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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

Övriga 
deltagare: 

Bergius, 13:00 — 15: 10 

Marlene Burwick (S), ordförande 
Maria Gardfiell (MV), 1:e v. ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e v. ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Rikard Sparby (M) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD), t o m § 6 
Simon Alm (SD) 
Gustaf Lantz (S) 
Hanna Mörck (V) 
Linda Eskilsson (MP) 
Mats Gyllander (M) 
Anna Manell (L) 
Carolina Bringbom Anadol (M), 
fr o m § 7 

Plats och tid: 

Beslutande: Ersättare: Eva Christiemin (S) 
Johan Lundqvist (»P) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom Anadol (M), 
§§ 1 - 6 
Markus Lagergkist (M) 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Joachim Danielsson, chef klk. Åsa Nilsson 
Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. 
Susanne Eriksson, politisk stabschef. Politiska sekreterare (S), (MP), (V), (M), (L), 
(C). Ingela Persson, sekreterare. Eriks Boman, presschef. 

Utses att justera: 	Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 	1 - 29 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12, den 17 februari 2017. 

Marlene Burwick(S), ordförande Fredrik Ahlst dt (M), justerare 

Ingela Persson, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2017-02-08 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-03-M1'5 
2017-02-1 
	

Anslaget tas ner: 	2017-03-knÅ 

www.uppsala.se  och 

.47  
Ingela Persson 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 1 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av punkten: 

Deltagande på Demokratidagen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§3 

En ny gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
KSN-2016-1516 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, 
kommunfullmäktige besluta 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 
1 januari 2019, 

att anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden enligt ärendets bilaga 1, 

att anta förslag till avtal om samverkan enligt ärendets bilaga 2, 

att godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning enligt ärendets bilaga 
3, samt 

att överförinyndarnämnden i Uppsala län samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 —31 
december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen i Enköping beslutade den 22 november 2016, § 278, att kommunen har för avsikt 
att ingå i Uppsala läns gemensamma överförmyndamämnds förvaltning från och med den 1 maj 2017 
och i Uppsala läns gemensamma överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019. 
I samband med att Enköpings kommun ansluter till den gemensamma nämnden behöver ett nytt 
reglemente (ärendets bilaga 1) för den gemensamma nämnden samt en ny överenskommelse om 
samverkan (ärendets bilaga 2) tas fram. Dessa handlingar har distribuerats till berörda kommuner för 
beslut i respektive fullmäktigeförsamling om att godkänna reglemente och samverkansavtal samt avtal 
om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning, i avvaktan på att beslutet om den 
gemensamma nämnden träder i kraft. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§4 

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län 
KSN-2016-2529 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förbundsordning för Samordningsförbundet i Uppsala län enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 2008 med länets kommuner, landstinget, försäkrings-
kassan och arbetsförmedlingen som medlemmar. Förbundets syfte är att genom fmansiell samordning 
mellan olika myndigheter underlätta eller förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer 
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. Förbundet ska också sträva efter en effektiv 
användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. 

Förbundet har lämnat förslag till ny förbundsordning att gälla från 1 juli 2017. Nuvarande ordning är 
den som beslutades vid bildandet. Förslaget har remissbehandlats. I förbundets skrivelse återges nu 
gällande förbundsordning samt en sammanställning över remissbehandlingen. 

Nämndbe handling 
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 25 januari 2017 tillstyrkt förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

i' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§5 

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med 
j ämställdhetsintegrering enligt CEMR 
KSN-2016-2706 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR enligt 
ärendets bilaga, med vid sammanträdet beslutad justering. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 5. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig därutöver för egna ändringsyrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 5. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Rikard Sparby (alla M), Anna Manell 
(L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD): 

att ärendet återremitteras för att beredas i Uppsala kommuns jämställdhetsråd innan beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar i första hand att; ärendet återremitteras och i andra hand; att ärendet avslås. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar på följande tillägg på sidan 5, under stycke "Uppföljning": 
Utöver detta görs löpande uppföljning i jämställdhetsrådet. 

Ordföranden yrkar därutöver avslag på Fredrik Ahlstedts (M) återremissyrkande. 

Maria Gardfjell (MP) och Ulrik Wämsberg (5) yrkar bifall till ordförandens yrkanden. 

Jonas Segersam (KD) yrkar därutöver på följande ändringar: 

att i ärendebenämning och rubrik ta bort ordet "normkritiska", 

att på sidan2 byta ut stycket "1. Bekämpa stereotyper" till: 
"En stereotyp är en förenklad föreställning om egenskaper hos alla som tillhör en 
viss grupp, t.ex. kön, religion eller etnicitet. 
Traditionella stereotyper kan fortfarande ha påverkan i Uppsala kommuns 
organisation, där kvinnor och män kan få olika lön för lika arbete. Den sortens 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign. 
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Justerandes si 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

(g, fortsättning) 

uppfattning utgör ett hinder i förverkligandet av faktisk jämställdhet och måste 
därför biytas. 
Då Uppsala kommun är en stor organisation finns det goda möjligheter och skäl att 
ha jämställda processer kring till exempel chefstillsättningar och löneutveckling 
bland de anställda." 

att namnet på punkt 4 på sidan 5 byts ut mot "Våld i nära relationer/sexuellt relaterat våld" 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 4 februari 2015 att underteckna den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR (Council of European 
Municipalities and Regions) — deklarationen. Vid undertecknandet förband sig Uppsala kommun att 
inom två år att upprätta en plan för arbetet med jämställdhetsarbetet enligt CEMR-deklarationen. 
CEMR står för Council of european municipalities and regions och är ett EU-organ som samordnar 
europeiska kommuner och regioner i gemensamma frågor. Sveriges kommuner och landsting 
rekommenderar sina medlemmar att underteckna deklarationen. 101 kommuner och 17 län/regioner i 
Sverige har hittills gjort det. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) ändringsyrkanden 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

-44- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§6 

Justering av investeringsbudget samt lånelimiter och räntevillkor 2017 för 
de helägda bolagen 
KSN-2016-2250 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att justera investeringsbudgeten för Uppsalahem AB och Uppsala Bostadsförmedling AB enligt 
ärendets bilaga 1, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att genomföra de investeringar och 
verksamhet som beslutats i Mål och budget 2017 med tillägg för de investeringar som förskjutits från 
2016 till 2017 enligt ärendets bilaga 1. 

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

att fastställa lånelimiter för respektive bolag avseende utrymme på koncernkontot och upplåning via 
Uppsala kommun samt Kommuninvest enligt ärendets bilaga 2, 

att fastställa ränte- och borgensvillkor för lån som tas upp 2017 samt avgifter och räntevillkor för 
utnyttjande koncemkontokredit för de kommunala bolagen enligt ärendets bilaga 3, 

att bemyndiga finanschefen att justera avgifter och räntevillkor för de kommunala bolagen under 2017 
om de marknadsmässiga förhållandena förändras, samt 

att bemyndiga ekonomidirektören att justera bolagens limiter på koncernkontot för en tillfällig period 
om ett kvartal under 2017 så länge limiterna sammanlagt inte överskrider det tillgängliga 
kreditutrymmet på koncernkontot. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby (alla M), Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 6. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Anna 
Manell (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), på följande tillägg: 

att investeringsbudgeten för Uppsalahem AB utökas med 200 miljoner kronor för år 2017. 

Ärendet 
Enligt vad som framgår i Uppsala kommuns finanspolicy, med riktlinjer och ramar för finans-
verksamheten, ska kommunstyrelsen fastställa beloppsramar och villkor för utlåning till kommuns 
bolag. I nu aktuellt ärende lämnas förslag till beloppsramama för respektive bolags upplåning under  
Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

(§ 6, fortsättning) 

2017 samt fastställande av ränte- och borgensvillkor avseende lån samt avgifter och räntevillkor för 
utnyttjande av koncemkonto. 

För att ge kommunstyrelsen mandat att uppta de lån som krävs för att genomföra den av 
kommunfullmäktige fastställda Mål och Budget 2017 finns i ärendet även ett beslut där 
kommunstyrelsen ges ett bemyndigande avseende upplåning. I denna del föreslås även ett tillägg 
utifrån att del av bolagen har investeringar som förskjuts från 2016 till 2017 varför deras totala 
investering och finansieringsutrymme måste inkludera de överskjutande investeringarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2017 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

14- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§7 

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område 
KSN-2016-2405 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxor och avgifter enligt prislista, ärendets bilaga 1, 

att gälla från och med 1 juli 2017, samt 

att fastställda taxor och avgifter från och med 1 januari varje år, med start 2018, ska följa den 
prisuppräkning som för varje år anges i Mål och budget. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringbom Anadol (alla M), Anna Manell 
(L) och Stefan Hanna (C), reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 7. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringborn 
Anadol (alla M), Anna Manell (L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD): 

att avslå dagens förslag till beslut, 

att under 2017 bearbeta och förankra förslag till nya markeringsavgifter med inriktning på beslut 
hösten 2017, samt 

att komplettera ärendet med konsekvensanalys och en utvärderingsplan. 

Ulrik Wämsberg (5) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7-8 november 2016 att fastställa taxor och avgifter för idrotts- och 
fritidsnämnden vid sitt sammanträde i december. Den 16 november 2016 beslutade idrotts- och 
fritidsnämnden om förslag till ny prislista, de så kallade markerings-avgifterna, för hyra av lokaler och 
anläggningar som nämnden tillhandahåller. Dessutom föreslogs att taxor och avgifter från och med 1 
januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräkning som för varje år anges i Mål och budget. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde 12 december 2016 och beslutade att 
återremittera ärendet, genom så kallad minoritetsåterremiss, efter följande yrkande från (M),(L),(C) 
och (KD): 
"Den rödgröna majoriteten föreslår i ärende 173 en av de mest omfattande förändringarna avseende  
Justerandes si 	 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

(§ 7, fortsättning) 

avgifter och taxor inom idrott- och fritidsnämndens område som genomförts i Uppsala på många år. 
Åtskilliga föreningar påverkas av förslagen varför dessa föreningar naturligtvis skulle getts tillfälle att 
ge sina synpunkter i form av en ordentlig remisshandling. Att detta inte skett är allvarligt. M, L, C och 
KD yrkar därför återremiss på ärendet för att ge alla föreningar möjlighet att komma med synpunkter 
på förslaget." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§8 

Avtal med Uppsala universitet om mångfaldsbyrån ESMeralda 2017-2018 
KSN-2016-2409 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att finansiera mångfaldsbyrån ESMeraldas delprojekt studentambassadörer och Hayat 2017-2018 med 
225 000 kr per år, samt 

att upprätta avtal med Uppsala universitet avseende samarbete med mångfaldsbyrån ESMeralda 2017-
2018. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Anna Manell 
(L) och Stefan Hanna (C), reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 8. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringborn 
Anadol (alla M), Anna Manell (L) och Stefan Hanna (C): 

att finansieringen och ansvaret kvarstår på utbildningsnämnden. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och 
Ulrik Wärnsberg (S), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Ärendet 
Utbildningsnämnden har i beslut den 2 november 2016 föreslagit kommunstyrelsen att se över 
möjligheten till delfinansiering av två verksamheter inom Mångfaldsbyrån ESMeralda, samt att 
kommunstyrelsen för perioden 2017-2018 ska upprätta ett nytt avtal med Uppsala universitet 
avseende samarbete med ESMeralda. Kostnaden för finansieringen av delprojekten är 225 000 
kronor årligen för 2017 och 2018. År 2017 finansieras delprojekten med kommunstyrelsens 
budget för oförutsedda utgifter. Inför 2018 ska kostnaden beaktas i Mål och budget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

(§ 8, fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§9 

Sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsens utskott för 
kommungemensam service 
KSN-2017-0364 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utskottet för kommungemensam service sammanträder den 23 februari, 15 maj, 24 augusti och 
8 november. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringbom 
Anadol (alla M), Anna Manell (L) och Stefan Hanna (C) på tillägget: 

att utskottet sammanträder ytterligare två gånger under 2017. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december att inrätta ett utskott för kommungemensam service. 
Utskottets består av fem ledamöter och två ersättare inklusive ordförande och vice ordförande. 
Kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service föreslås sammanträda den 23 februari, 15 
maj, 24 augusti och 8 november. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 10 

Ökning av avsättning till pensionsstiftelsen för tryggande av 
pensionsåtagande 
KSN-2016-2086 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta 272 miljoner kronor, inklusive 53 miljoner som utfaller som särskild löneskatt, för att 
trygga utfåstelser om pension, som givits av Uppsala kommun åt dess arbetstagare, tidigare 
arbetstagare eller deras efterlevande födda till och med november 1939 och som intjänats till och med 
1997, samt 

att avsätta nettot om 219 miljoner kronor till Uppsala läns pensionsstiftelse. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2012 (§ 279) att Uppsala kommun ska medverka till 
att bilda stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" med ändamålet att trygga utfästelser av ålders- och 
efterlevandepension, som getts av respektive kommun i Uppsala län. Kommunfullmäktige överlät 
samtidigt till kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket belopp som initialt skulle avsättas till 
stiftelsen. 

Kommunstyrelsens beslutade att avsätta 385 mnkr, av vilket 75 mnkr utföll som särskild löneskatt, och 
resterade belopp om 310 mnkr placerades i Uppsala läns pensionsstiftelse. Utöver det avsatta beloppet 
om 385 mnkr kvarstod vid den tidpunkten ett belopp om 272 mnkr i kommunens balansräkning. 
Beloppet var placerat i räntebärande instrument för att enligt beslut möta framtida pensionskostnader. I 
nu aktuellt ärende lämnas förslag till beslut om att avsätta även dessa 272 raffla till pensionsstiftelsen 
för att kunna möta framtida pensionskostnader. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 11 

Deltagande vid vänortskonferens 2017 
KSN-2016-2223 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens presidium representerar Uppsala kommun 
under vänortskonferensen 2017. 

Ärendet 
Hafnarfjördur, Island står som värd för vänortskonferensen 2017 som arrangeras den 1 - 3 juni. Varje 
vänort har inbjudits att delta med sex representanter var. 

Under de senaste åren har en diskussion förts om att reformera vänortskonferensema i syfte att göra 
dem mer effektiva och mer fokuserade på konkreta diskussioner kring hur vänorterna kan utveckla 
sina respektive verksamheter med hjälp av varandra. Ett första steg togs inför vänortskonferensen 
2013 då konferensens längd kortades från fyra till tre dagar. Till vänortskonferensen 2017 tas 
ytterligare steg genom att delegationernas storlek begränsas till sex personer från respektive vänort 
samt att Föreningen Norden inte längre kommer vara en del av konferensen. Föreningens Nordens 
utbyte kommer att fortsätta, dock utanför ramen för vänortskonferensen. Ungdomsutbytet fortsätter att 
arrangeras i samma form som under tidigare vänortskonferenser. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnlia KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 12 

Förändrad inriktning av Danmarks-Säby 6:6 för inrättande av 
bygglogistikcenter 
KSN-2017-0053 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett bygglogistikcenter för samlastning och konsolidering av byggtransporter, 

att för ändamålet godkänna förhyrning av fastigheten Danmarks-Säby 6:6 till en kostnad av 1 400 000 
kronor per år, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma med förslag 
på verksamhetsbeskrivning och finansieringsmodell. 

Ärendet 
Ett bygglogistikcenter, härifrån benämnt BLC, är en anläggning för samlastning och konsolidering av 
icke fullastade byggtransporter till ett eller flera byggområden. I Uppsala är bostadsbyggandet mätt per 
medborgare bland det högsta i landet. Byggnationerna sker ofta i miljöer med flera byggföretag på en 
begränsad yta. Bostadsbyggandet innebär tung trafik i och omkring innerstaden. Konsekvensen är 
försämrade förutsättningar att uppnå Uppsala kommuns hållbarhetsmål, t.ex. att förbättra stadens 
luftkvalitet, minska klimatgasutsläppen, minska buller från trafiken samt att skapa en säkrare och mer 
attraktiv innerstad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
; 

Justerandes sign 

g)-6  
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upradf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 13 

Yttrande över betänkande Snabbare omval och förstärkt skydd för 
valhemligheten 
KSN-2016-2276 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Justitiedepartement har remitterat betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten 
(SOU 2016:71) för yttrande. Kommunen har fått förlängd remisstid till den 8 februari. 
Utredningen föreslår bland annat att ett omval ska kunna genomföras snabbare. Enligt utredningens 
bedömning bör ett omval vara så likt det ordinarie valet som det går och genomföras så snabbt som det 
är praktiskt möjligt och lämpligt. För att uppnå detta föreslår utredningen vissa nyheter och 
förändringar i vallagen. Utredningen föreslår också att skyddet för valhemligheten kan förbättras. I 
dag finns valsedlarna normalt utlagda intill vallokalerna. Det innebär att väljarna tar valsedlar öppet, 
utan skydd mot insyn. Denna ordning kan utformas så att skyddet för valhemlighet förbättras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Juster4a des sign 



18 (33) 

Unga KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 14 

Yttrande över remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel 
(ER 2016:16) och förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20) 
KSN-2016-2228 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att besvara remissen enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringborn Anadol (alla 
M) och Anna Manell (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 14. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby, 
Carolina Bringbom Anadol (alla M) och Anna Manell (L) på följande tillägg: 

att Uppsala kommun i sitt remissyttrande tydligare lyfter behovet av att harmonisera regler och 
styrmedel för solelsinstallationer. 

att sjätte punkten under Uppsala kommun anser att strategin behöver kompletteras med ges följande 
lydelse: "uppdrag till alla statliga verk och bolag att säkerställa att solel sörjer för minst 10 procent 
av deras elanvändning." 

Ärendet 
Miljö- och energidepartementet har remitterat Energimyndighetens förslag till strategi för ökad 
användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik. Myndighetens Ärendet finns i 
ärendets bilaga 2 och 3. Uppsala kommun har fått förlängd svarstid till 9 februari 2017. 

Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen föreslagit en strategi för hur produktionen av el från 
solceller ska öka i Sverige. Förslaget tar sikte på hur solel kan bidra till målet om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040. Förslaget till strategi bygger kort på att stimulera och dra nytta av den redan 
existerande expansionen av solcellsmarknaden i Sverige. Det finns ett stort intresse hos företag, 
organisationer och privatpersoner för egenproducerad solel. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

) 
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unatifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 15 

Yttrande över remiss Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett 
föränderligt klimat 
KSN-2016-2525 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Statens geologiska institut har remitterat rubricerat förslag till Uppsala kommun för yttrande senast 
9 februari. 

I förslaget till svar framhålls att det är det är viktigt att ta fram bättre beslutsunderlag för 
markbyggande i förhållande till de nya förutsättningar som effekter av klimatförändringar ger. 
Handlingsplanen är ett gott första steg i att utveckla och sprida kompetens och kunnande om 
klimatförändringar och dess konsekvenser för markförhållanden och markbyggande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnlia KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 16 

Yttrande över remiss Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade 
uppehållstillstånd (DS 2016:45) 
KSN-2016-2721 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till justitiedepartementet enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Justitiedepartementet har till kommunen överlämnat rubricerande promemoria för yttrande senast den 
1 februari 2017. 

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen 
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som innebär att den som ansöker om ett fortsatt 
uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut inte ska återgå till Migrationsverkets 
mottagandesystem eller till en mer begränsad rätt till vård. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



21(33) 

Uplatie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 17 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om omvända 
skolskjutsar 
KSN-2016-1050 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommun- fullmäktiges 
sammanträde den 25 april, att kommunstyrelsen uppdrar till utbildnings- förvaltningen att ta fram 
ett kostnadsunderlag till omvända skolskjutsar. 
Motionen återges som ärendets bilaga 1. 

Nämndbe handling 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 30 november föreslagit att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med föredragningen nedan. 
Gentemot beslutet har (C)-ledamoten avgivit reservation till förmån för bifall till 
motionen. Protokollsutdrag återges som ärendets bilaga 2. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

f 
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up111919 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 18 

Motion av Sofia Spolander (M) om att göra Gula stigen till en del av 
Upplandsleden 
KSN-2016-1260 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, samt 

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i kontakter med Upplandsstiftelsen verka för att 
Gula stigen blir en del av Upplandsleden. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Maria Gardfiell (MP), bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärendet 
Sofia Spolander (M) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2016 
föreslagit att arbetet inleds för att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden. 
Motionen återges som ärendets bilaga 1. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Le(3b 



Uppsala 
KOMMUN 

23 (33) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 19 

Motion av Simon Alm (SD) om minskat våldsanvändande mot offentliga 
verksamheter i Uppsala kommun 
KSN-2016-1232 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2016 att: 
- Kommunen ska tillskriva regeringen om att skapa bättre förutsättningar för polismyndigheten att 
kunna lagföra brottslingar i gäng som våldsför sig på samhällsviktiga funktioner i Uppsala kommun. 
- Uppsala kommun verkar för att brottslingar i gäng, som våldsför sig på viktiga samhällsfunktioner, 
lagförs i högre antal och andel än vad som var fallet våren 2016 vid liknande händelser i framtiden. 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige om vidtagna åtgärder 
enligt ovanstående yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 februari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

113 
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Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 20 

Motion av Stefan Hanna och Mia Nordström (båda C) om att göra centrala 
gator till gångfartsområde 
KSN-2016-0908 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Mia Nordström, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige 
sammanträde den 25 april 2016, att Drottninggatan, Östra Ågatan och Västra Ågatan, genom lokala 
trafikföreskrifter ske definieras som gångfartsområde. 

Nämndbe handling 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet vid sammaträde den 23 november 2016 och 
föreslår att motionen avslås. Gentemot beslutet har (C)-ledamoten avgivit reservation till förmån för 
bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

"P 



Justerandes sign 

25 (33) 

upP,19,12. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 21 

Motion av Jonas Segersam (KD) om modulhus i Uppsala 
KSN-2016-1905 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till fönnån för bifall till motionen och avger särskilt yttrande enligt 
bilaga A § 21. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Jonas Segersam (KB), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 
september 2016, att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta 700 modulhus utspritt i 
kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



26 (33) 

upUellut KOMMUNSTYRELSEN 

SA1VIMANTR4DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 22 

Motion av Mia Nordström och Stefan Hanna (båda C) om att 
konsekvensanalys behövs innan borttagande av parkeringsplatser 
KSN-2016-1049 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby, Carolina Bringborn Anadol (alla 
M) och Simon Alm (SD), reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Anna Manell (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 22. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Rikard Sparby, 
Carolina Bringbom Anadol (alla M) och Simon Alm (SD), bifall till motionen. 

Anna Manell (L) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (MP), bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Ärendet 
Mia Nordström och Stefan Hanna, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige 
sammanträde den 25 april 2016, att: 
- En konsekvensanalys alltid ska vara en del av beslutsunderlag i alla förslag om bortfarande av 
parkeringsplatser. 
- En medborgardialog alltid ska genomföras med boende och näringsidkare om väsentligt antal 
parkeringsplatser berörs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kom_rnunledningskontorets skrivelse den 21 december 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



27 (33) 

UNO» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 23 

Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som 
installation på gågatan i Uppsala 
KSN-2015-1696 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra till gatu.- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med 
föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per, samt 

att därmed besvara motionen. 

Yrkande 
Anna Manell (L) yrkar bifall till motionen. 

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige sammanträde den 7 
september 2015 att: 
- uppdra till kulturnämnden och gatu- och samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en installation av 
periodiska systemet på gågatan i Uppsala vid Celsiushuset, 
- inför installationen söka samarbete och medfinansiering med universitetet, fastighetsägarna och 
andra intressenter. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kulturförvaltningen. 

Nämndbe handling 
Gatu- och samhällsmiljönärrmden har behandlat ärendet den 26 oktober och föreslagit att uppdrag 
ges till gatu- och samhällsmiljönämnden att genomföra en installation av periodiska systemet på 
Celsiustorget i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Kulturnämnden har behandlat ärendet den 24 november och avstyrkt bifall till motionen. Nämndens 
arbetsutskott hade utarbetat ett förslag till yttrande. Gentemot beslutet har (L)- ledamoten avgivit 
reservation till förmån för det yttrande som framkommit i den gemensamma beredningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 februari 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Wifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 24 

Val av ledamot i Milj ömålsrådet 
KSN-2016-2298 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till ledamöter i Milj ömålsrådet utse Hanna Viktoria Mörck (V) och Rafael Waters (S) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SA1VI1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 25 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda delegationsbeslut perioden 14 december 2016 till och med 1 februari 2017. 

1. Tecknade ramavtal och kontrakt, avdelningen Upphandling och inköp, under 
perioden 2016-07-01 till och med 2016-12-31. 

2. Näringslivsdirektörens beslut om att bevilja bidrag till Makerspace Uppsala, 
KSN- 2016-2063. 

3. Nya anställningar i Uppsala kommun perioden december 2016, KSN-2016-0490. 
4. Nya anställningar i Uppsala kommun perioden januari 2017, KSN-2016-0490. 
5. Stadsdirektörens beslut den 10 januari 2017 om att avslå begäran av allmän 

handling, KSN-2017-0034. 
6. Stadsdirektörens beslut den 23 januari 2017 om att avslå begäran av allmän 

handling, KSN-2016-2639. 
7. Inköpschefens beslut den 26 januari om att avslå begäran av allmän handling, 

KSN- 2017-0440. 
8. Beslut om beviljande av projektstöd till Teater Aros, KSN-2016-2636. 
9. Näringslivsdirektörens beslut om att bevilja bidrag till "Ung verksamhet", KSN-

2016- 2572. 
10. Näringslivsdirektörens beslut om att bevilja bidrag till "Connect 

Företagsacceleratom pilotprojekt", KSN-2016-2722. 
11. Biträdande stadsdirektörens beslut om ekonomiskt stöd för pilotprojekt 

avseende områdesvärdar i Gottsunda och Valsätra, KSN-2016-1747. 
12. Näringslivsdirektörens beslut om att bevilja projektbidrag till RFSU, KSN-2016-

2161. 
13. Förhandlingsprotokoll om beräkningsperiod inom brandförsvaret, KSN-2016-2530. 
14. Inrangeringsförhandlingar med anledning av att flyktingboenden Kronåsen-Frey 

övergår från Attendo till Uppsala kommun, KSN-2016-2153. 

Utdragsbestyrkande Justerandets sign 

r' 
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Uplielue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 26 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Ärendet 
Anmälda ärenden perioden 15 december 2016 till och med den 1 februari 2017. 

1. Finansrapport november 2016. 
2. Finansrapport oktober 2016. 
3. Godkännande av Vinnova som projektpart, KSN-20162487. 
4. Kommunrevisionens rapport avseende granskning av bolagens arbete med 

risker, KSN-2017-0221. 
5. Protokollsutdrag angående hemställan om granskning beslutad i styrelsen för 

teknik och service den 7 december 2016, KSN-2016-2632. 
6. Protokoll Brottsförebyggande rådet den 5 december 2016, KSN-2016-0174. 
7. Protokoll Handikapprådet den 9 december 2016. 
8. Protokoll Mark och exploateringsutskottet den 12 december 2016. 
9. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december 2016 (publiceras 

på insidan). 
10. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhet den 24 januari 

2017 (publiceras på insidan). 
11. Protokoll Uppsala Stadshus AB den 24 januari 2017, (publiceras på insidan). 
12. Samarbetsavtal om Yrkes-SM 2018, KSN-2016-0356. 
13. Samarbetsavtal We change, KSN-2017-0023. 
14. Verksamhetsplan 2017 - 2019 för Uppsala stadshus AB. 
15. Överenskommelse om avslut av anställning och förordnande som 

produktionsdirektör för teknik och service. 
16. Överenskommelse om hantering av årsarbetstid i samband med 

omorganisationen, KSN-2016-0486. 
17. Anmälan av ej verkställda beslut enligt Sol, KSN-2016-2275, 0123, 0303. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

fp 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 27 

Deltagande på Spårvagnsstäderna den 16-17 mars 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja att Maria Gardfjell (MP) och Stefan Hanna (C) deltar på "Spårvagnsstäderna" den 16-17 
mars 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,nifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 28 

Deltagande på Svenska kommuner och landstings (SKL) konferens 
"Demokratidagen" den 14 mars 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja att Rickard Malmström (MP) och Jonas Segersam (KD) deltar på "Demokratidagen" den 14 
mars 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleal.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-08 

§ 29 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i Svenska kommuner 
och landstings (SKL) utvecklingsarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Mats Gyllander (M) ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i Svenska 
kommuner och landstings utvecklingsarbete (SKL) från och med 1 januari till och med 14 april 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. 

Justerandes sign , 
174 

Utdragsbestyrkande 

VP 



Bilaga A § 5 

Ärende 5, Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt 
CEMR 

Reservation 
M, L, C och KB 

Jämställdhetsfrågorna är högt prioriterade av Alliansen och vi är måna om att arbetet är verkningsfullt 
och tydligt. Ett jämställdhetsråd inrättades under 2016 för att stödja jämställhetsarbetet i Uppsala 
kommun. Detta för att jämställdhetsarbetet inte bara ställer krav på samtliga nämnder, bolag och 
produktionsstyrelser utan också på en aktiv ledning och ett samordnat stöd för arbetet. 

Jämställdhetsrådet ska enligt beslutet om inrättandet bland annat vara ett samrådsorgan för 
kommunstyrelsen och ingående nämnder och styrelser med uppgift att stödja genomförandet av 
kommunfullmäktiges beslut att samtliga nämnder, bolag och styrelser ska arbeta med 
jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen. Alliansen anser därför att det 
vore naturligt att jämställdhetsrådet skulle få en möjlighet att yttra sig gällande den nya riktlinjen för 
arbetet med jämställdhetsintegrering enligt CEMR. 

Att detta inte remitterats till jämställdhetsrådet minskar rådets betydelse, vilket Alliansen anser är 
olyckligt. De råd, samrådsorgan och kommitteer vi instiftar måste ha en funktion och dess 
ansvarsområden måste vara tydliga. Detta är ytterligare ett exempel på den rödgröna majoritetens 
bristande styrning och fallenhet för att fatta kostnadsdrivande symboliska beslut som inte får någon 
reell betydelse för kommunens verksamhet. 

Då riktlinjen inte behandlats av Uppsala kommuns jämställdhetsråd yrkade Alliansen på återremiss. Vi 
reserverar oss mot att återremissyrkandet avslogs. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KB) 



Bilaga B § 5 

Ärende 5, Riktlinje för Uppsala kommuns norrnkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt 
CEMR 

Reservation 
KD 

Förutom det gemensamma återremissyrkande för Alliansen, så yrkade Kristdemokraterna i andra hand 
på en förändring av riktlinjerna så att de skulle stämma bättre överens med CEMR-deklarationen och 
inte innehålla onödiga politiserande markörer. 

Vi anser inte att man behöver använda beteckningen "normkritiska" i rubriken och 
ärendebenämningen. Det är naturligtvis viktigt att ifrågasätta felaktiga notmer och attityder som strider 
mot grundläggande mänskliga rättigheter. Däremot är det många nonner i samhället som är viktiga att 
slå vakt om och den allmänna beteckningen "normkritisk" är därför onödig och kan leda till felaktiga 
tolkningar. 

När man går in och beskriver människors liv i familj och på hemmaplan och från politiskt håll har 
synpunkter på det, ja då överskrider man vad vi kristdemokrater kallar "politikens gränser". Det blir 
dessutom lite märkligt att framställa en bild av verkligheten som inte riktigt stämmer överens med vårt 
moderna Sverige där kvinnor och män till stor del har samma möjligheter i samhället, och där 
diskriminering och ojämlikhet är kanske minst lika stor på andra områden än just när det gäller kön. Vi 
ville därför även byta ut stycket på sidan två under rubriken "1. Bekämpa stereotyper". 

Slutligen anser vi inte att man i ett allmänt hållet dokument som detta bör använda beteckningen 
"mäns våld mot kvinnor", med tanke på att CEMR-deklarationen talar om "sexuellt relaterat våld", 
och att den i Sverige vanliga betäckningen för detta problemområde är "våld i nära relationer". Det blir 
återigen en ensidig betoning av könsaspekten som gör att man riskerar att missa problem med 
exempelvis hedersvåld. 

Jonas Segersam (KB) 



Bilaga A § 6 

Ärende 6, Justering av investeringsbudget samt lånelimiter och räntevillkor 2017 för de 
helägda bolagen 

Reservation 
M, L, C och KD 

I november 2016 beslutades om en komplettering av Uppsalahems ägardirektiv för boende till 
nyanlända med uppehållstillstånd. För att bolaget ska kunna möta dessa nya direktiv med ökat 
bostadsbyggande måste bolagets investeringsutrymme ökas. Alliansen yrkade därför på att 
investeringsbudgeten för Uppsalahem, enligt bolagets beräkningar, bör utökas med 200 
miljoner kronor för år 2017. Detta är ett sätt att ytterligare stimulera bostadsbyggandet i 
Uppsala, något som är särskilt prioriterat när vi blir fler i vår stad. Vi reserverar oss mot att 
detta yrkande avslogs. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 7 

Ärende 7, Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område 

Reservation 
M, L och C 

Det är positivt att en översyn görs för att förbättra fördelning av föreningsbidragen. Alliansen anser 
dock att ärendet behöver kompletteras, förfinas och bli mer träffsäkert för att uppnå syftet om ökad 
jämställdhet, jämlikhet och säkerställande av att ingen förening utestängs till följd av för höga 
prisnivåer. Idag saknas också en konsekvensbeskrivning av att vuxna som utövar motionsidrott får 
företräde, eller likställs med, vuxna som utövar tävlingsidrott vilket riskerar att drabba den 
organiserade breddidrotten. 

Alliansen har fiffigare yrkat på att ärendet ska remitteras till samverkansorgan för föreningslivet för att 
de ska kunna uttala sig om det färdiga förslaget. De förändrade avgifterna kommer att ha stor påverkan 
på flera föreningars ekonomi. Då förslaget fortfarande inte varit ute på remiss anser Alliansen inte att 
förslaget är tillräckligt förankrat. 

Den dialog som handlingen hänvisar till har skett efter att handlingen är framtagen och är mer att 
jämföra med att delge information. En dialog i sin rätta mening har alltså inte genomförts och det 
anser vi i Alliansen är en stor brist och gör att kommunen inte lever upp till den av 
kommunfullmäktige beslutade överenskommelsen LÖK (Lokal överenskommelse med föreningslivet). 
Berörda föreningar behöver också ges bättre framförhållning för att anpassa sig till förändringarna, 
tidsperspektivet har varit allt för snävt. 

Alliansen yrkade på att kommunstyrelsen skulle avslå dagens förslag till beslut för att under 2017 
bearbeta och förankra förslag till nya markeringsavgifter med inriktning på att fatta beslut hösten 
2017. Vi yrkade också på att komplettera ärendet med konsekvensanalys och en utvärderingsplan. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 8 

Ärende 8, Avtal med Uppsala universitet om mångfaldsbyrån ESMeralda 2017-2018 

Reservation 
M, L och C 

Alliansen anser att ESMeraldas verksamheter studentambassadörer och Hayat är viktiga för att minska 
snedrekryteringen till högskola och universitet och är därför positiva till att Uppsala kommun även 
fortsättningsvis delfinansierar verksamheterna. Däremot anser Alliansen att det också i fortsättningen 
ska vara utbildningsnämnden som står för finansieringen och ansvaret. Ett flyttat ansvar för 
finansiering och verksamhet till kommunstyrelsen innebär en förändring av Uppsala kommuns 
budgetordning. Detta kan innebära svårigheter när andra nämnder i framtiden följer 
utbildningsnämndens exempel och vill att kommunstyrelsen ska finansiera verksamhet som egentligen 
ligger inom respektive nämnders ansvarsområde. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 14 

Ärende 14, Yttrande över remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16) 
och förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20) 

Reservation 
M, L och C 

Vi är positiva till att regeringen ämnar anta en nationell strategi för ökad solelsanvändning. Då 
Uppsala kommuns yttrande över remissen av densamma i huvudsak är bra ställer vi oss bakom den. 

Förslaget att uppdra åt statliga verk och bolag att anlägga solelskapacitet motsvarande minst 5-10 
procent av deras elförbrukning riskerar emellertid leda till ineffektivt resursutnyttjande som inte 
gynnar vare sig skattebetalarna eller den svenska solelssektorn. Det viktiga är att verken och bolagen 
bidrar till att etablera en efterfrågan av solelskapacitet, inte att de själva anlägger kapaciteten. 

Vidare så anser vi att kommunen tydligare borde ha ställt sig bakom strategiförslagets skrivelser om 
att harmonisera regler och stymedel för solelsinstallationer. 

Därför reserverade vi oss till förmån för; 
att 	Uppsala kommun i sitt remissyttrande tydligare lyfter behovet av att 

harmonisera regler och styrmedel för solelsinstallationer. 
att 	sjätte punkten under Uppsala kommun anser att strategin behöver 

kompletteras med ges följande lydelse: "uppdrag till alla statliga verk 
och bolag att säkerställa att solel sörjer för minst 10 procent av 
deras elanvändning." 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manell (L) 
Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 21 

Ärende 21 
Motion av Jonas Segersam om modulhus i Uppsala 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är positivt inställt till motionens ambition. Det är vare sig ekonomiskt eller socialt 
hållbart att, på det vis som skett i Uppsala, genom diskretionära politiska beslut köpa bostadsrätter och 
upphandla boenden på hotell och vandrarhem åt anvisade flyktingar. Kommunen behöver mer 
långsiktiga rutiner och lösningar, och modulhusboenden vore att föredra framför, nuvarande ordning. 
Vi är emellertid tveksamma till att i detalj från politiskt håll reglera exakt hur många moduler av 
vilken typ som behövs. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 22 

Ärende 22, Motion av Mia Nordström och Stefan Hanna (båda C) om att konsekvensanalys behövs 
innan borttagande av parkeringsplatser 

Liberalerna 
Särskilt yttrande: 

Liberalerna instämmer i de synpunkter som anförs i motionen. Det är viktigt att en konsekvensanalys 
genomförs innan beslut fattas om att ta bort parkeringsplatser liksom att medborgare och näringsidkare 
som berörs av förändringen ges tillfälle att komma till tals och påverka beslutet. 
Liberalerna anser dock att de styrdokument som reglerar arbetsordningen för borttagande av 
parkeringar, som Handlingsplan för parkering och Innerstadsstrategin är tillräckliga. Däremot kan 
dessa tillgängliga verktyg användas bättre. 

Anna Manell (L) 
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