson (M) och Mats Gyllander (M) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga B § 95 

Särskilt yttrande (FP) och (Kl)) 

Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala kommun 

Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande om att köavgiften 
ska vara 250 kronor per år. 

Vi tror bostadsförmedlingen är en bra samordning av flera köer som finns idag och att Uppsala 
kommun blir bättre på att ge service för de medborgare som söker bostad i kommunen och 
regionen. Det är viktigt att bostadsförmedlingen är avgiftsfinansierad och inte skattefinansierad 
med självkostnadsprincipen som utgångspunkt. Vi uppnår en balanserad ekonomi för förmed-
lingen genom att hålla kostnaderna nere och inte bygga en organisation som tar i anspråk de 
avgifter som kommer in, dels genom att få in så mycket avgifter som möjligt. En alltför hög 
avgift kan drabba de resurssvaga och socialt utsatta som är i mest behov av en bostad i Uppsala. 
En hög avgift kan också, paradoxalt nog, leda till att vi får lägre intäkter eftersom en hög avgift 
kan avskräcka de personer som idag har en bostad men väljer att ställa sig i kön av trygghets-
skäl för att parera framtida problem eller förändrad familj esituation. En hög avgift kan, precis 
som vi skriver ovan, leda till att organisationen blir överdimensionerad och tanken med 
sj älvkostnadsprincipen går om intet. Därför anser vi att vi redan från början bör ge tydliga 
signaler dels till verksamheten att hålla nere kostnaderna, och dels till de bostadssökande att vi 
gör allt för att hålla nere avgiften så 

Mohaniad Hassan (FP) och Jonas Sergersain (KD) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga C § 95 

Reservation och särskilt yttrande (C) 

Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala kommun 

Bostadssituation i Uppsala är i dagsläget mycket svår. Tusentals människor står i bostadskö och 
för många som inte har råd att köpa sin egen bostad så är situationen nästintill hopplös. 
Centerpartiet är därför mycket positiva till att förenkla för dem som söker hyresbostäder inom 
Uppsala kommun. Vi anser också att det är helt nödvändigt för Uppsala kommun att kraftigt 
förbättra hanteringen av bostadssociala kontrakt. Dock så anser vi inte att ett egenutvecklat och 
kostsamt system för bostadsköhantering i endast Uppsala kommuns regi är vare sig klokt eller 
kostnadseffektivt. Ett system som i bästa fall skulle inkludera samtliga fastighetsägare inom 
kommunen, något som idag är mycket osäkert. Sedan så kommer inga nya bostadskösystem 
leda till fler bostäder. 

Det är oklokt och slöseri med skattebetalarnas pengar att inte pröva om en gemensam system-
upphandling kan göras med bostadsförmedlingen i t ex Stockholms kommun. Om ett liknande 
kösystem är bra måste det vara möjligt att upphandla ett sådant system i samarbete med andra 
kommuner. 
Om vi kan enas med t ex Stockholms kommun, som sägs vara på väg att upphandla ett nytt 
liknande system, kan Uppsala kommun kraftigt minska sina investeringskostnader samt 
löpande drifts- och underhållskostnader. 

Centerpartiet bedömer också att tidplanen som beskrivs i ärendet är orimlig. Att hinna få fram 
en tillräckligt bra systemspecifikation, upphandla och bygga det tänkta systemet för lansering 
1/1 2016 är vilseledande och orealistiskt. Bland annat bör hanteringen av bostadssociala 
kontrakt vara med i kravspecifikationen redan från början. 

Vi anser att kommunen istället, och omgående! Ska utveckla en användarvänlig hyresbostads-
portal där samtliga relevanta fastighetsägares köer kan nås och där lediga objekt kan 
hittas. Bostadsportalen ska vara "en väg in" för bostadssökande till hyresmarknaden för 
bostäder i Uppsala. 

Vi är i framtiden positiva till att ett enhetligt bostadskösystem lanseras i Uppsala men under 
andra förutsättningar. Dels så måste fastighetsägarna enas om ett nytt bostadskösystem med 
gemensamma baskrav för hyresgäster som också bättre respekterar befintliga kötider. Samtidigt 
vill vi att systemet upphandlas med någon annan kommun. 

Vår samlade bedömning är att de uppskattade kostnaderna för att utveckla ett användarvänligt 
och fungerande bostadskösystem är grovt underskattade samtidigt som tidsplanen är orealistisk. 

Därför bör Uppsala kommun avstå från att i nuläget fatta beslut om systeminventeringen och 
bildandet av ett bostadsbolag. 

Stefan Hanna (C) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga A § 96 

Särskilt yttrande (C) 

Överföring av ansvaret för sysselsättningsinsatser för personer med psykisk 
funktionsnedsättning till omsorgsnämnden 

Inom Uppsala kommun har vi en särskild nämnd, Arbetsmarknadsnämnden, med bl a 
uppdraget att jobba med stöd till Uppsalas medlemmar för att de ska komma i sysselsättning 
och bli självförsörjande. Omfattningen av Arbetsmarknadsnämndens insatser har genom åren 
ökat i takt med att Arbetsförmedlingen allt mindre klarar av att uppfylla sitt uppdrag. 
Kommunens arbete med att tillhandahålla och följa upp sysselsättningsinsatser har steg för steg 
kraftigt förbättrats. Processerna och kompetensen för att hjälpa kommunens medlemmar med 
detta stöd finns kopplade till Arbetsmarknadsnämnden. Vi tror att det är ineffektivt att skapa 
någon liknande fönnåga inom Omsorgsnämnden för att bättre försöka stötta personer med 
psykisk funktionsnedsättning till sysselsättning. Vår uppfattning är att det finns flera av de 
berörda människorna som kan få en chans till sysselsättning i andra sammanhang än i 
kommunens Träffpunktsverksamheter. Då är det bättre att kompetensen att vägleda och följa 
upp finns kvar inom Arbetsmarknadsnämnden men att Omsorgsnämnden har relevanta 
ekonomiska medel för att köpa deras tjänster om det anses motiverat. 

Stefan Hanna (C) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga D § 95 

Reservation (SD) 

Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala kommun 

"Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för bifall till att kötid från Uppsalahem AB 
fortsätter att gälla i 50 år för Uppsalahem AB:s hyresbestånd. Det är viktigt att garantera dem 
som har stått i kö att de får behålla sin kötid tills de hittat den bostad de vill flytta till. Det är 
omfattande bostadsbrist i Uppsala varför 7 år inte är en tillräcklig avvecklingstid av Uppsala-
hem AB:s bostadskö då många tusen bostadssökande efter denna tid ännu inte har hunnit finna 
en bostad. Det är inte rättvist mot de 94 000 personer som står i Uppsalahem AB:s bostadskö 
att deras väntan på en lämplig bostad ska riskera att bli ännu längre." 

Simon Alm (SD) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga E § 95 

Yrkande Erik Pelling (S) som företrädare för majoriteten i kommunstyrelsen 
(S), (MP) och (V) 

Förslag till ändringar i ärende 5: Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala 

Ändringar och tillägg i ärendets föredragning. 

Att i förmedlingsreglerna bilaga 3 punkt 2.4 efter första stycket lägga till: 
"Förmedlingsavgiften ska kunna reduceras av Uppsala Bostadsförmedling AB för 
förmedling av korttidskontrakt (hyresavtal utan besittningsskydd) samt för 
kategoriboende (till exempel studentbostäder, trygghetsbostäder och seniorbostäder." 

Annan åldersgräns:  
Att i bilaga 3 kö- och förmedlingsregler ändra åldersgränsen för att ställa sig i 
bostadsförniedlingens kö till 16 år. 

Apropå Uppsalahems kö, tillägg sid 11  

Rekommendation 

Hastigheten för övertagande och avveckling av Uppsalahems kö och samordning av 
kötider kommer, i likhet med andra fastighetsägare, att efter dialog slås fast i individuell 
överenskommelse mellan bostadsförmedlingen och fastighetsägaren. 

Den samlade bedömningen är att scenario 2 är den mest framkomliga vägen för att åstadkomma 
och säkerställa största möjliga och samlade utbud av hyreslägenheter med en rak kö. Den raka 
kön i förmedlingen kommer skapa en snabb förmedling för alla bostadssökande med slutmålet 
att hela marknadsutbudet ska utgöra träffyta för den bostadssökande. 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga A § 97 

Reservation (M), (FP), (C) och (KD) 

Avtal om fortsatt Näringspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) 

1 samband med att Uppsala kommun tar ställning till deltaganden i olika organiserade 
samarbeten, som irmebär både direkta och indirekta kostnader, ska besluten underbyggas med 
nyttoutvärderingar. 

Vi anser inte att beslutsunderlaget redogör för nyttan av att Uppsala kommun deltar i 
Stockholm Business Alliance. Vi anser också att beslutsunderlaget med fördel även kan 
innehålla förslag på hur nyttan kan ökas. 

Det är viktigt att kommunstyrelsen halvårsvis följer upp hur detta samarbete, och liknande, ger 
de effekter vi önskar. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv har företagsklimatet i 
Uppsala kommun försämrats år 2015 jämfört med tidigare och det är viktigt att de medel vi har 
utvärderas för optimal resurseffektivitet. 

Vi (M, FP, C och KD) föreslog kommunstyrelsen att uppdra till Kommunledningskontoret att 
redovisa effekterna av Stockholm Business Alliance ur ett Uppsala kommun-perspektiv till 
kommunstyrelsen var sjätte månad. 

Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga A § 99 

Reservation och särskilt yttrande (C) 

Medlemskap svenska cykelstäder 

Centerpartiet följer med förskräckelse att Uppsala kommun centraliseras allt mer då beslut 
flyttas upp allt högre i den kommunala hierarkin. Centerpartiet anser inte att kommunstyrelsen 
och kommunledningskontoret ska styra valda nämnder mer än nödvändigt. En nämnd är i 
förhållande till kommunfullmäktige ansvarig för att uppfylla sina uppdrag och inom givna 
ekonomiska ramar. T.ex. ska inte kommunstyrelsen avgöra vilka medlemskap i olika intresse-
organisationer som en nämnd ska ha. Varje nämnd och bolagsstyrelse måste fritt få engagera 
sig inom givna ramar för att uppfylla sina uppdrag. Kommunstyrelsen har ett uppdrag från 
kommunfullmäktige att löpande följa upp att fullmäktiges uppdrag genomförs. Uppföljningen 
av nämnder och bolagsstyrelser kan absolut förbättras. 

Detta ärende är ett av många exempel på hur centralstyrningen bara blir starkare utan att vi 
anser det motiverat. Vi undrar hur vi i framtiden ska kunna utkräva ansvar om det inte är tydligt 
vem och vilka som tar beslut om vad inom Uppsala kommun? 

Att ärendet också inkluderar ett förslag på att kommunstyrelsen ska nominera en person till ett 
styrelseuppdrag samtidigt som berörd person redan är invald i berörd styrelse anser vi vara en 
oacceptabel ordning. 

Stefan Hanna (C) 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga A § 100 

Reservation och särskilt yttrande (C) 

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta 

Centerpartiet anser att det allmänna ska ta ett visst ansvar och stötta alla inom kommunen som 
behöver akut hjälp i nöd. Dock så måste alla åtgärder för utsatta analyseras och utvärderas på 
ett förbehållslöst och objektivt sätt. Åtgärder måste samtidigt också vägas mot de konsekvenser 
som åtgärderna leder till eller kan leda till. Ingen särbehandling ska ske i förhållande till andra 
som befinner sig på kommunens område. 

I Sverige och Uppsala har vi en allt större utmaning i att hantera de EU-migranter som kommer 
hit för att tigga på våra gator och torg. Dessa människor, varav merparten kommer från 
Rumänien och är romer, kommer hit i förhoppning om att kunna tjäna pengar genom tiggeri 
eller om att få ett riktigt arbete. I det sistnämnda fallet är det tyvärr ofta genom ryktesspridning 
om att det skulle vara enkelt att få ett jobb i Sverige. Tyvärr är det inte så för några människor 
som inte kan språket och särskilt inte för dem som är analfabeter. Oavsett syfte med att komma 
hit så gör EU-migranterna detta med en önskan om en bättre framtid för sig och sin familj. 

För att situationen för dessa människor ska förändras positivt i grunden och för vi ska kunna 
bryta århundraden av utanförskap krävs det ett omfattande arbete i respektive hemland där 
berörda migranter kommer ifrån. Bara det är en hållbar lösning för dem som inte lyckas bli 
självförsörjande under de tre månader som de har rätt att vistas i Sverige. 

Att Uppsala kommun, under ledning av nuvarande röd-gröna majoritet, överväger att 
permanenta ett tillfälligt åtagande från samhället sida med dagverksamhet och natthärbärge 
enskilt för EES-medborgare anser vi både bryter mot likabehandlingsprincipen samtidigt som 
det inte är en lösning på de underliggande problemen. Vi betvivlar inte att majoriteten har ett 
gott uppsåt i sin strävan att hjälpa dessa utsatta människor men till vad hjälper de dessa utsatta 
människor? Liknande utökade åtaganden från kommunen riskerar istället att permanenta deras 
utanförskap än mera. Utvärderingen tar också-upp att Sverige blir mer attraktivt som tiggarland 
då vi erbjuder faciliteter, tak över huvudet och mat för dem som väljer att komma hit. Det fram-
går också av underlaget att allt fler av dem som söker sig till Uppsala också är förstagångs-
tiggare vilket knappast är en utveckling som vi vill uppmuntra. 

Utmaningen med att ge EU-migranterna ett drägligt liv måste lösas av respektive hemland och 
gärna med stöd från rikare medlemsländer. Det är enligt EUs och EES regelverk respektive 
EU-lands eget ansvar att ta ett rimligt och medmänsldigt ansvar för sina egna medborgare. 
Dock så har varje EU-medborgare full rätt att komma hit och söka arbete under tre månader, 
den fria rörligheten av människor är en utav EU's grundpelare och ska så förbli. 

(YI 



Dessutom är det inom kommunen redan Socialnämndens ansvar att tillgodose behov av berörda 
härbärgen och dagcenter utifrån de behov som finns och utifrån de begränsade resurserna. Även 
andra nämnder har redan ett ansvar som kan förknippas med berörda människor så som t ex att 
svara för en god hygien på våra offentliga ytor. Det är fel att särskilt vidta åtgärder för så 
kallade EES-medborgare utan berörda nämnder ska göra så gott de kan för att lösa sina 
uppdrag. 

För att bättre klara av att hjälpa dessa utsatta människor är vi mycket positiva till att samarbetet 
med civilsamhället stärks. 

Stefan Hanna (C) 

vq{,-- 
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Reservation (SD) 

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta 

"Sverigedemokratema yrkade avslag till ärendets andra förslag till beslut. Detta eftersom 
uppsalabomas skattemedel inte ska användas till att betala för de välfärdsinsatser som andra 
EU-länder ska ta ansvar för. 

Att Uppsala kommun har dessa insatser underlättar för tiggeriet i Uppsala. Av rapporten 
framgår följande: 
"Livets Ord ställer också frågan om den hjälp som till exempel härbärget utgör kan få andra 
effekter än att ge lindring för dem som är här. "Utifrån denna vinters erfarenhet från 
natthärbärget så tycker vi att svaret är ja. Vi har märkt att härbärgets gäster i ökande grad 
består av familjer eller släkter och flertalet är förstagångstiggare. De har hört att det finns ett 
härbärge där de kan bo." 

Det framgår med tydlighet att härberget lett till att underlätta för att bedriva tiggeri i Uppsala, 
då förstagångstiggare sökt sig hit när de har hört talas om att Uppsala kommun bistår med dessa 
insatser. 

Det redovisas även att barn tigger, men att omfattningen är begränsad då tiggande föräldrar vet 
om att det inte accepteras av allmänhet eller myndigheter. Det talar för att ett tiggeriförbud i 
Uppsala och Sverige kommer att accepteras i hög utsträckning förutsatt att även efterlevnaden 
tas på allvar. 

Uppsala kommun bör därför tillskriva regeringen om att införa ett tiggeriförbud. 

Simon Alm (SD) 

Kb_  1C 



Kommunstyrelsen 27 maj 2015 	 Bilaga A § 102 

Reservation (SD) 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2015 från Rasbo i samverkan, 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden, Knutby i samverkan och Vattholma i samverkan 

"Sverigedemokraterna yrkade på att gå föreningarnas ansökningar till mötes. Ansökningarnas 
ekonomiska storlek är inte avgörande för kommunstyrelsens ekonomi, men innebär stora 
möjligheter för att utveckla demokratin, sammanhållningen och landsbygdens förutsättningar i 
Uppsala kommun." 

Simon Alm (SD) 
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