
fAupp,alo. KOMMUNSTYRELSEN 

1(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

Bergius, 13:00— 16:30 

Maria Gardfjell (MP), ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Rona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M), (ej §53, jäv) 
Mohamad Hassan (L) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Plats och tid: 

Ledamöter: Ersättare: Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S), tjg 
Linda Eskilsson (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Carolina Bringbom Anadol (M), tjg § 53 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C), tjg 

Övriga deltagare: Joachim Danielsson, stadsdirektör, Christoffer Nilsson, chef kik, 
Lena Grapp, stadsjurist, Yvonne Näslund, näringslivsdirektör, 
Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör, Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör 
Ylva Opard, t.f ekonomidirektör, Susanne Eriksson, politisk stabschef, 
Per Tömvall, Politiska sekreterare S, MP, V, L, C, KD, Pressekreterare, KS-direkt, 
sekreterare, Kristian Florell, enhetschef § 46, Kristina Mårtensson, projektledare § 48 

Ajournering: 	
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 13 — 13:15. 

Utses att justera: 
	Therez Olsson (M) 	 Paragrafer: 41 - 72 

Justeringens 
plats och tid: 	Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12, den 8 april 2016 

Underskrifter: 
	

(010  
Maria Gardfjell (MP), ordförande Therez Olsson (M), justerare 

 

Ingela Persson, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Kommunstyrelsen 
Datum: 	 2016-04-06 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-05-05 
anslags uppsättande: 2016-04-1g" 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-05-06 

Förvaringsplats 	Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 
för protokollet: 

Underskrift: 
Ingela Persson, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



fAupekele KOMMUNSTYRELSEN 

2(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 41 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Therez Olsson (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 11 april 
2016. 

§ 42 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande cO Justerandes sign 

1\)  



upekeloi KOMMUNSTYRELSEN 

3(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 43 

Årsbokslut 2015 för kommunstyrelsen 
KSN-2015-2353 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut 2015 för kommunstyrelsen, ärendets bilaga 1, 

att godkänna redovisning av kommunstyrelsens viktiga händelser 2015 och framtida utmaningar, 
ärendets bilaga 2 med vid sammanträdet föreslagna tillägg, 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan, ärendets bilaga 3, 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens indikatorer för 2015, ärendets bilaga 4, 

att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, ärendets bilaga 
5, samt 

att godkänna kommunstyrelsens uppföljning av särskilda frågor till kommunens årsbokslut, bilaga 
6. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 43. 

• Yrkanden 
Bona Szatmåri Waldau (V) yrkar, med instämmande av Ulrik Wärnsberg (S), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut med följande tillägg under rubriken "Kvalitet i 
välfärdenktmaningar 2016" i bilaga 2: 
"Fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och minskade 
löneskillnader". 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har att under kommunfullmäktige utveckla Uppsala kommun och vara 
ledningsorgan för den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen fastställer årligen budget och 
verksamhetsplan vilka nu följs upp. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Bonas Szatmåri Waldaus (V) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

4(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 43) 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 4 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala  , KOMMUNSTYRELSEN 

5(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 44 

Årsredovisning för 2015 
KSN-2015-2317 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2015 enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa redovisade investeringar som pågående till år 2016 enligt ärendets bilaga 2, 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat: 

att fastställa 2015 års resultat för samtliga nämnder, 

att anmäla uppföljningen av under året aktuella uppdrag/direktiv från kommunfullmäktige till 
uppdragsnämnder och styrelser enligt ärendets bilaga 3, 

att anmäla uppföljningen av under året aktuella uppdrag/direktiv från kommunstyrelsen till 
uppdragsnämnder och styrelser enligt ärendets bilaga 4, 

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 5, 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2015 till kommunfullmäktige enligt ärendets 
bilaga 6. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 44. 

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

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande q,c) Justerandes sign 

frk- 



uppaelo, KOMMUNSTYRELSEN 

6(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 45 

Uppföljning av nämndernas verksamhetplanering och internkontroll 
KSN-2015-2371 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag om reviderad riktlinje för 
riskanalys och intern kontroll enligt ärendets föredragning, samt 

att uppdra till komrnunledningskontoret att återkomma med förslag om reviderad riktlinje för 
nämndens verksamhetsplanering och uppföljning enligt ärendets föredragning. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 45. 

Ärendet 
Kommunledningskontoret har följt upp arbetet med riskanalys, intern kontroll och verksamhets-
planering. Kommunledningskontoret har analyserat formen på och innehållet i riskförteckningar, 
verksamhetsplaner och internkontrollplaner och i en enkät frågat handläggare på förvaltningarna om 
hur de upplevt processen, mallarna och stödet. 

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
40 

Justerandes sign tM- 



Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

7(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 46 

Revidering av varumärkesplattform för varumärket Uppsala 
KSN-2016-0374 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderad varumärkesplattform för platsvarumärket Uppsala, 

Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att uppdra åt kommunledningskontoret 

att stödja implementeringen av varumärkesplattformen i Uppsala kommuns nämnder och bolag, 

att bistå externa intressenter och aktörer med implementeringen av varumärkesplattformen, 

att årligen följa upp och vid behov ta initiativ att tillsammans med de externa aktörerna 
vidareutveckla arbetet med varumärkesplattformen, 

att i övrigt förvalta och utveckla varumärket enligt föredragning, samt 

att återkomma med ambitionsnivå och kostnader för förvaltning och utveckling av 
platsvarumärket i samband med förslag till budget för kommande 

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

Reservation i form av särskilt yttrande 
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga §146. 

Yrkanden 
Maria Gardfiell (MP) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Ulrik Wärnsberg (S), Anne 
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD), bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Ärendet 
I en allt mer globaliserad värld ökar också konkurrensen platser emellan, med ökat fokus på 
platsens varumärke som följd. Varumärket Uppsala är ett verktyg som hjälper oss att utveckla och 
marknadsföra Uppsala. Ett varumärkes styrka värderas efter hur stor del av målgruppen som känner 
till varumärket med framför allt vad det utlovar och infriar. Syftet är att få en plats i mottagarens 
medvetande, att skapa en position med rätt associationer. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2 (Anlete KOMMUNSTYRELSEN 

8(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 46) 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
iA 



Uppsalau  KOMMUNSTYRELSEN 

9(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 47 

Antagande detaljplan för Bäcklösa 
KSN-2014-0601 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för norra Bäcklösa. 

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

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut att anta detaljplan för norra 
B äcklös a. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har 17 mars 2016 med hänvisning till planhandlingarna, 
milj ökonsekvensbeskrivningen samt samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet överlämnat 
detaljplan för norra Bäcklösa till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 
omfattar plan- och genomförandebeskrivning, plankarta med bestämmelser, milj ökonsekvens-
beskrivning, samrådsredogörelse samt utlåtande efter granskning. Exploateringsavtal tecknades vid 
mark- och exploateringsutskottets sammanträde den 13 oktober 2014. 

Detaljplanen har tidigare godkänts av plan- och byggnadsnämnden och antagits i kommun-
fullmäktige 23 februari 2015. Efter antagandet överklagades detaljplanen av en hyresgäst i området. 
I ett beslut 14 augusti 2015 upphävde länsstyrelsen planen, med hänvisning till att kommunen inte 
har berett hyresgäster inom planområdet tillfälle till samråd. Därför har planprocessen i sin helhet 
gjorts om, för att bereda tillfälle för hyresgäster och andra till samråd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms avslags- 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10(44) 

2upplelo, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 48 

Planprogram för Ulleråker 
KSN-2015-1327 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till Planprogram för Ulleråker enligt ärendets bilaga 1 med vid sammanträdet 
framlagda justeringar. 

Reservationer 
Anne Lennartsson (C) reserverar sig enligt bilaga A § 48. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig enligt bilaga B § 48. 

Yrkanden 
Maria Gardjfjell (MP) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), Therez Olsson (M) och Fredrik 
Ahlstedt (M), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med vid sammanträdet redovisade 
justeringar i planprogrammet på sidan 5; Komplettering av lila pil som beskriver utredning av 
samband mellan polacksbacken och ån, samt på sidan 33: En reviderad och förtydligande text i 
legenden vad gäller dagvattendammarna. 

Anne Lennartsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 
att Ulleråker utvecklas till Uppsala första utsläppsfria nollzon för transporter, samt 
att kommunstyrelsen ger parkeringsbolaget i uppdrag att ta fram en plan för att en lägre 
parkeringsavgift för fossilbränslefria fordon i Ulleråker. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring: 
att "cirka 14 våningar" på sidan 36 i planprogrammet ska utgå. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Anne Lennartsson (C) samt Mohamad Hassans (L) respektive 
yrkanden. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på Mohamad Hassans (L) ändringsyrkande. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt Anne Lennartssons (C) 
andra tilläggsattsats: 
att kommunstyrelsen ger parkeringsbolaget i uppdrag att ta fram en plan för att en lägre 
parkeringsavgift för fossilbränslefria fordon i Ulleråker. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upeacilki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 48) 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 mars 2016 beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna Planprogram för Ullerå'ker (ärendets bilaga 1). Plan- och 
byggnadsnämnden beslutade också att godkänna programsamrådsredogörelsen för planprogrammet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
med vid sammanträdet redovisade justeringar i planprogrammet, och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Anne Lennartssons (C) 
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer vidare proposition på Mohamad Hassans (L) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Justerandes sign 
ck-c) 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalau  KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 49 

Översyn av Destination Uppsala AB 
KSN-2016-0572 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att snarast sammankalla till ägarsamråd i Destination Uppsala AB, 

att uppdra till kommunledningskontoret att förvärva samtliga aktier i Destination Uppsala 
Aktiebolag till nominellt värde 20 kr per aktie i enlighet med upprättat aktieägaravtal och 
hembudsklausul, 

att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda likvidation av Destination Uppsala AB, med 
anledning av oklarheter avseende bolagets aktiebok, 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag på inkråmsöverlåtelse av 
Destination Uppsala ABs verksamhet till helägt dotterbolag samt förslag till ny bolagsordning och 
ägardirektiv, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret i samråd med Destinations Uppsala AB:s styrelse 
återkomma med förslag på hur en ny ägarstruktur i nytt bolag kan se ut alternativt förslag på hur 
besöksbranschens inflytande kan garanteras i ett nytt bolag. 

Ärendet 
Destination Uppsala AB har gjort Uppsala kommun som majoritetsägare uppmärksam på att det 
finns oklarheter kring bolagets aktiebok. Oklarheterna går tillbaks till tiden innan bolaget 
omvandlades från Uppsala Tourism AB, som hade ett regionalt uppdrag, till Destination Uppsala 
AB med en tydligare fokuserat destinationsuppdrag riktat mot Uppsala som geografiskt område. 
Problematiken kring aktieboken blev inte tydligt och hanterades därför inte i samband med 
omvandlingen 2010. För åtgärda de oklarheter som finns med aktieboken och därmed ägarbilden 
föreslås att en process inleds med syftet att Uppsala kommun ska bli ägare till samtliga aktier i 
bolaget för att sedan överföra bolaget till bolagskoncernen där moderbolaget Uppsala stadshus AB 
kommer att inneha aktierna i bolaget. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 11 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
i 

1,3 evo 



13(44) 

(»eke» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 50 

Förfrågan om undantag från kommunfullmäktiges beslut om 
förmedlingsprinciper 
KSN-2016-0456 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Uppsala bostadsförmedling AB:s förfrågan om undantag av kommunfullmäktiges 
fölniedlingsprinciper i enlighet med ärendets bilaga. 

Ärendet 
Uppsala bostadsförmedling AB har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott 
i vilken bolaget önskar göra ett undantag från kommunfullmäktiges beslut om förmedlingsprinciper 
för bolaget. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om att inrätta Uppsala bostadsförmedling AB i juni 2015 (KSN-
2014-1585). Kommunfullmäktige beslutade då om köregler och förmedlingsprinciper i enlighet 
med gällande lagstiftning för att inrätta en kommunal bostadsförmedling. Beslutet innebär att 
bostadsförmedlingen tar över och avvecklar externa köer i syfte att skapa en rak förmedlingskö på 
rättvisa grunder. Uppsalahem och Studentstadens nuvarande kö skulle således hanteras efter denna 
princip i likhet med övriga hyresvärdar och fastighetsägare. 

I bostadsförmedlingens skrivelse önskar bolaget göra ett undantag från principerna genom att ta 
över men inte avveckla Uppsalahem och Studentstadens köer. Bostadsförmedlingen planerar att 
starta sin verksamhet i juni 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalau , KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 51 

Förflyttning av verksamhetsansvar för psykiskt och socialt omhändertagande 
(POSOM) 
KSN-2016-0535 

Beslut 
Kommunstyrelsen och socialnämnden föreslås besluta 

att ansvaret för POSOM-verksamheten överflyttas till socialnämnden från och med den 1 juni 
2016. 

Ärendet 
POSOM-verksamhetens uppgift är att komplettera kommunens beredskapsfunktioner vid kris, 
olyckor och andra oväntade händelser. Verksamheten består av ett antal frivilliga stödpersoner som 
vid behov blir uppringda för att ge psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga för att förebygga 
psykisk ohälsa som kan uppstå i samband med traumatisk upplevelse. De personer som kan ingå i 
verksamheten ska, i sitt ordinarie arbete, ha grundläggande färdigheter i att stötta individer i 
kris. Det kommunala uppdraget består i att utbilda ingående stödpersoner kring kommunens egna 
rutiner samt hantera de administrativa uppgifterna kopplat till funktionen samt att ringa de ingående 
personerna i verksamheten. 

Då den gemensamma räddningsnämnden bildades 2012 övertog kommunstyrelsen ansvaret för 
verksamheten då beredskapsansvaret förflyttades från räddningsnämnden till kommunstyrelsen. 
Den operativa hanteringen av POSOM har dock fortsatt att hanteras av räddningsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Socialnämnden 
Räddningsnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
tfuLA-- 
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upPAgiluf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 52 

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till 
föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet 
KSN-2016-0556 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningar/organisationers 
stöd i flyktingmottagandet enligt ärendets bilaga, samt 

att delegera beslut om stöd 
- upp till 100 000 kronor enhetschefen för samordning av flyktingfrågor 
- mellan 100 000 - 500 000 kronor till chefen för kommunledningskontoret 
- över 500 000 kronor är till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

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

Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 52. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 52. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
"att återremittera ärendet i syfte att förenkla och förkorta riktlinjerna." 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottet förslag att anta riktlinjer för kommunstyrelsens 
föreningsbidrag till föreningar/organisationers stöd i flyktingmottagandet. 

Rickard Malmström (MP) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) yrkande att återremittera ärendet. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar, med instämmande av Rickard Malmström (MP), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
10 februari 2016 antog kommunstyrelsen handlingsplanen "Mottagande av nyanlända och 
asylsökande i Uppsala kommun". I ärendet beslutas att avsätta 3 miljoner kronor per år under 
perioden 2016-2018 för stöd till civilsamhället för insatser i flyktingmottagandet. I handlingsplanen 
uppdras kommunledningskontoret att ta fram riktlinjer för dessa medel. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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pleloi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 52) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
denna dag. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 4 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala, 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 53 

Tillfällig resursförstärkning kulturnämnden 
KSN-2016-0562 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja kulturnämnden 2,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens engångsmedel för 
flyktingmottagade för resursförstärkning till fritiden. 

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

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och lämnar yttrande enligt 
bilaga A § 53. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut att bevilja kulturnämnden 2,6 
miljoner kronor från kommunstyrelsens engångsmedel för flyktingmottagade för resursförstärkning 
till fritiden. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Jäv 
Rikard Sparby (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen antog 10 februari 2016 "Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande". I beslutet fanns också ett par riktade uppdrag i form av att-satser direkt till 
kulturnämnden. Under område fem i handlingsplanen, Fritid och socialt sammanhang, finns 
ytterligare uppdrag riktade till kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen ser att verksamheterna 
behöver en tillfällig resursförstärkning under 2016 för att klara det ökade antalet besökare och de 
nya uppdragen. 

Under hösten har allt fler ensamkommande ungdomar hittat till fritidsgårdarna, både de kommunala 
och de externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och fritidsgårdarna 
fyller ett viktigt syfte i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv fritid. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
denna dag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

KUr-- 



Locke», KOMMUNSTYRELSEN 

18(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 53) 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kulturnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

iAk 
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fä Uppsala  i KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 54 

Yrkes-SM 2018 
KSN-2016-0356 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun arrangerar Yrkes-SM 2018 enligt ärendets föredragning, 

att uppdra till stadsdirektör att utse ledamöter som ska ingå i den projektgrupp som ansvarar för 
förberedelser och genomförande av yrkes-SM 2018, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta kostnaden i förslag till budget för år 2018. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Tillsammans med Regionförbundet Uppsala län ansökte Uppsala kommun den 9 maj 2014 hos 
World Skins Sweden om att arrangera Yrkes-SM 2016. Ansökan avslogs men med löfte om att få 
arrangera Yrkes-SM 2018 om intresse kvarstod. Som ett led i att lyfta yrkesprogrammens status 
beslutade dåvarande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014 att föreslå 
kommunstyrelsen att Uppsala kommun ska vara värd för Yrkes-SM 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 14 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upp,kalue KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 55 

Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer 
KSN-2016-0519 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra till äldrenämnden att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer 
och svara för fortsatta kontakter med nätverket. 

Ärendet 
Ett arbete med att revidera kommunens äldrepolitiska program "Senior i Uppsala", som senast 
reviderades 2009, har inletts. En styrgrupp med förvaltningsdirektörer har formerats. 
Uppsalapensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) har framfört önskemål om att det äldrepolitiska 
programarbetet bedrivs utifrån WHO:s ramverk för utvecklingen av äldrevänliga städer. Vid 
kommunala pensionärsrådets möte i november 2015 åtog sig äldreförvaltningen att bereda frågan 
tillsammans med kommunledningskontoret. I beredningen har den gemensamma tjänste-
mannaberedningen ställt sig positiva till önskemålet. Äldreförvaltningen har i bilagd promemoria 
presenterat fakta kring organisationen och utvecklat argument för Uppsalas deltagande. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 10 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



21(44) 

upelealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 56 

Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt 
ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
KSN-2016-0531 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ramavtal med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB enligt ärendets bilaga 1, samt 

att uppdra till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB att i samarbete med berörda förvaltningar 
utarbeta ett förslag till en utvecklad projektmodell för större ny- och ombyggnadsprojekt. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 56. 

Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 56. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i ärende "Lokalförsörjning utbildningsverksamhet" den 4 februari 
2015 (KSN-2014-1581) om en övergripande ansvarsfördelning för lokalförsörjning gällande 
utbildningsverksamhet. Beslutet innebar bland annat att kommunledningskontoret skulle 
återkomma med förslag till reviderade styrdokument för lokalförsörjning av pedagogiska lokaler 
och att en lokalberedningsgrupp skulle inrättas med huvuduppgift att svara för den strategiska 
lokalförsörjningsplanen. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB fick i uppdrag att utarbeta ett förslag 
till ramavtal tillsammans med berörda förvaltningar. Senast 12 månader efter ikraftträdandet av den 
nya ansvarsfördelningen skulle kommunledningskontoret återkomma med en utvärdering av den 
effekt ansvarsfördelningen fått. 

Arbetet med att ta fram förslag på reviderade styrdokument och ramavtal har pågått under 2015. En 
utvärdering av effekten av ansvarsfördelningen är dock inte aktuell eftersom ramavtalet och 
reviderade styrdokument ännu inte implementerats. 

Beredningen av ärendet har utgått från syftet bakom bolagiseringen av kommunens 
verksamhetslokaler, det vill säga att skapa en mer ekonomiskt effektiv förvaltning och en mer 
rationell hantering av kommunens samlade fastighetsinnehav, samt att öka effektiviteten och 
affärsmässighet i relationen genom att tydliggöra tvåpartsförhållandet mellan kommun och bolag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

PA-& - 
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upeleloi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 56) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Skolfastigheter AB 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1lVir 
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2 Up  Plelue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 57 

Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 
KSN-2016-0536 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna plan för strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 enligt 
utbildningsnämndens förslag, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att inleda beställningsprocessen för lokalåtgärderna i 
planen och återkomma till kommunstyrelsen med slutliga genomförandeförslag enligt gällande 
ansvarsfördelning och delegationsordning, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen, i samverkan med kommunledningskontoret och Uppsala 
Skolfastigheter AB, att vid genomförandet tillse att de samlade åtgärderna genomförs, eller löpande 
justeras till, de investeringsramar som fastställs av kommunfullmäktige i mål och budget, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att samordna dessa åtgärder med intressen inom idrotts-
och fritidsnämnden, kulturnämnden och teknik & service, 

att uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB att i samråd med kommunstyrelsen, i framtagandet av 
åtgärder utifrån planen, pröva finansiering genom exploatering av mark i fastighetsbeståndet, samt 

att utredning av en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta, som eventuellt ersätter 
Gottsundaskolan och Treklangens skola, ska ingå i framtida lokalförsörjningsplan. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby, Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 57. 

Anne Lennartsson (C) reserverar sig enligt bilaga B § 57. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Caroline Andersson (S), Maria Gardfjell (MP) och Hona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt 
yttrande enligt bilaga C § 57. 

Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga D § 57. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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551 Uppsala., KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 57) 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anne 
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) i första hand: 
"Återremiss avseende de delar som berör "Norra landsbygden" inklusive Bälinge (Åkerlänna, 
Skuttunge, Jumkil, Bälinge, Börje) för ny beredning utgående från nya utvecklingsplaner (bostäder, 
kollektivtrafik, verksamhet) som föreslås i den nya Översiktsplanen (beslut 2016). 

I det fall återremissen faller yrkar ovanstående på följande tillägg: 
"att erbjuda föräldrar och andra intressenter i Åkerlänna att ta över skolan och driva den vidare 
som friskola". 

Fredrik Ahlstedt (M), yrkar med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), 
Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD): 
"att utredning av en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta, som eventuellt ersätter 
Gottsundaskolan och Treklangens skola, ska ingå i lokalförsörjningsplanen". 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar därutöver på följande tillägg i femte att-satsen: 
"att uppdra till Uppsala Skolfastigheter AB, i samråd med kommunstyrelsen, ..." 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) återremissyrkande samt 
tilläggsyrkande: "att erbjuda föräldrar och andra intressenter i Åkerlänna att ta över skolan och 
driva den vidare som friskola". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgöranden denna dag mot Fredrik Ahlstedts (M) 
återrennissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet denna dag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts yrkande på 
tillägg i femte att-satsen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

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 Fredrik Ahlstedts (M) 
tilläggsyrkande; "att utredning av en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta, som eventuellt 
ersätter Gottsundaskolan och Treklangens skola, ska ingå i den kommande lokal-
försörjningsplanen", och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
tilläggsyrkande; "att erbjuda föräldrar och andra intressenter i Åkerlänna att ta över skolan och 
driva den vidare som friskola", och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
C 

Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

Ärendet 
Utbildningsnämnden kommer den 30 mars 2016 att fastställa strategisk försörjning av 
utbildningslokaler 2016-2020 och överlämna denna till kommunstyrelsen som beställning av 
lokalåtgärder. Då förslaget om strategisk försörjning av utbildningslokaler är samberett och 
dessutom offentliggjort är kontorets bedömning att arbetsutskottet kan behandla ärendet trots att 
formell överlämning har skett från utbildningsnämnden för att undvika tidsspilla. Planen har, i 
enligt med kommunstyrelsens beslut om ansvarsfördelning och gemensam beredning gällande 
utbildningslokaler (KS 2015-02-04 § 11), beretts gemensamt av utbildningsförvaltningen, 
kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och skolfastighetsbolaget. 
(fortsättning § 57) 

Genom planen beställer utbildningsnämnden de lokalåtgärder som krävs för att kunna tillhandahålla 
platser inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Åtgärderna i planen sträcker 
sig främst under perioden 2016-2019/20 men i viss mån även efter detta. Det omfattar en utbyggnad 
av förskola med cirka 700 platser samtidigt som förskolor med ytterligare 700 platser helrenoveras. 
Inom grundskola planeras en utbyggnad cirka 5000 platser. Under perioden beräknas åtgärderna 
innebära investeringar på mellan 3,7 och 3,9 miljarder. Genomsnittligt under perioden ryms detta 
inom av kommunfullmäktige fastställd ram på 600 miljoner per år i kombination med egen-
finansiering från skolfastighetsbolaget på ca 150-200 miljoner per år. Dock redovisas att åren 2017-
2018 innebär högre investeringar än detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Skolfastigheter AB 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
A-0 
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59AUPPACifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 58 

Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk 
inkludering 
KSN-2016-0290 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun ansöker om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk 
inkludering, samt 

att i det fall Uppsala kommun blir utvald, uppdra till socialnämnden att ansvara för 
utvecklingsarbetet för romsk inkludering i enlighet med ansökan. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 58. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 58. 

Yrkanden 
hona Szatmåri Waldau (V) yrkar, med instämmande av Anne Lennartsson (C), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), på följande tillägg: 
"att i ärendebeskrivningen och ansökan förtydliga att det rör sig om romer folkbokförda i 
Uppsala". 

Ärendet 
Sveriges regering har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till och 
med 2032. Inom ramen för den har Kulturdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor, har 
utlyst ett bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering. Fem kommuner 
kommer att väljas ut bland de sökande utifrån särskilda urvalskriterier. Vid urvalet kommer också 
faktorer som geografisk spridning och spridning mellan stora och små kommuner att beaktas. 
Utlysningen återges i sin helhet i ärendets bilaga. Uppsala kommuns ansökan samt föreliggande 
ärende har beretts i samarbete mellan socialförvaltningen, kommunledningskontoret, 
utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

11A11-6— IL) 
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2upe,k3.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 58) 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Socialnämnden 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1\\- 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 59 

Avskrivning fordran föreningsrådet 
KSN-2016-0328 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avskriva den fordran som finns på före detta Uppsala föreningsråd avseende lån för 
likviditetsgaranti i ett EU-projekt som bedrivits av Diskrimineringsbyrån Uppsala. 

Ärendet 
Genom att Uppsala föreningsråd upplösts och det saknar tillgångar föreslås att det lån Uppsala 
kommun gav rådet, för att det skulle kunna stå för en likviditetsgaranti i ett EU-projekt, avskrivs. 

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Uppsala föreningsråd 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
i 
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tAuPpektiki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 60 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2016-0477 

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 "Kommunstyrelsen ska före 1 april varje år 
lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige till och 
med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige". Kommunlednings-
kontoret har utarbetat redovisning som är uppdaterad till och med kommunfullmäktiges 
sammanträde den 29 februari 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 21 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
- 

Justerandes sign 

(A11-6-- 
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upP,alue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 61 

Yttrande över remiss: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering 
och byggande (SOU 2015:109) 
KSN-2016-0006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Uppsala kommun har fått Planprocessutredningens delbetänkande: Bättre samarbete mellan stat och 
kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109) på remiss. 

Utredningens uppdrag har varit att: 
1. föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och 
utbudet av markanvisningar. 
2. bedöma vilka möjligheter kommunen ska ha att ställa detaljerade krav i en detaljplan, 
förutsättningar för en bättre kommunal planberedskap 
3. se över behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas — särskilt 
länsstyrelsernas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Näringsdepartementet 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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59Aupplealue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 62 

Yttrande över remiss: Region Uppsala 2017 
KSN-2015-0683 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga som svar på Landstinget i Uppsala läns remiss: Region 
Uppsala 2017. 

Ärendet 
Landstinget i Uppsala län har ansökt 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. Landstinget har tagit fram ett 
förslag till organisation med mera för den nya regionkommunen (ärendets bilaga 2). Uppsala 
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Landstinget 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 63 

Yttrande över remiss: Översyn av ersättning till kommuner och landsting för så 
kallad dold mervärdesskatt (SOU 2015:93) 
KSN-2016-0383 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande över utredningen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Utredningen har sett över den ersättning som kommuner, landsting med flera får för så kallad dold 
mervärdesskatt vid upphandling av verksamhet inom bland annat social omsorg och utbildning. 
Ersättning utgår i dag schablonmässigt med 18 procent på lokalkostnader och 5 procent på övriga 

kostnader alternativt 6 procent för hela kostnaden. Då de nuvarande schablonerna generellt 
överstiger de faktiska mervärdesskattenivåerna rekommenderar utredningen en sänkning av 
schablonerna till 16 och 3 procent för ersättning avseende lokaler och övriga kostnader respektive 5 
procent för ersättning för hela kostnaden. 

Utredningen föreslå att sänkningen av schablonerna ska gälla från och med januari 2017. 
Utredningens sammanfattning återges i ärendets bilaga 2. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 19 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Finansdepartementet 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
Mk 
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Uppsalau , KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 64 

Yttrande över remiss: Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, 
omsorg och forskning (SOU 2015:80) 
KSN-2016-0008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Socialdepartementet har remitterat betänkandet "Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till 
vård, omsorg och forskning" till bland andra Uppsala kommun. 

Utredningen hade i uppdrag att lämna förslag till en enkel och ändamålsenlig reglering avseende 
vuxna som, på grund av att de helt eller delvis inte kan fatta egna beslut, saknar möjlighet att fullt ut 
vara delaktiga eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom 
hälso- och sjukvård, tandvård eller forskning. Utgångspunkten för den rättsliga regleringen skulle 
vara individens möjlighet att få hälso- och sjukvård och tandvård samt medverka i forskning, och 
inte ett tvång att underkasta sig desamma. 

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Socialdepartementet 
Akt 

Utdragsbestyrkande 
( 

Justerandes sign 

L 
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fä Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 65 

Yttrande över remiss: Delrapport från Sverigeförhandlingen, 
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar 
(SOU 2016:3) 
KSN-2016-0190 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till yttrande enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 65. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig enligt bilaga B § 65. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 65. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till eget förslag enligt bilaga D § 65. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg enligt bilaga E § 65. 

Ärendet 
I förslaget till yttrande påpekas att Uppsala kommun är en del av Stockholmsregionen och att man 
på ett betydande sätt kan bidra till måluppfyllelse för Sverigeförhandlingen om ett sådant 
tilläggsuppdrag skulle komma. 

Kapaciteten på anslutande banor, såsom Ostkustbanan, behöver säkerställas mot bakgrund av den 
ökade trafik som kan förväntas. Höghastighetstrafiken bör i första hand omfatta ändpunktstrafiken 
mellan storstäderna, och i andra hand trafik till mellanliggande stationer. Det ställer krav på att 
förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna för den övriga trafiken säkras i 
kapacitetstilldelningen. 

Vidare understryks att en utbyggnad av höghastighetsbana måste finansieras utöver det årliga 
infrastrukturanslaget baserat på nationell plan. Det är rimligt att lånefinansiera i riksgälden samt att 
minska lånebehovet genom att sälja statliga tillgångar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Jonas Segersams (KD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
i 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 65) 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
förslag till yttrande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 
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upe,01,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 66 

Inbjudan att ge synpunkter om den strategiska inriktningen för 
kollektivtrafiken i länet 
KSN-2015-2328 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig enligt bilaga A § 66. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar på tillägget: 
"att remissvaret kompletteras med en punkt om att utreda trygghetsstopp". 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Mohamad Hassans (L) yrkande. 

Ärendet 
Kollektivtrafikförvaltningen UL har skickat ovan rubricerad handling på remiss. Handlingen 
återfinns i ärendets bilaga 2 och 3. Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikmyndighetens 
övergripande styrdokument och redovisar mål och strategier för utvecklingen de närmaste cirka 15 
åren. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har ett huvudansvar för länets kollektivtrafik-
försörjning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kollektivtrafikförvaltningen 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalau  KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 67 

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om 
könsuppdelad statistik bortom tvåkönsnormen 
KSN-2015-1191 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anne Lennartsson (C), Jonas 
Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande att avslå 
motionen. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 67. 

Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 67. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anne 
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KID) och Simon Alm (SD) avslag på motionen. 

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

Ärendet 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson, båda Fl, föreslår i motion, väckt den 27 maj 2015, 
att svarsalternativ och datainsamlingsmetoder som innebär att den könsuppdelade statistiken inte 
utgår från tvåkönsnormen att använda för all statistik ska tas fram, samt att representanter från 
intresseorganisationer som driver frågor om transpersoners rättigheter inkluderas i utformningen av 
nya svarsalternativ och datainsamlingsmetoder. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Justerandes sign 

Kek ork.0 
Utdragsbestyrkande 
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2upp,alue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

S ammanträdes datum: 2016-04-06 

(fortsättning § 67) 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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täupe{alla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 68 

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda F1) om närvarorätt 
för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23 § 
KSN-2015-1190 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar 
sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Anne Lennartsson (C) reserverar sig enligt bilaga A § 68. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig enligt bilaga B § 68. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) och Jonas 
Segersam (KD) avslag på motionen. 

Anne Lennartsson (C) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L) och Simon Alm (SD), 
bifall till motionen. 

Ärendet 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson, båda (Fl) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 maj 2015, föreslagit kommunfullmäktige besluta att införa insynsplatser enligt 
kommunallagen 4 kapitlet § 23 "om närvarorätt för förtroendevalda". 

I motionen framförs att parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte av egen kraft 
eller i samarbete med annat eller andra partier erhåller plats för ledamot eller ersättare i styrelser, 
nämnder och beredningar, ska vara berättigade till insynsplats. Varje parti som berättigas 
insynsplats ska även ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en ersättare för denne, gällande under 
hela den mandattid som gäller för respektive organ. 

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) yrkande att 
avslå motionen och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
ukg 
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upelele, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

(fortsättning § 68) 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Anne Lennartssons (C) 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
frL- 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 69 

Motion av Anna Manell och Mohamad Hassan (båda L) om att frångå 
kösystemet till de fristående skolorna i Uppsala så att dessa också kan ta emot 
nyanlända elever 
KSN-2015-2072 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Anne 
Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Anne Lennartsson avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 69. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard 
Sparby (M), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till motionen. 

Ärendet 
Anna Manell och Mohamad Hassan (båda L) föreslå i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 2-3 november 2015, 
- att de fristående grundskolorna i Uppsala undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända 
elever, 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser som ska följa 
med en sådan utredning samt 
- att uppdrag ges till utbildningsförvaltningen att hitta samverkan och lösningar med de fristående 
skolorna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 mars 2016. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  i KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 70 

Valärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Hanna Mörck Uppsalas representant i Svenska cykelstäder från och med 7 april 2016. 

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

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

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Svenska cykelstäder 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
P 'A° 
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Uppsala. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 71 

Anmälningsärenden 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 26 februari till och med 4 april 
2016 

I. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för Vänsterpartiet den 14 mars 2016. KSN-2016-
0001 

2. Anmälan om särskild aktivitet i partigrupp för Miljöpartiet den 8 mars 2016. KSN-2016-
0001 

3. Månadsrapport för alla nämnder, februari 2016. KSN-2016-0475 
4. Finansrapport, KSN-2016-0467 
5. Uppföljning av verksamhetsplanen 2015. KSN-2016-0431 
6. Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2016-02-06. KSN-20I6-0183 
7. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet 2016-03-01 

Protokoll Uppsala bostadsförmedling AB 2016-02-04, USAB-2016.7 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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up PAtilue, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-06 

§ 72 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över fattade delegationsbeslut till protokollet. 

Förteckning delegationsbeslut perioden 25 februari till och med 4 april 2016 

1. Nya anställningar perioden januari 2016, KSN-2016-0490 
2. T.f ekonomidirektörs beslut den 22 mars, § 17, att avskriva fordran mot föreningen Laterna 

Magica. KSN-2015-0546 
3. Finanschefens beslut den 1 mars 2016, enligt punkt 6.2 nr 5 i delegationsordningen, om 

upplåning genom certifikat. KSN-2016-0499 
4. Finanschefens beslut den 1 mars 2016, enligt punkt 6.2 nr 5 i delegationsordningen, om 

upplåning genom Kommuninvest i Sverige AB. KSN-2016-0499 
5. Finanschefens beslut den 1 mars 2016, enligt punkt 6.2 nr 5 i delegationsordningen, om 

upplåning genom att utge en obligation från MNT-programmet. KSN-2016-0499 
6. Finanschefens beslut den 18 mars 2016, enligt punkt 6.2 nr 5 i delegationsordningen, om 

upplåning genom certifikat. KSN-2016-0499 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 43 

Ärende 3, Årsbokslut 2015 kommunstyrelsen 

Särskilt yttrande 

M, L, C och KD 

Den nya nämnd- och förvaltningsorganisation som trädde i kraft från och med 1 januari 2015 
har påverkat arbetet under det gånga året och kommunledningskontoret har hanterat detta väl. 

Alliansen delar dock inte bilden av att det under år 2015 har varit ordning och reda gällande 
uppföljning och styrning, utan anser att det finns mycket utrymme till förbättring. Bland annat 
har den månatliga uppföljningen som utlovats har inte trätt i kraft innan år 2016 och den 
förändring i tidplan för Mål och budget som skett påverkar nämndernas möjligheter till tidig 
anpassning och effektivisering negativt. För ökade effektivitet måste även uppföljningen av 
de mål som sätts upp förbättras, preciseras och förtydligas. 

Alliansen hade ett eget alternativ till IVE för år 2015 vilket vi tror hade gett ett bättre resultat 
och bättre mött de utmaningar som funnits under år 2015. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Anne Lennartsson (C) 

Jonas Segersam (KD) 

fl 



Bilaga A § 44 

Ärende 4, Årsredovisning för 2015 

Särskilt yttrande 

M, L, C och KD 

Bokslutet visar att majoriteten har fortsatt arbetet med att kontrollera kostnadsökningstakten 
som Alliansen påbörjade under år 2012. Kostnadsökningstakten i Uppsala kommun låg under 
år 2015 på 2,6 procent, endast något högre än år 2014, vilket är mycket positivt. 

Helårsresultatet landar dock på -50 (-9) miljoner kronor för Uppsala kommun år 2015 om 
jämförelsestörande poster beaktas, eller 56 miljoner kronor när stora extraordinära intäkter tas 
in. Bland annat väljer den rödgröna majoriteten att förstärka resultatet genom att ta ut 59 
miljoner kronor från de kommunala bolagen, en historiskt hög utdelning. Trots detta är 
resultatet 112 miljoner kronor sämre än budgeterat. Regeringens högskattepolitik har tyvärr 
gjort att tillväxten avmattats och intäkterna från skatter och kommunal ekonomisk utjämning 
blev därför 74 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det ekonomiska läget är mycket 
bekymmersamt och ställer krav på fortsatt skärpt kostnadskontroll och effektiviseringar. 
Tyvärr skjuter den rödgröna majoriteten istället kostnader och nödvändiga investeringar 
framför sig för att få positiva resultat. Alliansen befarar att detta kommer att leda till ett 
bakslag när dessa väl genomförs. 

Uppsalas kostnadsläge har länge legat högt. År 2014 bröts trenden, då ökade skatteintäkterna 
snabbare än utgifterna, ett resultat av arbetet som påbörjades år 2012. Tyvärr kvarstår 
problemen inom omsorgsnämndens och socialnämndens verksamhet, där kostnadsnivåerna 
fortsatt är alldeles för höga trots stora nedskärningar. Underskottet efter j ämförelsestörande 
poster för år 2015 förklaras i huvudsak av svaga resultat för socialnämnden (-26 miljoner 
kronor), för omsorgsnämnden (-32 miljoner kronor) samt för utbildningsnämnden (-18 
miljoner kronor). Uppsalas kostnadsläge på dessa områden är väsentligt högre än i 
genomsnittskommunen och i jämförbara kommuner, utan att det nödvändigtvis har genererat 
högre kvalitet. Det krävs ett omfattande förbättringsarbete för att komma tillrätta med detta. 

Alliansen anser att det inte finns någon anledning till att Uppsalas kommuns kostnader ska 
ligga markant högre än andra jämförbara kommuners kostnader och vi vet att det finns en 
enorm potential att förbättra verksamheterna. Vi bör fortsätta att jämföra oss med andra 
kommuner för att kunna sänka kostnaderna utan att minska kvaliteten. Alliansen hade ett 
annat förslag till IVE för år 2015, vilket vi tror hade gett ett bättre resultat och ökade 
effektiviseringar. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Anne Lennartsson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Bilaga A § 45 

Ärende 5 
Uppföljning av nämndernas verksamhetplanering och internkontroll 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Vi anser att det saknas bra mätvariabler i Kommunstyrelsen för hur Uppsala ska bli Sveriges bästa 
landsbygdkommun. Det är svårt att mäta utvecklingen med nuvarande uppföljningsmetoder. Därför 
anser vi att det övergripande ska finnas mätetal som indikerar antal nybyggda bostäder, nya 
servicebostäder, nya förskolor och skolor, nya äldreboenden och nya pendlarparkeringar utanför 
centralorten. Som verksamhetsplaneringen ser ut nu går det inte att följa upp och se vad som gjorts. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 
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Bilaga A § 46 

Ärende 6 
Revidering av varumärkesplat«orm för varumärket Uppsala 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet ställde under sammanträdet frågor som klargjorde hur andra delägare ska inkluderas i 
arbetet för varumärkesplattformen då detta inte framgick i dokumenten. Vi anser att de svar som gavs 
bör tas in i dokumentet i sin helhet. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 
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Bilaga A § 48 

Ärende 7 
Planp ro gram för Ulleråker 

Reservation mot tilläggsyrkande 
Centerpartiet 

Centerpartiet arbetar för en hållbar stadsutveckling och att det enkla valet ska vara det mest 
klimatsmarta. Utmaningen med att bygga en ny stadsdel i Ulleråker är närheten till Uppsalas 
rullstensås och vattentäckt. Därför behöver planprogrammet ange en tydlig inriktning för utsläppsfria 
transporter som inte riskerar att förorena Uppsalas dricksvatten. För att säkerställa utsläppsfria fordon i 
området yrkade vi därför; 

att Ulleråker utvecklas till Uppsalas första utsläppsfria nollzon för transporter 

och 

att kommunen genom GSN och parkeringsbolaget erbjuder en lägre parkeringsavgift för 
fossilbränslefria fordon 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 



Bilaga B § 48 

KS 6/4-2016, ärende 7, Planprogram för Ulleråker 

Reservation: 

Liberalerna reserverar sig mot planprogrammets begränsning av bygghöjden. Liberalerna 
anser att planprogrammet för Ulleråker generellt sett är bra. Omfattningen av byggnationen 
har landat på en nivå som beräknas vara hållbar utifrån områdets känsliga och värdefulla 
karaktär. Projektet omges dock av risker då bebyggelsen i värsta fall kan påverka den känsliga 
Uppsalaåsen och vattenförsörjningen, det ekologiska systemet samt andra känsliga 
kulturhistoriska miljöer. En annan stor risk är den ekonomiska, att kommunen kan förlora 
skattemedel på köpet av marken, investeringar och projekteringen. Därför anser vi i 
Liberalerna med hänsyn till projektets ekonomiska omfattning och i relation till boende på 
området idag, de ekologiska aspekterna och kulturhistoriska miljöer, att kommunen ska ha 
höga krav på flexibilitet. Det betyder att begränsningar som kan stoppa kostnadsökningar för 
kommunen, till exempel hushöj den, bör tas bort. Projektet beräknas pågå i flera år och det kan 
uppstå situationer där vissa hus bör tillåtas bli högre för att freda ytterligare grönområden 
och/eller säkerställa att ekonomin för projektet som helhet går ihop. Liberalerna anser att 
Ulleråker ska bebyggas ansvarsfullt. Det gäller såväl det arkitektoniska kravet, lämpliga 
arbets- och handelsplatser, parker, skolor, servicebostäder, kulturplatser, idrottsanläggningar 
och andra naturliga mötesplatser. Stommen i det hela är en välskött ekonomisk hantering av 
projektet från början. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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Bilaga A § 52 

Ärende 12: Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars och 
organisationers stöd till flyktingmottagandet 

Reservation 

Kristdemokraterna vill framhålla civilsamhällets stora möjligheter att vara en stark kraft i 
integrationen och anser att de 3 miljoner per år som KS fattade beslut om att avsätta 10 
februari 2016 i handlingsplanen "Mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala 
kommun" inte är tillräckligt. Vi föreslog istället tillsammans med Liberalerna att minst 5 
miljoner kronor årligen skulle avsättas till stöd för civilsamhällets insatser i 
flyktingmottagandet. 

När det gäller det aktuella förslaget ansåg vi att riktlinjerna för bidrag till föreningars och 
organisationers stöd till flyktingmottagandet var väldigt omfattande och byråkratiska. När vi 
befinner oss i en situation där det civila samhället dagligen genomför viktiga insatser för 
flyktingar som kommer till Sverige och Uppsala måste kommunikationen med det offentliga 
vara lättillgänglig och enkel. 

Endast nödvändiga uppgifter (såsom stadgar, revision, organisationsnummer, projektplan) 
borde finnas med som kriterier, och stödet borde baseras på uppföljning av det faktiska 
resultatet. Dokumentet borde även kompletteras med hur vi hanterar utlägg av mindre 
karaktär från mer löst sammansatta grupper som gör tillfälliga insatser, som exempelvis inköp 
av västar till nattvandring eller inköp av fotbollar. 

Vi yrkade därför på en återremiss av ärendet i syfte att förenkla och förkorta riktlinjerna 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 
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Bilaga B § 52 

KS 6/4-2016, ärende 12, Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till 
föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet 

Särskilt yttrande: 

Liberalerna vill framhålla civilsamhällets stora möjligheter att vara en stark kraft i 
integrationen och anser att de 3 miljoner per år som KS fattade beslut om att avsätta 10 
februari 2016 i handlingsplanen "Mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala 
kommun" inte är tillräckligt. Liberalerna föreslog istället att minst 5 miljoner kronor årligen 
skulle avsättas till stöd för civilsamhällets insatser i flyktingmottagandet. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 



Bilaga A § 53 

Ärende 13: Tillfällig resursförstärkning till kulturnämnden 

Reservation 

Kristdemokraterna reserverar sig mot den tillfälliga resursförstärkningen till Kulturnämnden 
som kommer gå till fritidsgårdar i kommunen. 

Vi menar att nyanlända ska ges möjligheter till en positiv fritid, men att den i huvudsak 
skapas i hemmet och i det civila samhället och inte på fritidsgårdarna. På kommunstyrelsen 
yrkade vi därför på en återremiss av förslaget så att resurserna i stället kunde tilldelas det 
civila samhället, språkundervisning och samtalsstöd 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 
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Bilaga A § 56 

Ärende 16, Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler 

Särskilt yttrande 

M, L, C och KD 

Dokumentet som förtydligar ansvarsfördelningen för lokalförsörjning av utbildningslokaler 
utgör en viktig del för ökad effektivisering i användandet och planeringen av 
utbildningslokaler. Som framgår i ärendet är hanteringen av pedagogiska lokaler komplex och 
involverar flera direkt berörda parter. Det är därför viktigt att understryka att det är 
kommunstyrelsen som även fortsatt har huvudansvaret för den kommunala 
lokalförsörjningen, att beredningen ska ske i KSAU och att även exploateringsfrågoma är en 
viktig del i planeringen av lokalförsörjning av utbildningslokaler. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Anne Lennartsson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Bilaga B § 56 

Ärende 16 
Justerad ansvarsfördelning för lokalförsörjning av utbildningslokaler samt ramavtal med Uppsala 
Kommun Skolfastigheter AB 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att den nya ansvarsfördelningen både är rörig och leder till att misshushållningen 
fortsätter kopplat till kommunens fastighetsförvaltning. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 
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Bilaga A § 57 

Ärende 17, Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 

Reservation 

M, L, C och KD 

Vi i Alliansen tycker det är viktigt att kommunen är positivt inställd till friskolor. Speciellt vid 
nedläggning av en skola bör föräldrar och andra intressenter beredas tillfälle att undersöka 
möjligheten att driva skolan vidare i form av friskola. Vi yrkade därför på att kommunen 
borde erbjuda föräldrar och andra intressenter i Åkerlänna att ta över skolan och driva den 
vidare som friskola. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Anne Lennartsson (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 57 

Ärende 17 
Strategisk försörjning av utbildningslokaler 

Reservation 
Centerpartiet 

Förslaget till lokalstrategiplan för skolorna i Uppsala innefattar många omflyttningar och 
nedläggningar som direkt påverkar många familjer i kommunen. Centerpartiet anser att alla barn ska 
ges en utbildning av hög kvalitet, oavsett var de bor. 

Skolor skapar liv. Det är därför viktigt att vi värnar och utvecklar landsbygdsskolorna om vi vill att 
hela Uppsala ska leva och att Uppsala ska vara Sveriges bästa landsbygdskommun. 
Landsbygdsskolorna är oerhört viktiga för att våra mindre lokalsamhällen ska fortsätta vara attraktiva 
och de fyller oftast större funktioner än endast skolverksamhet. 

Vi vill undersöka alla möjligheter innan en skola avvecklas och gå de som berörs till mötes så långt 
som möjligt. Lokalinvånarna känner sin bygd bäst och har en stor lokalkännedom som sällan finns i de 
politiska rummen där besluten fattas. Det är viktigt att bygdens invånare inkluderas i planeringen för 
hur en kommunal fastighet som tappar sitt nuvarande innehåll kan användas till annat som bygden har 
glädje av då landsbygdernas skollokaler ofta används som samlingslokal för andra aktiviteter när inte 
skolverksamheten pågår. 

I frågan om Åkerlänna skola kan det vara svårt att upprätthålla god kvalitet med en låg beläggning 
men i frågan om vart omflyttningar bör styras förväntas folkvalda politiker lyssna på de berörda för att 
utifrån detta göra en ekonomisk avvägning och hitta olika lösningar. Åkerlänna är i dag en aktiv bygd 
med stor kraft och föräldraföreningen har kommit med andra förslag som skulle passa dem bättre än 
det nu liggande förslaget. Centerpartiet anser att demokratiska processer ska tas på allvar och för oss är 
det viktigt att beslut ska fattas och förankras så nära berörda människor som möjligt. Beskedet om 
nedläggning med flytt av eleverna till Skuttunge har redan fått flera potentiella köpare av hus i 
området att i stället leta efter boende i andra områden. Det förslag som nu har presenterats är med 
andra ord skadligt för den uppländska landsbygden. 

Centerpartiet har under beslutsprocessen kommit med många olika förslag där större hänsyn tas 
till de barn och föräldrar som berörs i nordvästra Uppsala. Därför yrkade vi; 

att återremittera de delar som berör "Norra landsbygden" inklusive Bälinge (Åkerlänna, Skuttunge, 
Jumkil, Bälinge, Börje) för ny beredning utgående från nya utvecklingsplaner (bostäder, 
kollektivtrafik, verksamhet) som föreslås i den nya ÖP (beslut 2016). 

Och i andra hand 

att erbjuda föräldrar och andra intressenter i Åkerlänna att ta över skolan och driva den vidare som 
friskola. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 



Bilaga C § 57 

Kommunstyrelsen 6 april 2016: 
17. Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020 

Särskilt yttrande 

Det är ytterst beklagligt att Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
sprider oro om den fortsatta existensen för skolorna i Jumkil, Skuttunge och 
Bälinge. Det är högst oklart vad man önskar uppnå genom en återremiss av 
lokalförsörjningsplanen i de delar som berör de nordöstra delarna av kommunen. 
Dessutom verkar de tre partierna ha helt olika bilder av vad man vill åstadkomma 
med återremissen. Moderaterna uttrycker under kommunstyrelsens sammanträde 
att det kan finnas behov av ytterligare "konsolidering" av skolorna i området och 
ifrågasätter en renovering/nybyggnation av Jumkils skola om inte en mer 
noggrann utredning görs av befolkningsprognoser, kollektivtrafik och framtida 
byggande. Samtidigt väljer man att inte stödja förslaget om en stängning av 
Åkerlänna skola som de facto förstärker elevunderlaget för Jumkil och Skuttunge 
och säkerställer den kvalitet i verksamheterna som skollagen föreskriver. 
Centerpartiet menar att de yrkar enligt samma återremiss som Moderaterna för att 
få en mer grundlig utredning av förslagen som inlämnats till kommunen för att ha 
kvar Åkerlänna skola. Men i praktiken ställer de sig alltså bakom en återremiss 
från Moderaterna som syftar till att ifrågasätta kvarvarande skolors existens de 
kommande åren. Vad Kristdemokraterna vill med återremissen framgår inte alls. 

Caroline Andersson (S) 
Maria Gardfjell (MP) 
Bona Szatmåri Waldau (V) 
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Bilaga D § 57 

Ärende 17 
Strategisk försörjning av utbildningslokaler 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Vad gäller skolorna i centrala staden står Kvarngärdesskolan inför en stor utbyggnad. Vi anser därför 
att det nu är rätt tillfälle att även beställa en större utbyggnad av Katedralskolan då den står inför en 
omfattande renovering. Båda dessa skolor har ett gott renommé och självklart ska vi utöka de bästa 
skolorna och låta fler barn och unga få ta del av deras kunskaper och metodiker. 

Att Alliansens yrkande om en skola mellan Gottsunda och Sunnersta fick positiv respons är positivt 
för Uppsalas utveckling. Centerpartiet önskar dock att kommunen tar ett större grepp med en stor 
skola, ett kunskapscampus, med hela den blivande Södra staden som upptagningsområde. Detta för att 
kunna minska den segregering som i dag märks tydligt mellan de olika områdena Ulleråker, Sunnersta, 
Valsätra, Gottsunda, Norby och Rosendal. 

Södra stadens nya kunskapscampus bör utgöras av ett flertal byggnader med delvis olika skolgårdar 
för olika åldersgrupper. Samtidigt skulle kunskapscampus storlek ge stora samordningseffekter när 
såväl kvalificerade pedagoger som speciallärare, specialpedagoger, skolhälsovård och administration 
kan s amutnyttj as . 

Kunskapscampus Södra staden är en helhetslösning som skulle kunna medföra stora ekonomiska och 
pedagogiska samordningseffekter och samtidigt kraftigt motverka segregation. Därför kommer 
Centerpartiet att fortsätta driva frågan i kommande lokalförsörjningsprogram och översiktsplanering. 

Därför yrkade vi tillsammans med Alliansen; 

att utredning av en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta, som ev. ersätter Gottsundaskolan och 
Treklangens skola, ska ingå i lokalförsöijningsplanen. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 



Bilaga A § 58 

Ärende 18: Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk 
inkludering 

Reservation 

I kommunens dokument anges på ett mycket otydligt sätt vilka som egentligen är målgruppen 
för denna riktade satsning. Det uppges att det i Uppsala bor cirka 200-400 romer och att 
kommunen har etablerad kontakt med resande, polska, svenska, finska romer och romer från 
Balkan. Det ger intrycket att det är just dessa grupper satsningen kommer att inriktas på. 
Endast i regeringens underlag specificeras att utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i 
Sverige inte är föremål för regeringens åtgärder inom ramen för strategin (s 1-2). 

När det kommer till riktade satsningar med specifika målgrupper är det viktigt att vara tydlig i 
sina formuleringar. Etablerade (folkbokförda) romer i Uppsala och tillfälliga romska EU-
migranter behöver olika typer av insatser och därför behöver ärendet förtydligas. 

Vi yrkade därför på att ärendebeskrivningen och ansökan skulle förtydliga att det rör sig om 
romer folkbokförda i Uppsala. 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 
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Bilaga B § 58 

Ärende 18 
Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för romsk inkludering 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att missivet för ärendet är missledande och öppnar för feltolkningar. Efter svar från 
sammanträdet framgår dock att bidraget ämnar stärka insatser som redan görs i kommunens 
verksamhet. Centerpartiet vill att de satsningar som görs i kommunal regi ska leda till långsiktigt 
hållbara lösningar för de berörda invånarna. Så länge det inte blir kostnadsdrivande och påverkar 
kommunens budget efter projektperiodens slut ser vi inget negativt med denna satsning. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 
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Bilaga A § 65 

Ärende 25: Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och 
kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 

Reservation 

Kristdemokraterna reserverar sig mot Kommunstyrelsens yttrande över remissen. 

Sett till de behov som redan finns i de redan befintliga järnvägssystemen borde det vara 
orealistiskt med en tillkommande jätteinvestering på flera hundra miljarder kronor i ett land 
med under 10 miljoner invånare. Om då kommuner och regioner går in med för stora 
finansieringssummor riskerar det att slå ut andra viktiga satsningar för en sammanhållen 
regional tågtrafik i hela Mälardalen. 

På Kommunstyrelsen yrkade Kristdemokraterna därför på följande tillägg till yttrandet: 

Sammanfattande bedömning 
Uppsala kommun bedömer det med ovanstående förutsättningar som osannolikt att Staten 
kommer att investera uppemot 330 mdkr plus de "tiotals miljarder" i investeringar i 
järnvägsinfrastruktur i storstäderna som nämns ovan och som ligger utanför utredningen. 

Som tydligt påpekats anser i vilket fall som helst Uppsala kommun att en sådan investering 
inte får innebära en undanträngning av de nödvändiga investeringar som behöver göras i 
järnvägsinfrastruktur i Mälardalsregionen. För Uppsalas del är det enskilt viktigaste 
projektet fyrspår Uppsala-Stockholm. 

Vi befinner oss just nu i en vital och expansiv fas när det gäller tågtrafik i Mälardalen. En ny 
storregional trafikhuvudman har bildats, där Mälab nu håller på att upphandla nya tåg för 
att få en sammanhållen regional tågtrafik för hela Mälardalen. Uppsala är en viktig del av 
denna infrastruktur, också när det gäller trafik västerifrån, från Örebro och Västerås, in mot 
Stockholm och via Arlanda. Här saknas en länk i en återuppbyggd Arosbana, en järnväg 
mellan Enköping och Uppsala, som också finns med som del av planeringen för den ordinarie 
utbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen i regionen. 

Sett till alla de ovan nämnda behov som redan finns i de redan befintliga järnvägssystemen 
torde det vara orealistiskt med en tillkommande jätteinvestering på flera hundra miljarder 
kronor i ett land med under 10 miljoner invånare. 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 
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Bilaga B § 65 

KS 6/4-2016, ärende 25, Yttrande över remiss: Delrapport från Sverigeförhandlingen: 
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (S0U2016:3) 

Reservation: 

Liberalerna reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut om remissvar till förmån för eget 
förslag till remissvar, i enlighet med nedanstående text. 

Regeringen utreder nu förutsättningarna för att bygga höghastighetståg mellan Stockholm och 
Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Då många andra investeringar i järnvägsnätet 
behöver komma före, till exempel ett fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, talar mycket för 
att planerna på höghastighetståg bör få vänta. 

Kommunikationen mellan Uppsala och Stockholm måste förbättras och effektiviseras. Det är 
en viktig del av ostkustbanan och den berör också hela norrlandstrafiken. Den orimligt höga 
kostnaden som planerna på höghastighetståg innebär, 300 miljarder kronor (och då är inte 
stationer och anslutningsbanor medräknade) motsvarar statens kostnader för 
infrastrukturprojekt under 15 år. Vi liberaler ser en uppenbar risk för att viktiga investeringar 
trängs undan om planerna på höghastighetsbanor förverkligas. Sverige är i stort behov både 
av bättre spårtrafik och av fler bostäder — men under överskådlig tid är höghastighetsbanor fel 
prioritering. En satsning på höghastighetståg riskerar att tränga undan andra angelägna 
utbyggnader av infrastruktur i övriga landet, till exempel i det nödvändiga och viktiga fyr-spår 
mellan Uppsala och Stockholm. Grundproblemet som upplevs av många resenärer och företag 
är att den tågtrafik som redan finns fungerar alltför dåligt. Statens första uppgift måste därför 
vara att säkerställa att den nuvarande tågtrafiken fungerar bättre. 

Liberalerna anser att det är mer angeläget att investera i den regionala och lokala 
järnvägstrafiken, vilket berör flera människor oftare. Jämvägssträckan mellan Uppsala och 
Stockholm är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige. Här behövs en reell 
satsning för att dels stärka arbestmarknads regionen samt får till bostadbyggandet. 
Handelskammarens egen utredning pekar att genom en fyrspår- investering på 10 miljarder 
kronor kan uppemot 100 000 bostäder byggas längs sträckan mellan Uppsala och Stockholm. 
Det möjliggör totala bostadsinvesteringar på 480 miljarder kronor i vår region. En sådan 
satsning leder till fler mötesplatser, fler bostäder, fler arbetsplatser och en ännu mer dynamisk 
region. Järnvägstrafiken har en framtid om den dras smart och där folk bor och arbetar. En 
satsning på Uppsala-Stockholm-regionen från statens sida är en smart satsning och behöver 
komma igång omgående. Det kan utveckla regionen och korta avstånden så att järnvägen blir 
det mest naturliga pendlingen i den mest intressanta arbetsmarknad- och utbildningsregionen i 
Europa. 

Mohamad Hassan 
Kommunalråd (L) 



Bilaga C § 65 

Ärende 25 
Yttrande över remiss: Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering 
och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 

Särskilt yttrande' 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att den summa som ska satsas på höghastighetsbana snarare bör läggas på 
tillbyggnad och renovering av den befintliga järnvägsinfrastrukturen som i dagsläget är i stort behov 
av upprustning. Den enda lönsamma höghastighetsjämvägen i världen går mellan Osaka och Tokyo 
som tillsammans samlar 55 miljoner invånare. Att i Sverige, ett land med 9 miljoner invånare, satsa 
300 miljarder på en liknande bana är en olönsam investering. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 



Bilaga D § 65 

Ärende 25: Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och 
kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 

Yrkande från Liberalerna: 

Liberalerna föreslår följande yttrande. 
Regeringen utreder nu förutsättningarna för att bygga höghastighetståg mellan Stockholm och 
Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Då många andra investeringar i järnvägsnätet 
behöver komma före, till exempel ett fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, talar mycket för 
att planerna på höghastighetståg bör få vänta. 

Kommunikationen mellan Uppsala och Stockholm måste förbättras och effektiviseras. Det är 
en viktig del av ostkustbanan och den berör också hela norrlandstrafiken. Den orimligt höga 
kostnaden som planerna på höghastighetståg innebär, 300 miljarder kronor (och då är inte 
stationer och anslutningsbanor medräknade) motsvarar statens kostnader för 
infrastrukturprojekt under 15 år. Vi liberaler ser en uppenbar risk för att viktiga investeringar 
trängs undan om planerna på höghastighetsbanor förverkligas. Sverige är i stort behov både 
av bättre spårtrafik och av fler bostäder — men under överskådlig tid är höghastighetsbanor fel 
prioritering. En satsning på höghastighetståg riskerar att tränga undan andra angelägna 
utbyggnader av infrastruktur i övriga landet, till exempel i det nödvändiga och viktiga fyr-spår 
mellan Uppsala och Stockholm. Grundproblemet som upplevs av många resenärer och företag 
är att den tågtrafik som redan finns fungerar alltför dåligt. Statens första uppgift måste därför 
vara att säkerställa att den nuvarande tågtrafiken fungerar bättre. 

Liberalerna anser att det är mer angeläget att investera i den regionala och lokala 
järnvägstrafiken, vilket berör flera människor oftare. Järnvägssträckan mellan Uppsala och 
Stockholm är en av de mest trafikerade jämvägssträckorna i Sverige. Här behövs en reell 
satsning för att dels stärka arbestmarknads regionen samt får till bostadbyggandet. 
Handelskammarens egen utredning pekar att genom en fyrspår- investering på 10 miljarder 
kronor kan uppemot 100 000 bostäder byggas längs sträckan mellan Uppsala och Stockholm. 
Det möjliggör totala bostadsinvesteringar på 480 miljarder kronor i vår region. En sådan 
satsning leder till fler mötesplatser, fler bostäder, fler arbetsplatser och en ännu mer dynamisk 
region. Järnvägstrafiken har en framtid om den dras smart och där folk bor och arbetar. En 
satsning på Uppsala-Stockholm-regionen från statens sida är en smart satsning och behöver 
komma igång omgående. Det kan utveckla regionen och korta avstånden så att järnvägen blir 
det mest naturliga pendlingen i den mest intressanta arbetsmarknad- och utbildningsregionen i 
Europa., 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga E § 65 

Ärende 25: Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och 
kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) 

Tilläggsyrkande från Kristdemokraterna: 

Sammanfattande bedömning 
Uppsala kommun bedömer det med ovanstående förutsättningar som osannolikt att Staten 
kommer att investera uppemot 330 mdkr plus de "tiotals miljarder" i investeringar i 
järnvägsinfrastruktur i storstäderna som nämns ovan och som ligger utanför utredningen. 

Som tydligt påpekats anser i vilket fall som helst Uppsala kommun att en sådan investering 
inte får innebära en undanträngning av de nödvändiga investeringar som behöver göras i 
järnvägsinfrastruktur i Mälardalsregionen. För Uppsalas del är det enskilt viktigaste projektet 
fyrspår Uppsala-Stockholm. 

Vi befinner oss just nu i en vital och expansiv fas när det gäller tågtrafik i Mälardalen. En ny 
storregional trafikhuvudman har bildats, där Mälab nu håller på att upphandla nya tåg för att 
få en sammanhållen regional tågtrafik för hela Mälardalen. Uppsala är en viktig del av denna 
infrastruktur, också när det gäller trafik västerifrån, från Örebro och Västerås, in mot 
Stockholm och via Arlanda. Här saknas en länk i en återuppbyggd Arosbana, en järnväg 
mellan Enköping och Uppsala, som också finns med som del av planeringen för den ordinarie 
utbyggnaden av j ämvägsinfrastrukturen i regionen. 

Sett till alla de ovan nämnda behov som redan finns i de redan befintliga järnvägssystemen 
torde det vara orealistiskt med en tillkommande j ätteinvestering på flera hundra miljarder 
kronor i ett land med under 10 miljoner invånare. 

Jonas Segersam (1(D) 



Bilaga A § 66 

KS 6/4-2016, ärende 26, Inbjudan att ge synpunkter om den strategiska inriktningen för 
kollektivtrafiken i länet 

Reservation: 

Trygghet för de invånare som väljer att resa med kollektivtrafik i stället för bil eller taxi är av 
största vikt. Liberalerna ville därför att remissvaret skulle inkludera en punkt om att utreda 
möjligheten till trygghetsstopp. Det innebär att bussen, efter överenskommelse mellan 
passageraren och bussföraren stannar så nära resenärens önskemål som möjligt, längs med 
bussens linjedragning. I första hand är detta tänkt att öka tryggheten under de delar av dygnet 
då det är mörkt, men det kan också vara ett alternativ för att stötta kollektivtrafikresande även 
för personer med nedsatt rörlighet under dagtid, och minska antalet färdtjänstresor. 

Liberalerna yrkade därför på att remissvaret skulle kompletteras med en punkt om att utreda 
trygghetsstopp, och reserverar sig därmed mot beslutet om remissvarets lydelse. 

Mohamad Hassan 
Kommunalråd (L) 
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Bilaga A § 67 

KS 6/4-2016, ärende 27, Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) 
om könsuppdelad statistik bortom tvåkönsnormen 

Särskilt yttrande: 

Liberalerna vill som första borgerliga parti utreda ett tredje juridiskt kön och driver på för 
detta nationellt. Att statistik som synliggör personer som varken räknar sig som man eller 
kvinna finns är mycket viktigt. Vi välkomnar en regelförändring och vill då, i enlighet med 
andra att-satsen att de organisationer som arbetar med dessa frågor ska ges inflytande över 
utformningen av nya svarsalternativ och datainsamlingsmetoder. 

Mohamad Hassan 
Kommunalråd (L) 

k, 

, 

le 



Bilaga B § 67 

Ärende 27 
Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om könsuppdelad statistik bortom 
tvåkönsnormen 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att en könsuppdelad statistik skulle vara mycket kostnadsdrivande och att 
jämställdhetsarbetet redan har fullt stöd genom KF styrande dokument. Vi anser att det som redan görs 
är fullt tillräckligt. 

Arme Lennartsson, Centerpartiet 
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Bilaga A § 68 

Ärende 28 
Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om närvarorätt för förtroendevald 
enligt kommunallagen 4 kap 23 § 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet tror på en öppen demokratisk process och anser därför att nämndmöten alltid ska vara 
öppna för alla förtroendevalda. Därför biföll Centerpartiet motionen om närvarorätt för 
förtroendevalda i nämnder. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 



Bilaga B § 68 

KS 6/4-2016, ärende 28, Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda F1) 
om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23 § 

Reservation: 

Liberalerna tycker att medborgarnas möjlighet till insyn i kommunens arbete är mycket 
viktigt. Därför har Liberalerna lämnat in en motion (diarienr KSN 2016-0204) om att 
Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och övriga nämnder och styrelser som är lämpliga 
ska vara öppna för allmänheten. Undantag ska göras för nämnder och styrelser som inte 
lämpar sig med hänvisning till ex. sekretess. Eftersom denna motion delar den intention om 
öppenhet som återfinns i Liberalernas motion yrkar vi bifall. Vi är dock av uppfattningen att 
Liberalernas förslag leder till större möjlighet till insyn. 

Mohamad Hassan 
Kommunalråd (L) 
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Bilaga A § 69 

Ärende 29 
Motion av Anna Manell och Mohamad Hassan (båda L) om att frångå kösystemet till de fristående 
skolorna i Uppsala så att dessa också kan ta emot nyanlända elever 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att alla skolor i kommunen ska ges möjligheten att bidra till en positiv 
samhällsutveckling. I nuläget exkluderas friskolorna i systemet och har ingen chans att bidra till att 
lösa upp den propp som bildats när nyanlända ska in i skolan. Därför biföll Centerpartiet motionen 
från Liberalerna. 

Anne Lennartsson, Centerpartiet 
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