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Närvarande
Beslutande
ErikPelling(S),ordförande
FredrikAhlstedt(M),2:eviceordförande
MohamadHassan(L),1:eviceordförande
CarolineHoffstedt(S)§§272-285
MariaPatel(S),tjänstgörandeersättare§§286-307
TherezAlmerfors(M)
ErikDagnesjö(S)
ChristopherLagerqvist(M)
AsalGohari(S),tjänstgörandeersättare
Ulrik Wärnsberg(S)
StefanHanna(-)
SimonAlm (SD)
RickardMalmström(MP)§§272-296
LindaEskilsson(MP),tjänstgörandeersättare§§297-307
TobiasSmedberg(V)§§272-284,286-307
KarolinLundström(V),tjänstgörandeersättare§ 285
JonasSegersam(KD)§§272-285
EvaMoberg(KD),tjänstgörandeersättare§§ 286-307
HannaVictoriaMörck(V)
Ej tjänstgörande ersättare
MatsGyllander(M),HelenaHedmanSkoglund(L),LindaEskilsson(MP)§§272-296,
MadeleineAndersson(M),MariaPatel(S),JonasPetersson(C),HelenaNordström
Källström(MP),KarolinLundström(V)§§272-284,286-307,DavidPerez(SD)ochEva
Moberg(KD)§§272-285.
Övriga närvarande
IngelaHagström,utvecklingsdirektör.OlaHägglund,ekonomidirektör.ÅsaNilsson
Bjervner,avdelningschef.LenaGrapp,stadsjurist.StefanBerg,kommunikatör.Lars
Niska,kommunsekreterare.
SusanneEriksson(S),politisk stabschef.SofiaFanberg
Högström(S),Ida HarjuHåkansson(S),DawnAnthony(V),JoakimHolmertz(C),
NathalieBerggren(L),MimmiWesterlund(KD)ochStinaBergström(MP),politiska
sekreterare.
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§ 272

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attfastställa föredragningslistanmed tilläggetAnsökanom kommunalborgen
från ABUTK-hallensamtärendetValav kontaktpolitikerför GlokalaSverige
utgår.
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§ 273
Informationsärende
Statusuppdatering Uppsalapaketet
Föredragande:GabriellaBurel,projektledare

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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§ 274
Delegationsbeslut för perioden 20 november
2019 till 6 december 2019
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attlägga förteckningenöverdelegationsbeslutför perioden20 november2019
till 6december2019till protokollet.

Justerandessignatur
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§ 275
Anmälningsärendenför perioden 20 november
2019till 6 december 2019
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attlägga förteckningöveranmälningsärenden
för perioden20november2019
till 6 december2019till protokollet.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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§ 276
Verksamhetsplan2020-2022för
kommunstyrelsen
KSN-2019-03522
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attlägga till ”ta fram en plan mot människohandeloch prostitution” som en
åtgärdunderuppdrag2.1.
2. attlägga till ”säkrakännedomom eleversom inte återvänttill skolanefter lov
och där misstankeom bortgifte finns ” somen åtgärdunder uppdrag4.13.
3. attlägga till ”olovlig skolfrånvaroi grund-och gymnasieskola”som en
indikator som skaredovisastill kommunstyrelsenunderuppdrag4.2.,samt
4. attgodkänna verksamhetsplanochbudget2020–2022
för kommunstyrelsen
enligt ärendetsbilaga.
Ej deltagande i beslutet
TobiasSmedberg(V),HannaVictoriaMörck(V)och StefanHanna(-) deltar inte i
beslutet.
Reservation
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)ochJonasSegersam(KD)reserverarsig till
förmånför egetyrkandemed motiveringen:
Moderaterna,CenterpartietochKristdemokraterna
ladefram ett egetbudgetyrkande
somalternativtill denMålochBudgetför 2020-2022
somdenstyrandeminoriteten
presenterade.
I vårt budgetförslagvillevi sänkakommunbidragettill kommunstyrelsen
ochkommunledningskontoret
med50miljonerkronorår 2020.Uppsalakommunska
bedrivaeffektivaverksamhetersomsäkerställeratt Uppsalabornafår valutaför sina
skattepengar.Kommuninvånarna
skadessutomkännasigtryggamedatt kommunens
resurseranvändstill rätt saker.Därförvill vi blandannatkraftigt effektiviseraden
omfattandekommunadministrationen,
gå ur nätverketFairtradeCityochhalvera
mängdenmottagnafakturorsominte hanteraselektroniskt.
Iställetvaldevi att prioriteratryggheteni Uppsalakommun.Vibudgeteradeför ökade
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resursertill trygghetskameror,
ordningsvakterochtryggautomhusmiljöermedbra
belysningochutan skymmandebuskage.Trygghetenär grundläggandeför en
välmåendekommun.
Visatsadeocksåpå viktigainsatseri skolan.Denolovligaskolfrånvaronökar ochäven
om statistikenför detta finnsbehövsdet enmerkontinuerliguppföljningföratt kunna
sätta in rätt åtgärder.Frånvarokan varaett teckenpå allt ifrån psykiskohälsatill att
elevenfastnati stökigaochi värstafall kriminellaumgängen.
I vårt budgetförslagfannsocksåett uppdragom att ta fram enhandlingsplanmot
prostitutionochmänniskohandel.
Styretvaldeatt inte bifalla detta i kommunfullmäktige
menlademeddet somenpunkti samverkansavtalet
medpolisen.Eftersomvi ansågatt
det bör få enplatsäveni verksamhetsplanen
yrkadevi på detta i kommunstyrelsen,
vilket
bifölls.Ävenvårayrkandenom att säkrakännedomom eleversominte återvänttill
skolanefterlov ochdär misstankeom bortgiftefinns,samtatt läggatill olovlig
skolfrånvaroi grund-ochgymnasieskola
somen indikator,bifölls.
Dessvärre
avslogsvårayrkandenom att tillföra 9 miljonerkronortill fler ordningsvakter
ochtrygghetskamerorinomramenför kommunstyrelsens
budget.Vireserverarossmot
detta till förmånför bifall.
FredrikAhlstedt(M)och TherezAlmerfors(M)reserverarsig mot beslutettill förmånför
egetyrkandemed motiveringen:
Moderaternayrkadepå att upprättaett samverkansavtal
medRFSLUppsala.Syftemed
ett sådantskavaraatt dra nytta av respektiveorganisationskompetenspå bästasätt
ochatt RFSLkanbiståmedkunskapochvaraen förlängdarm i arbetetmedHBTQfrågor.Vivill uppmuntraochstödjasådanainitiativ,någotkommunstyrelsen
avslog.Vi
reserverarossmot detta besluttill förmånför bifall.
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Särskildayttranden
TobiasSmedberg(V)lämnarett särskiltyttrande:
Vänsterpartietavstårfrån att delta i detta beslut.
Vänsterpartietladefram ett annatbudgetalternativför Uppsalakommun2020-2022.
Vår
budgethadetvå prioriteringar:att ge välfärdenettandrum,ochatt få fram fler bostäder
somvanligtfolk har råd att bo i. Detär två helt avgörandeområdenför att byggaett
Uppsalasomär bra för alla –inte bara någrafå.
Föratt göradet innehöllvår budgetblandannatensänkningav arvodenför
heltidspolitiker,en åtstramningav kommunensinternationellarelationerochen
krympningav kommunenskommunikationsavdelning
ochenliten nedjusteringav det
det budgeteradeöverskottsmålet.Genomatt göraupp medvinstjakti välfärdenfrigör
vår budgetresursersomi dag slösasbort i formav administrativakostnaderför
upphandlingar,överklagandenochprivatavinstuttag.I gengäldbehövdevi inte
underfinansieranämndernaochläggastorasparbetingpå välfärdsverksamheterna.
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Vänsterpartiets
budgetinnehållerförslagsomskaparett ekonomisktandrumsomgör att
vi bättre kan stötta barn ochungai utsatta situationer,förbättraarbetsmiljönoch
arbetsvillkorenför alla välfärdsarbetare,få fram fler LSS-bostäder
ochgöraUppsalatill
enäldrevänligkommunpå riktigt.
Hadevår budgetblivit antagenhadekommunenhaft andramöjlighetertill att bedrivaen
politik för alla, medenvälfärdatt lita på ochbättre förutsättningarför att genomföradet.
JonasPetersson(C)lämnarett särskiltyttrande:
Centerpartietstår bakommotiveringeni ModeraternaochKristdemokraternas
reservation.Hadevi haft enledamotsomdeltogi beslutethadevi yrkat ochreserverat
osstillsammansmeddem.
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
StefanHannaavstårifrån att delta i besluteteftersomjag inte står bakomgällandeMål
ochbudget.
Yrkanden
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)och JonasSegersam(KD)yrkar,med
instämmandefrån SimonAlm (SD):
(1)att läggatill ”ta fram en planmot människohandelochprostitution”somen åtgärd
underuppdrag2.1.
(2)att läggatill ”säkrakännedomom eleversominte återvänttill skolanefterlov ochdär
misstankeom bortgiftefinns” somenåtgärdunderuppdrag4.13.
(3)att läggatill ”olovligskolfrånvaroi grund-ochgymnasieskola”somenindikatorsom
skaredovisastill kommunstyrelsen
underuppdrag4.2.
(4)att inomram för kommunstyrelsens
budgettillföra 4 miljonerkronortill fler
ordningsvakter.
(5)att inomram för kommunstyrelsens
budgettillföra 5 miljonertill fler
trygghetskameror.
FredrikAhlstedt(M)och TherezAlmerfors(M)yrkaräven:
(6)att läggatill ”ta fram ett samverkansavtal
medRFSLUppsala”somenåtgärd under
nämndmål4.1.
HelenaHedmanSkoglund(L),ErikPelling(S)och MohamadHassan(L)yrkar bifall till
FredrikAhlstedt(M)med flerasförstatre (1-3)tilläggsyrkanden.
MohamadHassan(L)yrkar bifall till arbetsutskottets.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst FredrikAhlstedt(M)med flerasförsta(1)tilläggsyrkandemot
avslagoch finner att kommunstyrelsenbifaller detsamma.
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OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerasandra(2)tilläggsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenbifaller detsamma.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerastredje(3) tilläggsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenbifaller detsamma.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerasfjärde(4)tilläggsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerasfemte (5)tilläggsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerassjätte (6)tilläggsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
Ordförandeställerslutligenarbetsutskottetsförslagmed bifallna tilläggsyrkandenmot
avslagoch finner att kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
I förslagettill verksamhetsplanhar kommunfullmäktigesnio inriktningsmåloch de 62
uppdragsom fullmäktigegett till kommunstyrelsenkonkretiseratsi form av åtgärder.
Inom10 områdenhar uppdragenkompletteratsmed nämndmåloch strategierför att
fångautvecklingsområdensomliggerinom kommunstyrelsensansvar.
Kommunfullmäktigehar tilldelat kommunstyrelsenett kommunbidragpå 518miljoner
kronor för 2020där ett effektiviseringskrav
om 4 miljoner kronor är medräknat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 368
Tjänsteskrivelse
daterad25 november2019
Bilaga1, Kommunstyrelsens
verksamhetsplan2020-2022
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§ 277
Uppföljning av internkontrollplan 2019 och
internkontrollplan 2020
KSN-2019-1850
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attgodkänna uppföljningenav internkontrollplan2019enligt ärendetsbilaga
1,
2. attgodkänna internkontrollplanför 2020enligt ärendetsbilaga 2, samt
3. attuppdra till kommunledningskontoretatt göraen riskanalyssamt
internkontrollplanför verksamheteninom gemensamserviceoch
återrapporteratill kommunstyrelsensutskott för gemensamservicevid ett av
utskottetsförstasammanträdenunder2020.
Beslutsgång
Ordförandeställerföreliggandeförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens
internkontrollplansyftartill att skapaen ändamålsenligoch
effektivverksamhet,tillförlitlig finansiellrapporteringsamt att följa tillämpligalagar
och förordningar.Granskningenav 2019årsinternkontrollplanär genomfördmed
någonanmärkningavseende15av 30 kontrollmoment,vilkaredovisasmedförslagpå
åtgärder.
2020årsinternkontrollplanomfattar bland annatkontroll av processeroch rutiner
avseendekompetensförsörjning,informationssäkerhet,krisberedskap,återsökningav
statsbidrag,diarieföring,informationshantering,avtalstrohet,exploateringsamt
förebyggandeav oegentligheter.Verksamheteninom stabenför gemensamserviceär
av mer operativkaraktärän kommunstyrelsensövrigaverksamhetoch följs upp
genomen separatinternkontrollplan.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 369
Tjänsteskrivelse
daterad12 november2019
Bilaga1, Uppföljningav internkontrollplan2019
Bilaga2, Internkontrollplan2020
Bilaga3, Riskanalysinternkontrollplan2020
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§ 278
Analys och utvärdering av system och rutiner
för intern kontroll 2019
KSN-2019-1527
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att godkännaanalysoch utvärderingav systemoch rutiner för intern kontroll
2019enligt ärendetsbilaga1.
Beslutsgång
Ordförandeställerföreliggandeförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Enligtkommunensreglementeför intern kontroll skabolagsstyrelseroch nämnder
rapporterain en analysoch utvärderingav sinasystemoch rutiner för intern kontroll.
Inrapporteringenskastödjautvecklingenav den internakontrolleninom nämndernas
verksamhetsområden
och på kommunövergripandenivå.Kommunstyrelsens
utvärderingvisaratt den internakontrolleninom kommunstyrelsensverksamheter
behöverutvecklasavseendekontrollmiljö, riskmedvetandeoch kontrollmoment.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 370
Tjänsteskrivelse
daterad11 december2019
Bilaga1,Analysoch utvärderingav systemoch rutiner för intern kontroll 2019
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§ 279
Planeringsdirektiv 2020
KSN-2019-03310
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutat
1. attfastställa planeringsdirektivför Måloch budget2021medplan för 2022–
2023samttidplan för arbetetenligt ärendetsbilaga.
Ej deltagande i beslutet
SimonAlm (SD)och StefanHanna(-) deltar inte i beslutet.
Reservation
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)ochJonasSegersam(KD)reserverarsig mot
beslutettill förmånför egetyrkandemed motiveringen:
Givetdet rådandepolitiskaläget i Uppsalakommundär denstyrandeminoritetenendast
besitter35av 81mandati fullmäktigeanservi i Uppsala-Alliansen
att det är viktigt med
enmerinkluderandebudgetprocess.
Enbredberedningsprocess
är nödvändigi ett läge
där styretintekan räknamedatt få igenomsinbudgeti sinhelhetdå desaknarmajoritet
i fullmäktige.Detrealiseradessåsentsompå åretsbudgetfullmäktigenär Moderaterna,
CenterpartietochKristdemokraterna
fickigenomfyra egnauppdragefterstödfrån
andrapartier.
Viställerosspositivatill att helaKSAUbjudsin till dengemensammaberedningsveckan
av Målochbudget.Vivill dockbetonaviktenav att tjänstemannautkastet
till Måloch
Budgetöverlämnasi god tid till samtligapolitiskapartierinför denpolitiska
beredningsprocessen
för att på riktigt nå en merinkluderandebudgetprocess.
Viyrkade
på att detta bör görasredani maj när utkastetfärdigställs.
Uppsalaär en snabbtväxandekommunmedflerastorautmaningarframförsig.Det
förpliktigarochställerkravpå en ekonomiskthållbarpolitik somvågaratt prioritera.Allt
pekarnu på att vi är på vägin i enlågkonjunktur.Detkräverextravarsamhetmedvåra
gemensammamedel.
I det budgetyrkandevi ladefram somalternativtill styretsmål ochbudgetför 2020–2022
budgeteradevi därförför ett resultatmålpå 2,5procent,vilketäveninnefattadeen
skattesänkningmed30öre.Uppsalaskavaraenkommundär det lönarsig att arbeta
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ochdär företagvill etableraochfortsättaatt växa.Detfinnsingenanledningtill att
Uppsalakommunskaha en högrekommunalskattän andrajämförbarakommuner.
Vireserverarossmot beslutetatt avslåvårayrkandenom att tjänstemannautkastet
till
MålochBudgetskaöverlämnastill samtligapolitiskapartieri budgetberedningen
i maj,
samtatt ändradet finansiellamåletom ekonomisktresultatfrån minst2 procentav
skatterochkommunalekonomisk
utjämningtill minst2,5procent.
Särskildayttranden
JonasPetersson(C)lämnarett särskiltyttrande:
Centerpartietstår bakommotiveringeni ModeraternaochKristdemokraternas
reservation.Hadevi haft enledamotsomdeltogi beslutethadevi yrkat ochreserverat
osstillsammansmeddem.
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Avstårifrån att delta i besluteteftersomjag inte står bakombeslutadMålochbudget.
Yrkanden
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)och JonasSegersam(KD)yrkar:
(1)att tjänstemannautkastet
till MålochBudgetskaöverlämnastill samtligapolitiska
partieri budgetberedningen
i maj.
(2)att ändradet finansiellamåletom ekonomisktresultatfrån minst2 procentav skatter
ochkommunalekonomisk
utjämningtill minst2,5procent.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst FredrikAhlstedt(M)med flerasförsta(1)ändringsyrkandemot
avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerasandra(2)ändringsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
Ordförandeställerslutligenarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
I december2014beslutadekommunstyrelsenom planeringsdirektivför en ny mål-och
budgetprocess.Mål-ochbudgetprocessenhar sedandessför varjeår revideratsför att
öka kvaliteteni de ekonomiskaunderlagen,skapamer delaktighetfrån nämnderoch
bolagsstyrelsersamtöka genomslagskraften
för den politiskaviljan.
Planeringsdirektivetbeskriverfokusoch förutsättningarför arbetetmed Måloch
budget2021–23.
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Kommunfullmäktigebeslutadeden 4–5november2019om Måloch budget2020med
plan för 2021–2022.
I och med det fastställdeskommunensinriktningsmål,indikatorer
och nyckeltal.Nämndernasoch bolagsstyrelsernas
verksamhets-ochaffärsplaner
beslutasi respektivenämndoch bolagsstyrelsesenast31december2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 371
Tjänsteskrivelse
BilagaTidplanMåloch budgetprocess
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§ 280
Svar på initiativärende om kommunalisering
av samhällsbetalda transporter från Tobias
Smedberg(V)
KSN-2019-2783
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attlämna initiativet utan vidareåtgärd.
Reservationer
TobiasSmedberg(V)reserverarsig mot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Vänsterpartietreserverarsigemotbeslutetatt inte bifalla vårt initiativ om
kommunaliseringav samhällsbetaldatransporter.Kommuninvånarna
somförlitar sigpå
samhällsbetaldatransporterskainte behövastå ut medbristandetrygghetoch
pålitlighetnär ett byteav leverantörskerellervid andratyperav upphandlingsproblem.
Enkommunaliseringav transporternaskullesäkerställaenbra samordningmellanolika
typerav transporterochöka trygghetenför medborgarna.Eneffektiviseringav
verksamheten
skulleocksåresulteranär kostsammaupphandlingsfunktioner
inte skulle
behövasi sammautsträckningochkostsammahaverierundviks.
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Yrkanden
TobiasSmedberg(V)yrkarbifall till initiativet.
SimonAlm (SD)yrkaravslagtill initiativet.
Beslutsgång
Ordförandeställerföreliggandeförslagmot TobiasSmedbergs(V)yrkandeom bifall till
initiativet och mot SimonAlms(SD)yrkandeom avslagtill initiativet och finner att
kommunstyrelsenbifaller föreliggandeförslag.
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Sammanfattning
TobiasSmedberg(V)har vid kommunstyrelsenssammanträdeden 18septemberväckt
ett ärendeI kommunstyrelsenoch yrkat att kommunstyrelsenger
kommunledningskontoreti uppdragatt, i samrådmed berördaförvaltningaroch
nämnder,ta fram ett förslagpå hur merpartenav de samhällsbetaldatransporterna
kan kommunaliserasvid nästamöjlighetatt avslutabefintligt avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
daterad24 oktober2019
Initiativ om kommunaliseringav samhällsbetaldatransporterfrån Tobias
Smedberg(V)
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§ 281
SamverkansöverenskommelseUppsala
kommun och lokalpolisområde
Uppsala/Knivsta 2020-2023
KSN-2019-03372
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att ingå samverkansöverenskommelse
med lokalpolisområde
Uppsala/Knivstaför åren2020–2023,i enlighetmed ärendetsbilaga.
Särskilt yttrande
FredrikAhlstedt(M),TherezAhlstedt(M),JonasPetersson(C)och JonasSegersam(KD)
lämnarett särskiltyttrande:
BådePolisenochSocialtjänsteni Uppsalakommunhar vittnat om att människohandel
har blivit ett växandeproblemi kommunen.Vikan aldrig accepteraatt människorluras
till SverigeochUppsalaför att tvingasin i prostitution.Därförladevi i vårt budgetyrkande
för 2020fram ett förslagom att kommunenbör ta fram enplan mot människohandel.
Vibeklagaratt detta avslogsi kommunfullmäktige,menglädsåt att det nu ändåförtsin i
kommunstyrelsens
verksamhetsplan
ochvävtsin i samverkansöverenskommelsen
mellanUppsalakommunochlokalpolisområdeUppsala/Knivsta
2020-2023.
Vigläds
ocksååt att helakommunstyrelsen
ochPolisengått osstill mötesochkommitöverensom
att underperiodeninrätta en trygghetscentrali Uppsala.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsensbifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsalakommunoch lokapolisområdeUppsala/Knivstahar haft överenskommelser
och samverkansavtalkring gemensamtbrottsförebyggande-ochtrygghetsskapande
arbetesedanflera år tillbaka.
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Nuvarandesamverkansavtallöper ut i december2019.Därförföreslåsen ny
samverkansöverenskommelse
ingåsför åren2020–2023.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 373
Tjänsteskrivelse
daterad13 november2019
Bilaga1, samverkansöverenskommelse
Uppsalakommunoch
lokapolisområdeUppsala/Knivsta2020–2023.
Bilaga2, åtagandeplan2020.
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§ 282
Svar på initiativärende om skrivelse till
regeringen angåendekameror från Jonas
Segersam(KD)
KSN-2019-03611
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attavslå yrkandet.
Reservationer
JonasSegersam(KD)och FAreserverarsig mot beslutettill förmånför egetyrkande.
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Yrkande
SimonAlm (SD),JonasSegersam(KD)och FredrikAhlstedt(M)yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförandeställerföreliggandeförslagmot SimonAlm (SD)med flerasyrkandeom
bifall till initiativet och finner att kommunstyrelsenbifaller föreliggandeförslag.
Sammanfattning

JonasSegersam(KD)har vid kommunstyrelsenssammanträdeden 20
november2019väckt ett ärende(bilaga)och yrkat att kommunstyrelsenger
kommunledningskontoreti uppdragattta fram en skrivelseatt tillställa
regeringenför att öka möjligheternaför trygghetskamerori utsatta områdeni
Uppsalakommun.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
daterad10 december2019
Bilaga1, Initiativärendeom skrivelsetill regeringenangåendekamerorfrån
JonasSegersam(KD)
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§ 283
Projektdirektiv för stadsutveckling i
Gottsunda och Valsätra 2020-2035
KSN-2019-03327
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attgodkänna förslagtill projektdirektivför stadsutvecklingi Gottsundaoch
Valsätra2020–2035,
i enlighetmed bilaga 1,
2. attge stadsbyggnadsförvaltningen
i uppdragatt återkommatill
kommunstyrelsenmed ett förslagtill avtal med fastighetsägarevid
Bandstolsvägen,
som underlagför beslutom prioriteringav planläggningoch
utbyggnadinom projekttidenavseendedetsärskildafokusområdetienlighet
med bilaga 1, samt
3. attge stadsbyggnadsförvaltningen
iuppdrag att återkommatill
kommunstyrelsenmed ett detaljeratförslagpå utformning av vägkopplingen
vid nya Gottsundaskolan,med fokuspå trafiksäkerhet,hållbarmobilitet och
föräldrarsresvanorvid hämtningoch lämningav barn.
Reservationer
TobiasSmedberg(V)reserverarsig mot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Vänsterpartietreserverarsigmot beslutetatt avslåvårt yrkande.Vänsterpartietanseratt
det finnsmycketsomär bra i projektdirektivetmenär av enannanåsiktnär det gäller
försäljningenav Gottsundacentrum.Att säljacentrumettill enprivat aktör äventyrarden
målbildvi har för utvecklingenav områdetsomuttrycksi projektdirektivet.Att gå vidare
medatt säljaut Gottsundacentrumoch300familjershemkommerförsvåra
genomförandetav planprogrammetför Gottsunda.Detkommerförsvåramöjlighetenatt
ta ansvarför att stärkasocialhållbarheti området,det utsätterhyresgästertill bostäder
ochlokalerför storariskerdär bristandeunderhålli kombinationmedchockhöjdahyror
är högstsannolika.Medtankepå de storainvesteringarkommunengjort i Gottsundaoch
deväntat storaökningarav fastighetsvärden
i ochmedutbyggnadav södrastadenoch
spårtrafikär det dessutomenekonomisktdålig affär för kommunenatt säljanu.
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DärförmenarVänsterpartietatt samtligadelarsomavseridékoncepttävlingoch
försäljningav GottsundaCentrumskastrykasur ärendet.
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
StefanHanna(-) reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Alltfokusbordevarapå att bryta det utanförskapsommångai stadsdelarnaleveri och
därigenomstärkaområdetsattraktion.Medstorafördelarbör Uppsalakommunstudera
exempleti Gårdsten,Göteborg,innannågraomfattandebygg-ellerförsäljningsplaner
genomförsi Gottsunda/Valsätra.
Vihar mycketatt lära av deraserfarenheter.
Sannolikheten
är stor att det bådeär socialtochekonomisktsmartatt behållabefintliga
tillgångarunderkommunalkontrolltill dessatt dennegativaspiralenär hävd.Fulltfokus
i områdetbör varaatt bryta mångamänniskorsutanförskapinnanmassorav nya
bostäderbyggsi området.Sannolikhetenär storatt omfattandebyggprojekti
Gottsunda/Valsätra
i dagslägetenbartförstärkerdeproblemsomfinns.Närmångaav
dagensinvånarei stadsdelenlämnat utanförskapetöppnardenförbättrade
integrationenupp för enexpansionsombetydligtlättare bidrartill att bryta segregation
av människori utanförskap.Närenbetydligtstörreandelav våraGottsunda/Valsätrabor är självförsörjande
kommerocksåstadsdelarnavaramycketattraktivareatt bo i och
att flytta till. Närområdetär attraktivarefår ocksåkommunenett bättre prisför den
markman avseratt sälja.
Jaganserinteatt kommunenkan lanseraett omfattandeutvecklingsarbete
av
stadsdelenGottsundautan att exploateringskalkylen
är i balans.I de presentationersom
gjortstidigareär föreslagnasatsningari områdetkraftigt underfinansierade.
Fleraav hyreshusen
i Gottsundahar storaunderhållsbehov
samtidigtsomhyrornaär
låga.Nyabostadsbyggen
kommeratt varadyra,oavsettom det är hyresrättereller
bostadsrätter.Desomköperäldrefastigheterkommersannoliktrenoveralägenheterna
ochkraftigt höjahyrornaför att ökafastigheternasdirektavkastning.Enmålbildmed
kraftigt höjdahyrori Gottsundabeskrivsinte i projektdirektivet.Föratt inte kommunen
skaägnasigåt kapitalförstöringär det viktigt att kommunenär tydlig medvilka
boendekostnadsnivåer
somkommunenplanerarför i området.Omambitionenär att
markanthöjahelaområdetskvalitetskadet tydligt framgåi projektdirektivet.Omsåär
fallet bör kommunentill exempelförstgenomföraenstandardhöjningav de fastigheter
somskasäljas,ochtillgodogörsigvärdeökningen.
Detär mycketviktigt att byggrätter,koppladetill kommunalafastighetsbolagsomnu
planerassäljas,får ett värdeutifrån ett liknandeprojektdirektiv.Kommunenmåste
säkerställaatt invånarnafår såbra betalt sommöjligt för kommunalatillgångarsom
säljs.
Allatexterkoppladetill idékoncepttävlingochförsäljningav Gottsundacentrumskamed
fördelstrykas.Återigenvill jag påpekaatt det finnsmycketgodaerfarenheteratt ta
lärdomav i Gårdsten,Göteborg,innanliknandebeslutfattas.
Allatextersominkluderarordetspårvägskaersättasmedkapacitetsstarkkollektivtrafik.
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Kommunensenfaldigainriktningpå spårväg,somteknisklösningför kapacitetsstark
kollektivtrafik,visargångeftergångatt minoritetsstyretinte seriöstövervägertekniska
alternativ.
Detminstakommunenbordegörai nulägetär att återremitteraärendetför att förtydliga
deekonomiskakonsekvenserna.
Enligttidigarebeskrivningarav ärendetsplanerhar de
indikeratstoraekonomiskaproblem.Kommunenskaintegenomföraprojektsomså
tydligt indikerarstoraekonomiskaunderskott.Nedani handlingenbifogatcitat talar sitt
tydligaspråk,samtidigtbeskrivsinte det tydligt kopplattill de ekonomiska
konsekvenserna.
”Kostnadsmedvetenhet
ochenprojektekonomii balansutgör enbasför projektet.Med
tankepå projektetsutmaningar,kommunenshögaambitionerkring områdets
utvecklingochde samhällsekonomiska
vinstersomminskatutanförskapochsegregation
kaninnebära,bör ekonomiskabeslutinomprojektetlöpandebetraktasi förhållandetill
enstörreekonomiskhelhetochde långsiktigasamhällsekonomiska
vinstersomrätt
investeringari områdetkommerledatill.”
Särskilt yttrande
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M),JonasPetersson(C)och JonasSegersam
(KD)lämnarett särskiltyttrande:
Moderaterna,CenterpartietochKristdemokraterna
ställersigi stort positivatill de
antagnaprojektdirektivenför stadsutveckling
i GottsundaochValsätra2020-2035.
Även
om det var först2017somPolisenklassificerade
Gottsundasomsärskiltutsatt område,så
har Gottsunda-Valsätra
underlång tid varit ett områdesompräglatsav högarbetslöshet,
storohälsaochutbreddkriminalitet.
Vårapartierstår bakomambitionenatt byggabort otrygghetenochde sociala
problemenisambandmedatt stadsdelenutvecklas.Somett led i detta har
kommunfullmäktigebeslutatatt utvecklaochavyttraGottsundacentrumgenomen
idékoncepttävling.
Idékoncepttävlingen
är enmöjlighetför kommunenatt inkluderanya
aktörermedny erfarenhetochkompetensi arbetetmedatt utvecklaGottsundaoch
Valsätra.Därförär det viktigt att kommunensprojektdirektivför stadsutvecklingen
inte
begränsarmöjligheternaför privataintressenteratt kommamedegnaochinnovativa
förslagpå hur områdetskautvecklas.Projektdirektivetskallvarastyrandemeninte
begränsandei förhållandetill idekoncepttävlingen.
Yrkanden
TobiasSmedberg(V)yrkar:
att samtligadelarsomavseridékoncepttävlingochförsäljningav Gottsundacentrum
stryksi ärendet.
StefanHanna(-)yrkari förstahandåterremiss,kopplattill de ekonomiska
konsekvenserna,
och i andrahand avslag.
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SimonAlm (SD)yrkar:
(1)atti försthandåterremitteraärendetmedanledningav följande:Spårvägskautgå
ochjusteringarmedanledningav det behöverbeaktas.Antaletnyabostäderi området
skaminskasmedminsthälftenochhandlingenbehöverta det i beaktande.Högsta
byggnadshöjdi antal våningarskavaramaximaltfemtill antalet,vilketocksåbehöver
beaktas
(2)att i andrahandavslåärendet.
MohamadHassan(L)och FredrikAhlstedt(M)yrkarbifall till arbetsutskottetsförslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst StefanHannas(-) med flera återremissyrkandemot ärendets
avgörandeidagoch finner att ärendetskaavgörasidag.
OrdförandeställerdärefterTobiasSmedbergs(V)ändringsyrkandemot avslagoch
finneratt kommunstyrelsenavslårdetsamma.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen
har tagit fram ett förslagtill projektdirektivför att, i
enlighetmed processenför samhällsbyggnadsprojekt,
genomföradelarav den
stadsutvecklingi Gottsundaoch Valsätrasom beslutatsi och med Planprogramför
Gottsundaområdet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag10 december2019§ 389
Tjänsteskrivelse
daterad3 december2019
Bilaga1, Stadsutvecklingi Gottsundaoch Valsätra2020–2035:
Projektdirektiv
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§ 284
Intentionsavtal kring detaljplan
KSN-2019-03713
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 1 §
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attgodkänna föreslagtill intentionsavtaleti enlighetmed bilagan,samt
2. attförordna kommunstyrelsensordförandejämte kommundirektörenatt
undertecknaavtaletdå det ingåsmed fastighetsägarna.
Reservation
JonasSegersam(KD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Förslagetatt byggaenhög byggnadi känsligmiljö vändervi ossemot.Vikristdemokrater
vill hålla nerehöjdenpå ensådanbyggnad,ochföreslogdärföratt ärendetskulle
återremitterasi syfteatt kunnautökatomtensåatt man kan uppförasammabyggnad
på ett sådantsätt att det inte blir högreän intilliggandeäldrebebyggelse.
Vianserdessutomatt utformningenbör harmonierai stil meddenäldrebebyggelsen.
Ommanhar enbyggnaduppfördi Jugendstilanservi att man i förstahandbyggernya
projektintill i sammaarkitekturstili ställetför att antingenha en någotnärliggandestil,
elleratt ha en stil somtotalt bryterav mot denäldre.
Yrkanden
SimonAlm (SD)yrkaravslagtill arbetsutskottetsförslag.
JonasSegersam(KD)yrkar:
att ärendetåterremitterasför en utökningav tomtensåatt höjdenpå byggnadenkan
hållasnere.
TherezAlmerfors(M)och MohamadHassan(L)yrkaravslagtill JonasSegersams(KD)
återremissyrkande.
Ulrik Wärnsberg(S),MohamadHassan(L)yrkarbifall till arbetsutskottetsförslag.
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Beslutsgång
Ordförandeställerförst JonasSegersams(KD)återremissyrkande
mot ärendets
avgörandeidagoch finner att ärendetskaavgörasidag.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsalakommunoch fastighetsägarnahar underen tid fört diskussioneravseende
den framtida markanvändningenpå fastighetenFjärdingen34:2.Parallelltmed detta
har Plan-ochbyggnadsnämnden
beslutatatt inledaarbetemed ett planprogramför
ett områdedär fastigheteningår.
Diskussionerna
mellankommunenoch fastighetsägarnahar nu landat i att fastigheten
skatas i anspråkför hotell-och centrumverksamhetoch att parternagemensamtska
verkaför att utarbetaen detaljplansom medgeren byggrättom cirka11000kvm BTA.
Detbifogadeintensionsavtaletföreslåsatt ingås,vilket regleraratt kommunen
tillsammansmed fastighetsägarnagemensamtutrederförutsättningarnaför att
förverkligaprojektet,påbörjadetaljplanearbeteoch ingåde avtalsom parternafinner
lämpligaavseendeprojektet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag10 december2019§ 390
Tjänsteskrivelse
daterad8 december2019
Bilaga,Avtalsförslagmed bilaga
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§ 285
Bostads-och lokalförsörjningsplaner 2020–
2024 med utblick mot 2030
KSN-2019-02984
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attgodkänna lokalförsörjningsplanför pedagogiskalokaler2020till och med
läsåret2023/2024med utblick mot 2030i enlighetmed ärendetbilaga 1,
2. attgodkänna lokalförsörjningsplanför idrott och fritid 2020–2030
med utblick
till 2050i enlighetmed ärendetbilaga 2,
3. attgodkänna lokalförsörjningsplanför kultur och fritid 2020–2030
med utblick
till 2035i enlighetmed ärendetsbilaga 3,
4. attgodkänna lokalförsörjningsplanför friluftsliv 2020–2030
med utblick till
2035i enlighetmed ärendetbilaga 4,
5. attgodkänna lokalförsörjningsplanför arbetsmarknadsinsatser,
försörjningsstödoch vuxenutbildning2020–2024
med utblick till 2030i
enlighetmed ärendetsbilaga 5,
6. attgodkänna bostadsförsörjningsplan
för mottagandetav nyanlända2020–
2022i enlighetmed ärendetsbilaga 6,
7. attgodkänna bostads-ochlokalförsörjningsplanför socialaändamål2020–
2024med utblick till 2030i enlighetmed ärendetbilaga 7,
8. attgodkända bostads-ochlokalförsörjningsplanför vård och omsorgav äldre
2020–2024med utblick till 2030i enlighetmed ärendetsbilaga 8,
9. attgodkänna bostads-ochlokalförsörjningsplanför vård och omsorg2020–
2024med utblick till 2030i enlighetmed ärendetsbilaga 9,
10. attuppdra till kommunledningskontoretatt ansvaraför att planernafullföljs
inomde ramarsom fastställtsav kommunfullmäktigei Måloch budget,
11. attfastställa och godkännalokalförsörjningsplanför drift-och
verksamhetslokaler
2020–2023
med utblick till 2050i enlighetmed ärendeti
bilaga 10,
12. attuppdra till förvaltningenatt utredamöjligheternaför ett fortsatt nyttjande
av Polacksbackens
moduluppställning,samt
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13. attuppdra till förvaltningenatt utredaFredrikAhlstedts(M)med fleras
ändringsyrkanden:
o att ändraåtgärdenom GamlaUppsalaskolasåatt dennafärdigställs
senastår 2023,
o att tidigareläggafärdigställandetav Rosendalsskolatill 2023.
Jäv
TobiasSmedberg(V)anmälerjäv och deltar inte i beredningeneller besluteti ärendet.
Reservationer
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)och JonasSegersam(KD)reserverarsig mot
beslutettill förmånför egetyrkandemed motiveringen:
Viär kritiskatill att såmångaförskolorenligt plan försenas.Dettasamtidigtsomingen
förskolafärdigställstidigareän planeratochdet redanråderbrist på närliggande
förskoleplatseri mångaområden.Detär ohållbartatt planeringeni såmångafall inte
håller.Därföryrkadevi att färdigställandetav minstfem förskolortidigareläggs,vilket
återremitteradesför beredning.Ävenvårayrkandenom att tidigarelägga
färdigställandetav Rosendals
skolaochGamlaUppsalaskolatill 2023återremitterades
för beredning.
Utöverdetta yrkadevi att uppdratill MEX-utskottet
att prövaom platsendär förskolan
Karlavagnenidag liggerär lämpligatt byggabostäderpå, då detta är enav demest
attraktivaplatsernai Uppsala.Närförskolanskarivasbör det undersökasom platsen
lämparsigför bostäderistället.
Viyrkadeävenatt sominriktningför nyaskoloranta att i förstahandprövaom-och
tillbyggnadsamtförhyrningav befintligalokalersnarareän att bygganytt. Ett exempel
på lämpligförhyrningför skolaär universitetetsgamlalokalerpå Polacksbacken,
där
lokalernaredanfinnsochär sågott sominflyttningsklara.
Ovanstående
två attsatseravslogsochvi reserverarossmot det beslutettill förmånför
bifall.
HannaVictoriaMörck(V)reserverarsig mot beslutetmed motiveringen:
Vänsterpartietreserverarsigmot beslutetom att avslåVänsterpartiets
yrkandenom
lokalförsörjningsplan
för vårdochomsorgav äldreochför vårdochomsorg.
Kommunstyrelsen
har valt att anta ett underlagsomangeratt en stordel av
boendeförsörjningen
av äldreboendenochbostädermedsärskildserviceförutsättsske
inomramenför privat LOV-drift,lag om valfrihet.LOVär kostnadsdrivande
för
kommunen,bådegenomhögretimersättningarför denprivataLOV-verksamheten
jämförtmeddeni kommunalregimenocksågenomatt vi inte kan säkerställaatt
utbyggnadenskerutifrån befolkningensbehov.Iställetskerdenutifrån de privata
aktörernasmöjligheteratt göravinster.
Närdet gällerspecifiktäldreboendenfår vi medLOV-formen
överskottpå boendenunder
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enperiodochdärefterriskerarvi ha överetableringi vissadelarav vår kommunochstort
underskottpå boendeni andradelarav kommunen.Vidareskaskattemedelinte gå till
aktieägare,de skai detta fall gå de äldresbehovav bostadochdesombeviljasbostad
enligtLSS(lagenom särskildservice).
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Särskildayttranden
FredrikAhlstedt(M)och TherezAlmerfors(M)lämnarett särskiltyttrande:
Brantingskolanladesner2013ochredandå var Moderaternakritiskatill att
Brantingskolanenbartskullerustas.”Ny färg ochnyatapetergör inte en funktionell
skola”savi då. Vivilleatt skolanskulleantingenrenoverasgrundligtellerrivasoch
byggasupp på nytt. Iställetbehöllsflera delar,blandannataulan,somnu ändåfått
rivas.Dettahar kostattid ochpengar.
2015aviseradesatt skolanskulletas i bruk 2018,i senastelokalförsörjningsplanen
var
inflyttningframflyttadtill 2021ochi dennaplan fastslåsBrantingskolanstå färdig2023.
Vivill understrykahur onödigdennaprocessvarit ochatt arbetetbordeha gjorts
ordentligtredanfrån start 2013,vilketvi ocksåpoängteratunderhelaprocessen.
HannaVictoriaMörck(V)lämnarett särskiltyttrande:
Vianseratt det är bra ochrimligt att modulbyggnaderna
tillåts varakvar på sin
nuvarandeplatsdå alternativenär oerhörtkostnadskrävande
samtej önskadeav vare
sigbarnensföräldrarellerverksamheten.
Vidareanservi att det bordetilläggasatt
kommunstyrelsen
underställsatt ta beslutetom skolansframtid,ochinte förvaltningen.
JonasPetersson(C)lämnarett särskiltyttrande:
Centerpartietstår bakommotiveringeni ModeraternaochKristdemokraternas
reservation.Hadevi haft enledamotsomdeltogi beslutethadevi yrkat ochreserverat
osstillsammansmeddem.
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Undermin tid i Uppsalakommunskommunstyrelse
har kommunenständigtmisslyckats
att etableraeffektivaprocesserför bostadsochlokalförsörjningsplaner
samthyresavtal.
Detär ett stort ochdyrt misslyckande.
Främsthandlarmisslyckandetom politikens
oförmågaatt hjälpakommunensoperativaledningaratt skapaett betydligtbättre
fungerandesystem.Denomfattandebolagiseringsomkommunengenomfördeav den
tidigareFastighetsägarnämndens
verksamhetinnebaren bra inventeringav befintliga
fastigheter.Minuppfattningär dockatt de flestabolagsbildningarna,
i sambandmed
avvecklingenav Fastighetsägarnämnden,
bådefördyratverksamheterna
ochhar gjort
relationernamellanolika partermerkomplexaän tidigare.Enförvaltningsledning
kan
underordnadeformersetill kommunensbästa.Ett bolagskasetill bolagetsbästa.
Detär mycketanmärkningsvärtatt kommunenredaninnanår 2023behöver331
lägenhetertill socialtochekonomisktmycketsvagapersoner.Mångamedstorabehovav
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olikaformerav försörjningsstöd.
115lägenhetertill nyanlända,66lägenhetertill
invånaresomOmsorgsnämnden
ansvararför samt150lägenhetertill invånaresom
Socialnämnden
ansvararför. Kommunenmåstebli mycketbättre på att hjälpaberörda
invånareatt bryta utanförskapochatt bli självförsörjande.
Kommunenmåsteminskaambitionenavseendebefolkningsutveckling.
Detär inte
ekonomiskthållbart att genomförade mycketstorainvesteringarsomnuvarande
planeradebefolkningsökning
innebär.
Yrkanden
HannaVictoriaMörck(V)yrkar:
(1)att planenangeratt LOV-driftskafasasut från äldrenämndensverksamhetsområde.
(2)att planenangeratt tillkommandeäldreboendenskadriftasi kommunalregi.
(3)att tillskottetav boendenmedsärskildserviceskaskapasi kommunensegenregi.
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)och JonasSegersam(KD)yrkar:
(1)att ändraåtgärdenom GamlaUppsalaskolaså att dennafärdigställssenastår 2023,
(2)att tidigareläggafärdigställandetav Rosendals
skolatill 2023,
(3)att färdigställandetav minstfemförskolortidigareläggs,
(4)att uppdratill MEX-utskottet
att prövaom platsendär förskolanKarlavagnenidag
liggerär lämplig att byggabostäderpå, samt
(5)att sominriktningför nyaskoloranta att i förstahandprövaom-ochtillbyggnadsamt
förhyrningav befintligalokalersnarareän att bygganytt. Ett exempelpå lämplig
förhyrningför skolaär universitetetsgamlalokalerpå Polacksbacken.
ErikPelling(S)yrkar:
att uppdratill förvaltningenatt utredamöjligheternaförett fortsatt nyttjandeav
Polacksbackens
moduluppställning,samt
att uppdratill förvaltningenatt utredaFredrikAhlstedts(M)medflerasförsta(1)och
andra(2)ändringsyrkanden.
SimonAlm (SD)yrkar:
att återremitteraärendetför att geförvaltningeni uppdragatt återkommamedett
förslagsomutgår från SD:sförslagtill mål ochbudget.
TherezAlmerfors(M)yrkar avslagtill HannaVictoriaMörcks(V)ändringsyrkanden.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst SimonAlms(SD)återremissyrkande
mot ärendetsavgörande
idagoch finner att ärendetskaavgörasidag.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)flerastredje (3)ändringsyrkandemot
avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
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OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerasfjärde(4)ändringsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterFredrikAhlstedt(M)med flerasfemte(5) ändringsyrkande
mot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterHannaVictoriaMörcks(V)med flerasförsta(1)
ändringsyrkandemot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterHannaVictoriaMörcks(V)med flerasandra(2)
ändringsyrkandemot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterHannaVictoriaMörcks(V)med flerastredje (3)
ändringsyrkandemot avslagoch finner att kommunstyrelsenavslårdetsamma.
OrdförandeställerdärefterErikPellings(S)tilläggsyrkandemotavslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Ordförandeställerslutligenarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
Bostads-ochlokalförsörjningsplanernakommer
ur kommunenssammanhållna
planeringför att tillhandahållalokalerför verksamheteri kommunalregi.Den
strategiskaplaneringenför att tillgodosekommunalaverksamhetermed lokaleroch
anläggningarären ständigtpågåendeutredningdär planernarevideraslöpande
utifrån genomförandeoch förnyadeförutsättningar.
Föreliggandeplanerredovisarpågåendelokalförsörjningsåtgärder,
förslagtill nya
åtgärdersamt förändringari lokalbeståndetskapacitet.I planernaredovisasäven

uppdragsomskautredasvidarei fortsatt planeringsamten utblick för att skapa
beredskapatt hanterakommandeutbyggnader.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 381
Tjänsteskrivelse
daterat21 november2019.
Bilaga1, Lokalförsörjningsplan
för pedagogiskalokaler2020till och med
läsåret2023/2024med utblick mot 2030samt protokollsutdrag
Lokalförsörjningsplan
för idrott och fritid 2020–2030
med utblick till 2050
Lokalförsörjningsplan
för kultur och fritid 2020–2030
med utblick till 2035
Lokalförsörjningsplan
för friluftsliv 2020–2030
med utblick till 2035
lokalförsörjningsplanför arbetsmarknadsinsatser,
försörjningsstödoch
vuxenutbildning2020–2024
med utblick till 2030
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Bostadsförsörjningsplan
för mottagandetav nyanlända2020–2022
Bostads-ochlokalförsörjningsplanför socialaändamål2020–2024
med utblick
till 2030
Bostads-ochlokalförsörjningsplanför vård och omsorgav äldre2020–2024
med utblick till 2030
Bostads-ochlokalförsörjningsplanför vård och omsorg2020–2024
med
utblick till 2030
Lokalförsörjningsplan
för drift-och verksamhetslokaler2020–2023
med utblick
till 2050
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§ 286
Riktlinje för internkommunikation
KSN-2019-03077
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att anta Riktlinjeför internkommunikation.
Särskilt yttrande
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Mycketav det sombeskrivsär kostnadsdrivande
arbete.Kommunenkomplicerar
kommunikationsarbetet
onödigtmycket.Detär inte konstigtatt liknandeaktiviteter
kräverallt för mångakommunikatörerinomkommunen.Ochvadinnebärdet somjag
citerarnedan?Vadi riktlinjernaär det somkräverutbildningochimplementationutifrån
innehålleti riktlinjerna?
”SpridningRiktlinjentillgängliggörspå uppsala.seochpå kommunensintranät.
Kommunstyrelsen
genomkommunledningskontoret
ansvararför att informeraom,
utbildai ochimplementerariktlinjen.”
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Kommunledningskontorethar tagit framett förslagtill riktlinje för
internkommunikation,i bilagatill ärendet.Riktlinjenhar som syfteatt förtydliga
Uppsalakommunsåtagandeinom områdetinternkommunikation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 377
Tjänsteskrivelse
daterad6 november2019
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Bilaga1, förslagtill Riktlinjeför internkommunikationdaterad1 november
2019
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§ 287
Riktlinje för kriskommunikation
KSN-2019-03076
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attantariktlinje för kriskommunikation.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
I sambandmed antagandetav ny kommunikationspolicyden 11 december2017,§ 280,
gavkommunfullmäktigei uppdragtill kommunstyrelsenatt ta fram en riktlinje för
kriskommunikation.I förslagettill riktlinje i bilagatill ärendetförtydligasUppsala
kommunsåtagandenär det gällerkommunikationinför, underoch efter en allvarlig
störningeller kris.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 377
Tjänsteskrivelse
daterad27 oktober2019.
Bilaga,Riktlinjeför kriskommunikationdaterad27oktober2019
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§ 288
Godkännandeav försäljning av fastigheter
KSN-2019-0957
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attgodkännaförsäljningavfastigheternaDanmark-Säby
6:6och
Gottsunda34:7.
Särskilt yttrande
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Jaganserinte att kommunenskasäljamarkför ytterligarebostadsbyggen
i Gottsunda
förrändet finnsentrovärdigplan för hur segregationeni områdetskamotverkasoch
integrationenkraftigt förbättras.Denplanenmåstehandlaom hur utanförskapet
betydligtbättre än hittills skabrytas,hur mångafler andelarav denarbetsföra
befolkningenblir självförsörjande
ochhur kunskapernai svenskakraftigt förbättras
blandvårainvandrare.87-punktsprogrammet
innehållerbara vackraord kopplattill hur
utanförskapetskabrytas.Detkrävspolitisktydlig politiskhandlingskraftinomlagens
befintligaramar.
Yrkanden
StefanHanna(-) yrkarbifall till försäljningav Danmark-Säby6:6och avslagtill
försäljningav Gottsunda34:7.
SimonAlm (SD),ErikPelling(S),FredrikAhlstedt(M)och MohamadHassan(L)yrkar
bifall till arbetsutskottetsförslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst StefanHannas(-) ändringsyrkandemot avslagoch finneratt
kommunstyrelsenavslårdetsamma.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktigebeslutadeden 29 april 2019,§ 151,att genomföraen förändring
av Uppsalakommunsfastighetsägande.Dettaärendesyftartill att godkänna
försäljningav två fastighetersom omfattadesav beslutet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 375
Tjänsteskrivelse
daterad28 november2019
Bilaga,Kartoröverfastigheternasplacering
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§ 289
Samarbete kring en forskarmiljö med fokus på
hållbar social samhällsutveckling
KSN-2019-03469
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att Uppsalakommun gårin i ett samarbetemed Uppsalauniversiteti syfteatt
formaliserainitiativet om en forskarmiljösom fokuserarpå hållbar social
samhällsutveckling,
i enlighetmed bilaga 1,
2. attUppsala kommun gerett startbidragtill Uppsalauniversitetför
forskningsinitiativetom 1,5miljonerkronor varderaunder2019och 2020,samt
3. attuppdra till kommunledningskontoretatt formaliserasamarbetetoch
återkommatill kommunstyrelseni juni 2020med ett förslagtill
medfinansieringav forskningsinitiativetför åren2021–2023.
Reservation
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Särskilt yttrande
TherezAlmerfors(M)och EvaMoberg(KD)lämnarett särskiltyttrande:
Uppsalaär Sverigesfjärdestörstastadmedprognosom att vi kan varahela340000
invånareår 2050.Detställerhögakravpå att vi byggermerochatt kommunenfortsätter
att utvecklas.Precissomdet anförsi föredragningentill ärendetställerdet ocksåkrav på
att Uppsalaocksåväxerhållbart.
Genomvåratvå världsledandeuniversitetbesitterUppsalamycketkompetensinom
hållbarsocialsamhällsutveckling.
Dennabör nyttjas.Viär positivatill att kommunen
deltari samarbetetunderuppstartsfasen,
mensergärnaatt deekonomiska
konsekvenserna
utvärderasunderprojektetsgång.Därtillvill vi att manseröver
möjlighetenatt breddabasenför finansieringtill fler intressenter.
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Yrkanden
SimonAlm (SD)yrkar:
att återremitteraärendetför att styretskaåterkommamedförslagochberedningsom
tydliggöratt anslagenför forskningsprojektet
frigörsgenomminskadpersonalpå
kommunledningskontoret.
Ulrik Wärnsberg(S),HannaVictoriaMörck(V)och ErikPelling(S)yrkarbifall till
arbetsutskottetsförslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst SimonAlms(SD)återremissyrkande
mot ärendetsavgörande
idagoch finner att ärendetskaavgörasidag.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
Uppsalakommunhar fått en förfråganfrån Uppsalauniversitetom att ingåi ett
samarbetesom syftartill att byggaupp en forskningsmiljökring hållbarsocial
samhällsutveckling.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 376
Tjänsteskrivelse
daterat2019-11-15
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§ 290
Programarbete för Marielund
KSN-2019-2464
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attplan-och byggnadsnämndenåterupptar arbetet med programarbetet i
utredningsområdetMarielund omedelbart med syftande till planläggning
av området, samt
2. attuppdra till plan-och byggnadsnämndenatt i programarbetet belysa
även ett alternativ med endast små kompletteringar till befintliga
bebyggelsegrupper,enligt föredragningen.
Särskilt yttrande
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)JonasPetersson(C)ochJonasSegersam
(KD)lämnarett särskiltyttrande:
Kommunstyrelsen
beslutaderedani januari2012att uppdratill plan-och
byggnadsnämnden
att genomföraprogramarbeteför utredningsområdet
i Marielund
ochen enigplan-ochbyggnadsnämndtog beslutom att påbörjaprogramarbeteti mars
2012.
2015fickkommunstyrelsens
arbetsutskottinformationom att arbetetvar på gång,men
sedandesshar ingentinghänt.
Vihar underflera år lyft fråganom att omedelbartåterupptaprogramarbeteti
Marielund,därförär det glädjandeatt vårt yrkandeom detsammabiföllsdå densamlade
oppositionenvannmajoritetöverminoritetsstyret.
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Detär viktigt att kommunengår att lita på. Uppsalakommunhar sedanlängegett löften
om att områdetmellanUppsalastadochAlmungeskaexploaterasför att stärkakrafteni
kommunensöstrasida.UppsalakommunochVA-kollektivet
har ocksåtagit stora
investeringarför att möjliggöradenplaneradeexploateringenav kommunensöstrastråk
fram till Almunge.Detär god ekonomiskhushållningav kommunenatt fullföljatidigare
ambitioner.Detärocksårespektfulltmot fastighetsägaresomplaneratför att möjliggöra
bostadsbebyggelse
i miljöersomkraftigt avvikerfrån hårt tätbebyggdabostadsområden
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i Uppsalastad.Detär viktigt att Uppsalakan erbjudavarierandeboendeformerför att
attraheraochbehållatalangerfrån helavärlden.
Yrkanden
TherezAlmerfors(M),FredrikAhlstedt(M)och EvaMoberg(KD)yrkar:
avslagtill arbetsutskottetsatt-sats1,samt
avslagtill arbetsutskottetsatt-sats2.
TherezAlmerfors(M),FredrikAhlstedt(M)och EvaMoberg(KD)yrkar,med
instämmandefrån SimonAlm (SD)och StefanHanna(-):
att plan-ochbyggnadsnämnden
återupptararbetetmedprogramarbeteti
utredningsområdet
Marielundomedelbartmedsyftandetill planläggningav området.
ErikPelling(S)yrkar bifall till arbetsutskottetsförslag.
TobiasSmedberg(V)yrkarbifall till arbetsutskottetsförslagtill andra(2)att-sats.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst arbetsutskottetsförslagtill första(1)att-satsmot Therez
Almerfors(M)ändringsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbifaller Therez
Almerfors(M)ändringsyrkande.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagtill andra(2)att-satsmot avslag
och finner att kommunstyrelsenbifaller arbetsutskottetsförslag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsengav 11 januari 2012plan-och byggnadsnämndeni uppdrag att
inleda programarbeteför Marielundsområdet,se bild 1. Bakgrundenvar att den
fördjupade översiktsplanenför Funbo (antagen2011i kommunfullmäktige)
markeradeett utredningsområdeför bebyggelseochatt planansökningarför en
stor mängd bostäder där inkommit till plan-och byggnadsnämnden.Det
bedömdesocksåsom angelägetatt utreda om ny bebyggelseskulle kunna
underlätta anslutning till det allmänna vatten och avloppsnätet av den befintliga
bebyggelseni Marielund.
Programarbetethar efter gemensamprioritering fått vila de senasteåren på grund
av att andra uppdrag bedömts mer angelägna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 380
Tjänsteskrivelse
daterad29 november2019
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§ 291
Avtal om samarbete kring
finansieringslösningar för social ekonomi
KSN-2018-3920
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attuppdra kommunledningskontoretatt tecknaett tidsbegränsatavtal om
samarbeteoch driftstöd med Mikrofondeni Uppsalalän enligt ärendetsbilaga
1,
2. attuppdra till kommunledningskontoretatt utställaett villkorat lån till
Mikrofondeni Uppsalalän i enlighetmed förslagtill skuldebrevenligt ärendets
bilaga 2,samt
3. attbevilja 550000kronor till Mikrofondeni Uppsalalän för stöd till drift under
resterandedel av 2019.
Reservation
SimonAlm (SD)reserverarsigmot förslagettill förmånför egetyrkande.
Yrkanden
SimonAlm (SD)yrkaravslagtill arbetsutskottetsförslag.
Ulrik Wärnsberg(S)och HannaVictoriaMörck(V)yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Kommunfullmäktigehar i Måloch budget2019–2021
uppdragitåt kommunstyrelsen
att inrätta en mikrofondför socialaföretagi Uppsalakommun.Fördetta ändamålhar
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kommunfullmäktigeavsatt10miljoner kronor för att utställaett lån för mikrofondens
kapital samt750000kronor för att stödjamikrofondensverksamhetunder2019.
Kommunstyrelsenbeslutadeden 29maj 2019,§ 115,att godkännaen inriktning för
kommunensstöd till inrättandetav en mikrofond.Kommunledningskontoretfick i
sambandmed detta i uppdragatt ta fram förslagpå reglerandedokumentför Uppsala
kommunssamarbetemed den framtida mikrofonden.Förslagtill samarbetsavtaloch
skuldebrevi ärendetsbilagor 1 och 2har tagits fram utifrån den godkända
inriktningen.
KommunstyrelsenbeviljadeävenCoompanioni Uppsalalän projektmedelom 200000
kronor för arbetekopplat till mikrofondensinrättande.Kvarvarande550000kronor för
stöd till mikrofondensdrift under2019föreslåsbeviljasden etablerademikrofonden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 374
Tjänsteskrivelse
daterad12 november2019
Bilaga1, Förslagtill samarbetsavtalmellanUppsalakommunoch Mikrofonden
i Uppsalalän
Bilaga2, Förslagtill skuldebrevmellanUppsalakommunoch Mikrofondeni
Uppsalalän
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§ 292
Förändrat läge gällande anställningsgaranti
för undersköterskor och barnskötare
KSN-2019-03139
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attupphäva anställningsgarantinför undersköterskoroch barnskötare,som
avslutatsin utbildning efter 1 juni 2018och är utexamineradefrån
ungdomsgymnasium
i Uppsalakommuneller från vuxenutbildningsom
Uppsalakommunhar avtal med,från och med 1 mars2020.
Särskilt yttrande
TobiasSmedberg(V)lämnarett särskiltyttrande:
Vifinnerdet glädjandeatt anställningsgarantinhar gett effekt.Vivill noteraatt
Vänsterpartiets
budgetför Äldrenämnden
var markanthögreän denbudgetsombiföllsi
fullmäktige.MedVänsterpartiets
budgethadevi kunnatanställafler undersköterskor
och
därmedhaft en fortsatthögreefterfråganpå dennayrkesgrupp.Dethadekunnat
innebäraatt anställningsgarantinhadebehövtsenlängretid. Vivill ocksåpoängtera
viktenav att garantinskakunnaåterinförasom behovetåter uppstår.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
20september2017§184fattadekommunstyrelsenbeslutom att införa
anställningsgaranti.Dengällerför barnskötareoch undersköterskorsom avslutatsin
utbildning efter 1 juni 2018och är utexamineradefrån ungdomsgymnasium
i Uppsala
kommun,eller från vuxenutbildningsom Uppsalakommunhar avtal med.
Tankenmed anställningsgarantinvar att höja intressetför utbildningenför att säkra
återväxtenpå kort och medellångsikt. Sedananställningsgarantininfördeshar
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intressetför utbildningarnaökat kraftigt. Detgör att målet med anställningsgarantinär
uppnått. Undersammaperiod har ocksåheltid som norm fått meragenomslagoch
balanseni bemanningsbehoven
är återtagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
daterad25 november2019
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§ 293
Ansökanom verksamhetsstöd för
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala år 20202021
KSN-2019-02945
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att beviljastudieförbundetSensusSvealand680000kronor i
verksamhetsbidrag
för år 2020och700000kronorår2021för drift av
Antidiskrimineringsbyrån
Uppsala,samt
2. att beslutetgällerunderförutsättningatt studieförbundetSensusSvealand
beviljasekonomisktstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån
Uppsalafrån
Myndighetenför ungdoms-ochcivilsamhällesfrågorår2020och 2021.
Reservationer
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)och EvaMoberg(KD)reserverarsigmot
beslutettill förmånför egetyrkandemed motiveringen:
Uppsalaskavaraen inkluderandekommundär framtidsdrömmarspelarstörreroll än
bakgrundochdär diskrimineringinte tolereras.Föratt motverkaatt diskrimineringändå
skerär det förebyggandearbetetav storvikt. I det budgetyrkandevi ladefram som
alternativtill styretsmål ochbudgetför 2020–2022
föreslogvi blandannatatt kommunen
bör genomföraeninformationskampanjmot antisemitism,någotsomtyvärravslogsav
denstyrandeminoriteten.
Antidiskrimineringsbyråns
verksamhetspänneröverhelalänet ochinte bara Uppsala
kommun.Omkommunenskabeviljastödtill byrånanservi därföratt detta bör görasi
samarbetemedlänetsövrigakommunerochi proportiontill respektivekommuns
storlek.
Moderaterna,CenterpartietochKristdemokraterna
är månaom att Uppsalakommun
bedriverenkostnadseffektiv
verksamhet.Samverkanmedochstödtill fristående
organisationerkan varaen viktig del i att tillhandahållabättre servicetill lägrekostnad
för kommuninvånarna.
Antidiskrimineringsbyråns
facit vittnar emellertidinte om att så
är fallet i detta ärende.Under2019erhöllbyrån679000kronorfrån Uppsalakommun
ochännumerfrån Myndighetenför ungdoms-ochcivilsamhällesfrågor.
Trotsdetta
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hanteradebyrånendast55diskrimineringsärenden,
vilketinte är att ge Uppsalaborna
valutaför sinaskattepengar.
Avslutningsvis
har Sensus,somdriverAntidiskrimineringsbyrån
Uppsala,betydande
trovärdighetsproblem
när det kommertill just diskrimineringsfrågor.
I organisationens
riksstyrelsesitterblandandraYasriKhansom2016blevnationelltuppmärksammadför
kvinnodiskriminering.
Moderaterna,CenterpartietochKristdemokraterna
anserdet inte
lämpligtatt finansieraexterntantidiskrimineringsarbete
via enorganisationdär
diskrimineringfinnsdokumenteratfrån personeri styrelsen.
TobiasSmedberg(V)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Vänsterpartietreserverarsigmot beslutetatt avslåvårt yrkande.
Antidiskrimineringsbyrån
bedriverviktigt arbeteochkommunenbör bevilja
StudieförbundetSensusheladensummanförverksamhetsstöd
somansöktesom,940
000kronorför 2020och960000kronorför år 2021för drift av Antidiskrimineringsbyrån
Uppsala.Skillnadenmellandet ochdet sombeviljasav kommunenrepresenterarenliten
besparingför kommunenmenen ordentligskillnadför verksamheten
somäventyrar
verksamhetens
långsiktigaförutsättningaratt möta ett ökat behovav derasverksamhet
ochtjänster.Att beviljastödtill enorganisationsomjobbarmedintegreringoch
förebyggandearbetekan ocksårepresenteraen besparingför kommuneni längden.
Särskilt yttrande
JonasPetersson(C)lämnarett särskiltyttrande:
Centerpartietstår bakommotiveringeni ModeraternaochKristdemokraternas
reservation.Hadevi haft enledamotsomdeltogi beslutethadevi yrkat ochreserverat
osstillsammansmeddem.
Yrkanden
SimonAlm (SD),EvaMoberg(KD)och TherezAlmerfors(M)yrkaravslagtill
arbetsutskottetsförslag.
TobiasSmedberg(V)yrkar:
att StudieförbundetSensusSvealand
beviljasverksamhetsstöd
från kommunenmed940
000kronorför 2020och960000kronorför år 2021för drift av Antidiskrimineringsbyrån
Uppsala.
Ulrik Wärnsberg(S)yrkarbifall till arbetsutskottetsförslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch mot TobiasSmedbergs(V)
ändringsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbifaller arbetsutskottetsförslag.
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Sammanfattning
StudieförbundetSensusRegionUppsala-Härnösand
har ansöktom
verksamhetsbidragfrånkommunenför drift av Antidiskrimineringsbyrån
Uppsala
(ADU)åren2020och 2021.Syftetmed verksamhetenär att förebyggaoch motverka
diskrimineringsamt att öka människorsinkluderingi samhället.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
dateradden 12 november2019
Bilaga1, Ansökanom verksamhetsstödår 2020och 2021från
Antidiskrimineringsbyrån
Uppsaladateradden 16 september2019
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§ 294
Ansökanom verksamhetsstöd för
Volontärbyrån Uppsala år 2020-2021
KSN-2019-02946
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attbevilja Forum–Idéburnaorganisationermed socialinriktning 788000
kronor i verksamhetsbidrag
för år 2020samt 804000kronor för år 2021för drift
av Volontärbyråni Uppsala.
Reservation
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M)och EvaMoberg(KD)reserverarsigmot
beslutettill förmånför egetyrkandemed motiveringen:
Uppsalaskavarastolta överdet civilsamhällesomfinnshär ochdenbreddsomrymsi
det.Fördensomvill engagerasigi föreningarfinnsett stort utbud i kommunen.
Kommunenbör skapaförutsättningarför att förenklabyråkratinför civilsamhälletoch
uppmuntraderasverksamhet.
I föredragningentill ärendetlyftsblandannatatt Volontärbyrånhar utvecklatsin
verksamhetgenomatt görasinwebbförmedlingmertillgängligför personermed
funktionsnedsättning.
Vivill skapaincitamenttill att utvecklaett merinkluderande
föreningslivdirekti föreningarna.I det budgetyrkandevi ladefram somalternativtill
styretsmåloch budgetför 2020–2022
föreslogvi därförblandannatatt stödettill
föreningarsomarrangerarverksamheti syfteatt främja inkluderingav exempelvis
personermedfunktionsvariationstödskautvecklas.
Vitror att ett levandecivilsamhälleskapasi föreningarnaochav människornasomväljer
att engagerasig.Samtidigtdelarvi bildenav att det bör varalätt att för människorsom
vill göraenfrivillig insatsatt hitta meningsfullauppdraginomföreningar.Viär dockav
uppfattningenatt detta arbetebordekunnaskei kommunensegnaregi,ellerallra helst
genomstöttningav föreningarnasjälva.
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Särskilt yttrande
JonasPetersson(C)lämnarett särskiltyrkande:
Centerpartietstår bakommotiveringeni ModeraternaochKristdemokraternas
reservation.Hadevi haft enledamotsomdeltogi beslutethadevi yrkat ochreserverat
osstillsammansmeddem.
Yrkanden
SimonAlm (SD),EvaMoberg(KD)och TherezAlmerfors(M)yrkaravslagtill
arbetsutskottetsförslag.
TobiasSmedberg(V)och MohamadHassan(L)yrkarbifall till arbetsutskottetsförslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Forum–Idéburnaorganisationermed socialinriktning har ansöktom
verksamhetsbidrag
för att driva Volontärbyråni Uppsalaåren2020-2021.
Syftetmed
verksamhetenär att förmedlavolontärauppdragoch erbjudaföreningslivetolika
former av kompetensutvecklingkringfrivilligverksamhet.Volontärbyrånhar haft stöd
av Uppsalakommunsedan2004.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
dateradden 12november2019
Bilaga1, Ansökanfrån VolontärbyrånUppsala2020-2021
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§ 295
Yttrande över kommunrevisionens granskning
av övergripande kontroller i redovisningen
KSN-2019-02916
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att avgeyttrandetillkommunrevisioneni enlighetmed bilaga 1.
Särskilt yttrande
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Kommunrevisionens
allvarligaanmärkningardesenasteårenavserinte enbart
systemstödsbrister,
bristandeprojektledningsförmåga
ochbristandeekonomisk
redovisning.Detpolitiskaledarskapetmåsteförståochdrivapå för dennödvändiga
kulturförändringsomkrävsinomverksamheten.
Enkultur somkännetecknasav ett
professionelltsätt att arbetai komplexaprojekt.Att kommunenrullar in i år 2020med
fortsattmanuellhanteringav projektbelyserdenpolitiskaledningensoförmågaatt driva
denkulturförändringsomkrävsinomverksamhetermedstoraochkomplexaprojekt.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Sakkunnigrevisorgenomförårligenett störreantal granskningarpå uppdragav den
förtroendevaldakommunrevisionen.Rapporternaföreläggskommunstyrelsenmed
möjlighetför dennaatt ta del av innehållet,men ävenatt i vissafall inkommamed svar
eller synpunkterpå revisionensiakttagelser.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
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Tjänsteskrivelse
daterad12 november2019
Bilaga1, Yttrandeöverkommunrevisionensgranskningav övergripande
kontroller i redovisningen
Bilaga2, Granskningav övergripandekontroller i redovisningen
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§ 296
Delegationsresatill Nordamerika oktober
2020
KSN-2019-03089
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attkommunstyrelsenspresidiumoch stadsdirektörendeltarpå
delegationsresatill Nordamerikai oktober2020,samt
2. att uppdra till stadsdirektöratt utsetjänstepersonersom skadelta på resan.
Reservationer
TobiasSmedberg(V)reserverarsig mot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Givetdet ekonomiskaläget i kommunenbehövervi stramaåt i vårainternationella
relationer.Ett besöktill vänorteni Minneanapolisvoresäkertgivande,mendet finns
mångakommunerochstäderpå närmarehåll, inomEuropa,somkan bidra med
liknandekunskaperochinnovationerför Uppsalakommunatt ta del av,till enmindre
kostnadän delegationsresan
till Nordamerika.Fleraav kommunensnämnderbrottas
medstorasparbetinginför 2020,sparkravsomkommeratt gå ut öververksamheterna
ochvår gemensammavälfärd.I ett sådantlägemåstevi varaåterhållsammamed
kommunpengen
när det gällermindrekritiskaantaganden.
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettillförmån för egetyrkande.
StefanHanna(-) reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Yrkanden
TobiasSmedberg(V),SimonAlm(SD)och StefanHanna(-)yrkar avslagtill
arbetsutskottetsförslag.
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Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Uppsalakommunhar tillsammansmed Uppsalauniversitetinbjudits att besöka
Uppsalasvänort Minneapolisi oktober2020.Bakgrundenär att Minneapolisantagit en
ny utvecklingsplan,Minneapolis2040,men ambitiösamål inom områdethållbart
samhällsbyggande.
Sammaområdeär utpekat fokusområdei det strategiska
samarbetsavtaletmellanUppsalakommunoch Uppsalauniversitet.Minneapolisstad
och Universityof Minnesotaönskardärför byta erfarenheteroch kunskapmed Uppsala
kommunoch universitetkring hur man kan skapaett hållbart samhälleoch stadoch
hur man kan byggasamverkanmellankommunoch akademiinom området.Enresa
till Minneapolisskaparävenmöjligheteratt besökaandrastäderi Nordamerikasom
liggeri framkantvad gällerhållbarhets-,stadsplanerings-,
och trygghetsfrågor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag26 november2019§ 361
Tjänsteskrivelse
daterad14 november2019
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§ 297
Studieresa till Lund och Helsingborg för
kommunstyrelsens arbetsutskott
KSN-2019-03692
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. att kommunstyrelsensarbetsutskottoch stadsdirektördeltar på studieresatill
Lundoch Helsingborgden 13–15januari2020,samt
2. attuppdra till förvaltningenatt utvecklareseberättelsernafrån de
förtroendevaldasstudieresormed reflektionerfrån de deltagande.
Särskilt yttrande
StefanHanna(-) lämnarett särskiltyttrande:
Detgenomförsregelbundetmångaresorbådenationelltochinternationelltav
representanterför kommunstyrelsen.
Dessaresorkan medfördelföljasupp blandannat
genomatt varjedeltagandepolitikersammanfattarsinapersonligaviktigastelärdomar
vid studiebesökochandraresor.Sammanfattningarnakan medfördelbiläggastill ett
PMfrån eventuellatjänstemänsomdeltagitpå resan.Medfördelkan sammanfattningen
göraspå maxenA4.Jaganseratt det är viktigt att helastyrelsenkan få ta del av de
lärdomar,erfarenheterochkonkretaresultatsomalla dessaresorförväntasge.
Reserapporterna
bör anmälasi kommunstyrelsen
protokollochbli tillgängligaför
allmänheten.
Att kommunstyrelsens
ordförandepå sittandemötepresenteradeett yrkandeom att
utredafråganimponeradeinte.Detbordevarasjälvklartatt bifalla mitt yrkandeom man
anseratt kunskapsdelning,
jaktenpå slöseriochmiljöfrågorär viktiga.
Jagtyckeratt det i nulägetär mycketviktigaremedett studiebesöktill Gårdsteni
Göteborgän till LundochHelsingborg.I ett lägedär omsorgskostnaderna
och
försörjningsstödskostnaderna
ökarkraftigt,parallelltmedatt skolresultatenär
otillfredsställande,
bör mestkraft satsaspå att minskautanförskapetochöka
självförsörjningsgraden
i Uppsalakommun.
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Yrkanden
StefanHanna(-) yrkar,med instämmandefrånSimonAlm(SD):
att politiker,koppladetill kommunstyrelsen,
somdeltar på studie-ellerandra
utbytesresorskaskrivaett resereferatom vadde personligenanservar mestvärdefullt
mederfarenheternafrån resanur ett Uppsalaperspektiv.
SimonAlm (SD)yrkaravslagtill arbetsutskottetsförslag.
ErikPelling(S)yrkar,med instämmandefrån TobiasSmedberg(V):
att uppdratill förvaltningenatt utvecklareseberättelserna
från de förtroendevaldas
studieresormedreflektionerfrån de deltagande.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst arbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
OrdförandeställerdärefterErikPellings(S)tilläggsyrkandemot StefanHannas(-)
tilläggsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbifaller ErikPellings(S)
ändringsyrkande.
Voteringbegärsoch genomförs.
Bifall till ErikPellings(S)ändringsyrkanderöstarJA,bifall till StefanHannas(-)
tilläggsyrkanderöstarNEJ.Kommunstyrelsenbeslutarmed 13 JA-röstermot 2-NEJrösteratt bifalla ErikPellings(S)tilläggsyrkande.
Ja-röstavger:
FredrikAhlstedt(M),MohamadHassan(L),MariaPatel(S),TherezAlmerfors(M),Erik
Dagnesjö(S),ChristopherLagerqvist(M),AsalGohari(S),Ulrik Wärnsberg(S),Linda
Eskilsson(MP),TobiasSmedberg(V),EvaMoberg(KD),HannaVictoriaMörck(V)och
ErikPelling(S).
Nej-röstavger:
StefanHanna(-) och SimonAlm(SD).
Sammanfattning
Helsingborgoch Lundhar identifieratssom två kommunersom kan ge Uppsalamycket
kunskapoch erfarenheterkring de utmaningarkommunenstår inför. I dessabåda
kommunerfinnsinspirationkring hur vi kan utmanavåraarbetssätt,våraförmågoroch
vårstyrningsamt utvecklanyavälfärdslösningar.Därförarrangerasen studieresahit
för kommunstyrelsensarbetsutskottden 13–15januari2020.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
daterad2019-12-01
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§ 298
Ansökanom kommunal borgen från ABUTK
Hallen
KSN-2019-03787
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attkommunen gåri borgenför ABUTK-Hallenför ett belopp om 7,5miljoner
kronor,
2. attbolagetsom säkerhetför borgenskapantförskrivasamtligaaktier i ABUTK
-Hallentill förmånför Uppsalakommun,
3. attborgen är en proprieborgenoch löper på högstfem år,
4. attdet lån kommunenborgarför fortlöpandeskaamorterasmed 500000
kronor årligen,
5. attAB UTK-Hallensålängeborgenlöper varjeårsskiftebetalaren
borgensavgiftmotsvarande0,5procentav vid varjeårsskifteåterstående
lånebelopptill kommunen,
6. att uppdra till kommunledningskontoretatt utseen representantsom ska
följa ABUTK-Hallensekonomi,
7. attkommunens representantvid behovskakallastill ABUTK-Hallens
sammanträden,samt
8. att ABUTKHallenårligenöverlämnarårsbokslutettill kommunen.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
Upsalatennisklubbägeroch driver UTK-hallengenomdet helägdabolagetABUTKhallen.Bolagetbeviljadesi mitten på 1970-taletkommunalborgenför uppförandetav
UTK-hallen.ABUTK-hallenansökteoch beviljadesår 2016ytterligare35miljoner
kronor i kommunalborgenför en om-och utbyggnad.
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Om-och nybyggnationenhar blivit dyrareän förväntat och ABUTK-hallenharpåförts
en byggsanktionsavgift
på 2,4miljoner kronorsom är underöverklagande.Den
ekonomiskasituationeni ABUTK-hallenär mycketansträngdoch bolagetär i ett akut
behovav ett nytt banklånpå 7,5miljoner kronor.ABUTK-hallensbank har nekat
bolagetnytt lån om inte kommunenborgarför det, såsom för egenskuld.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag10 december2019§ 391
Tjänsteskrivelse
dateradden 10december2019
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§ 299
Uppföljning av program och planer 2019
KSN-2019-03156
Beslut
Kommunstyrelsenföreslårkommunfullmäktigebesluta
1. attuppdra till kommunstyrelsenatt genomföraen översynav kommunens
samtligaaktiverandeoch normerandestyrdokumenti syfteatt förenklaoch
förtydligaden politiskastyrningen,
2. attde i ärendetföreslagnarevideringarnaför
-handlingsplanför överenskommelsen
mellankommunoch föreningsliv
-handlingsplanför trygghetoch säkerhet
-handlingsplankoppladtill programför Uppsalakommuns
arbetsmarknadspolitik
-handlingsplanmot hedersrelateratvåld och förtryck,mänsvåld mot kvinnor
och våld i närarelationer
skatas om hand inom ramenför översynenenligt förstaatt-satsen,
3. attuppdra till kommunstyrelsenatt ta fram förslagpå ettövergripande
långsiktigtprogramsom omfamnaren helhetoch visarpå tydlig riktning i ett
tioårsperspektivmot hållbart Uppsala2030med utblick mot 2050,samt
4. attuppdra till kommunstyrelsenatt återkommamed förslagpå Uppsala
kommunsstyrdokumenthanteringoch innehållsenasti december2020.
Reservation
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Särskilt yttrande
FredrikAhlstedt(M),TherezAlmerfors(M),JonasPetersson(C)och JonasSegersam
(KD)lämnarett särskiltyttrande:
Ärendetinnehållerrevideringarochengenomgångav kommunenssamtligaprogram
ochplaner.Vihar i framtagandetav dessaplaneri mångafall haft alternativaförslagoch
reserveratoss,menvi väljerändåatt sedetta ärendemestsomenaktualiseringav
befintligaplanerochprogramochhar därförinte reserveratossmot beslutet.
Viställerosspositivatill en översynav kommunenssamtligaaktiverandeoch
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normerandestyrdokumenti syfteatt förenklaochförtydligadenpolitiskastyrningen,då
detta idag är ett svårnavigeratområde.
Yrkande
SimonAlm (SD)yrkar:
attåterremissför att reviderainnerstadsstrategini syfteatt strykastycketom
spårvagnaroch att i övrigt uppdateraplanernaoch programmeni linje med SD:smål
och budget.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst SimonAlms(SD)återremissyrkande
mot ärendetsavgörande
idagoch finner att ärendetskaavgörasidag.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
Frånoch med 2017görsen årlig samladuppföljningoch aktualitetsbedömningav
programsom ett led i att säkerställaen mer sammanhållenstyrningdär relationerna
mellanstyrdokumentär tydliga,skapaminskadstyrträngselmed färremålkonflikter
samten ökad möjlighettill tydliga prioriteringar.Dettagörsenligt modell för
programhantering.Uppföljningenav programhar för 2019genomförtsi sambandmed
ordinarieverksamhetsuppföljning
per augusti.Denbaserasi hög gradpå
återrapporteringfrån nämnderoch bolagsstyrelser,
men i vissafall ävenpå
måluppfyllelsei relation till programmetsindikatorerdär sådanafinns.Måluppfyllelsen
liggertill grundför aktualitetsbedömningarav programmen,det vill sägabeskrivningar
av programmensstatusoch eventuellabehovav förändringar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
daterad5 november2019
Uppföljningav programoch planer2019daterad28 oktober2019,med
tillhörandebilagor:
Bilaga1, Aktualitetsbedömningav avfallsplan2019
Bilaga2, Aktualitetsbedömningav bredbandsprogrammet2019
Bilaga3, Aktualitetsbedömningav handlingsplanför trygghetoch säkerhet
2019
Bilaga4, Aktualitetsbedömningav handlingsplanGottsunda_Valsätra
2019
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Bilaga5, Aktualitetsbedomning av handlingsplanöverenskommelse
med
föreningslivet2019
Bilaga6, Aktualitetsbedömningav idrotts-och fritidspolitiskt program2019
Bilaga7, Aktualitetsbedömningav innerstadsstrategi2019
Bilaga8,Aktualitetsbedömningav landsbygdsprogrammet
2019
Bilaga9, Aktualitetsbedömningav näringslivsprogrammet
2019
Bilaga10,Aktualitetsbedömningav programför full delaktighet2019
Bilaga11,Aktualitetsbedömningav programför Uppsalakommuns
arbetsmarknadspolitik2019
Bilaga12,Aktualitetsbedömningav programoch handlingsplanmot
kvinnofridskränkningar2019
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§ 300
Inriktningsbeslut Effektiv och nära vård 2030
KSN-2019-03186
Beslut
Kommunstyrelsenföreslårkommunfullmäktigebesluta
1. att ställasigbakommålbildenför Effektivoch näravård2030samt
inriktningenför utvecklingenav vårdcentrumi länet med strateginför
närvårdssamverkan
som utgångspunkt.
Reservation
StefanHanna(-) reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Inriktningsdokumntet
för utvecklingav vårdcentrumi Uppsalalän är intressant.Bland
annatlyftsdet tydligtfram att omsorgs-ochvårdbehovenantasökakraftigt parallellt
medatt utvecklingenpå arbetsmarknaden
antasledatill storafortsatta
bemanningsproblem
samtensvagareskattekraftnär försörjningskvoten
försämras.
Resonemanget
är intressantmenjag tyckersamtidigtatt det är viktigt att balanseradet
medde effektiviseringsmöjligheter
somdigitalisering,AIochnanoteknologi
representerar.
Detär ocksåviktigt att inte bli alarmistiskom % ökningen+80år, i
absolutatal är det fortfarandeinte storamängderinvånarei förhållandetill totala
mängdeninvånarei länet.Ombara antaletmänniskorsominte är självförsörjande,
utan
någonformav subvention,halveraskommervi tillsammansmedteknikensmöjligheter
bra klara dendemografiskaförändringsomsker.
I ljusetav att nästanhalvabefolkningenhar enkronisksjukdomochenfjärdedelav
befolkningenhar två sjukdomarellerfler,och80-85%av sjukvårdskostnaderna
är
koppladetill personermedkroniskasjukdomar,skasjälvklartdennakomplexagrupp
varai fokus.Särskiltviktigt är det att vågafokuserapå förbättringarkoppladetill
liknandegrupperinomgruppenmultisjukaäldre.Generellalösningarär framförallt
enbarteffektivakopplattill processflöden
ochautomation.Enindividär enindividochi
enindividfokuseradverksamhetmåstemanutifrån blandannatintegritetsperspektiv
säkerställasnabbochkorrektkännedomom enpersonshälsobakgrund.
Kommunernaförväntasta ett stort ansvaravseendedennära vården.Detär en stor
processutvecklings-och
ekonomiskutmaningatt uppnåönskadverbalamålbild.Jagär
helt övertygadom att det fortsattaarbetetblir mestmeningsfulltom nästafas
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skyndsamtfastställertydligaförslagpå styrandenyckeltal,ersättningsmodeller
och
skatteväxling.
Etableringenav ett vårdcentrumkommeratt innebärastorainvesteringsbehov.
Detär
svårtatt utifrån dokumentetförståhur mångavårdcentrumsomkrävsför att möta
behovenår 2030ochframåt.Detär viktigt att inomkort presenteraförslagpå platserför
dessavårdcentrumdå detaljplaneprocesser
tar tid. Omnu ett vårdcentrumskaetableras
i TierpochÖsthammar,medendastdrygt 20.000invånare,antar jag att det klokt utspritt
i Uppsalakommunbehövsfastigheterdär hela11vårdcentrumetableras.
Yrkanden
StefanHanna(-) yrkar:
att nästafasi arbetetatt säkerställa”Effektivochnäravård2030”skavaraatt fastställa
tydligaförslagpå styrandenyckeltal,ersättningsmodeller
ochskatteväxling.
MohamadHassan(L)och Ulrik Wärnsberg(L)yrkar avslagtill StefanHannas(-)
ändringsyrkande.
MohamadHassan(L)och Ulrik Wärnsberg(S)yrkarbifall till arbetsutskottetsförslag.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst StefanHannas(-) ändringsyrkandemot avslagoch finneratt
kommunstyrelsenavslårdetsamma.
Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att
kommunstyrelsenbifaller detsamma.
Sammanfattning
UtredningenSamordnadutvecklingför god och näravård (S2017:01)är ett förstastegi
en stor system-ochstrukturförändringav den svenskahälso-ochsjukvården.Enligt
utredningenbehöveromställningsarbetetförankrasbrett på ledningsnivåhos
huvudmännen,i såvälpolitiskasom tjänsteledningar,och omsättasi egnabeslutoch
planersomkonkretiserararbetetinom de egnaansvarsområdena.
Tjänsteledningenför hälsa,stöd,vård och omsorg(HSVOTL),där tjänstepersonerfrån
RegionUppsalaoch länetskommuneringår,har framfört behovav att kommunerna
fattar politiskainriktningsbeslututifrån målbild och inriktning för effektivoch nära
vård,i synnerhetför de delardär det finns samordningsvinster.
Mot bakgrundav detta ställdesigde förtroendevaldai samrådethälsa,stöd, vård och
omsorg(HSVO)bakomförslagtill inriktning för vårdcentrumutvecklingen
i länet den 20
september2019och RegionaltForumden 4 oktober 2019.Därefterfattar respektive
huvudmanliknandeinriktningsbeslut.
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Förslagpå inriktning och nästastegför vårdcentrumutvecklingi länet återgessom
bilaga1.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
daterad29 november2019
Bilaga1, Förslagpå inriktning och nästastegför vårdcentrumutvecklingi länet
Bilaga2, Protokollsutdragfrån utbildningsnämnden21 november2019
Bilaga3, Protokollsutdragfrån arbetsmarknadsnämnden
25 november2019
Bilaga4, Protokollsutdragfrån socialnämnden27 november2019
Bilaga5, Protokollsutdragfrån omsorgsnämnden27 november2019
Bilaga6, Protokollsutdragfrån äldrenämnden28november2019
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§ 301
Internbankens lånelimiter och räntevillkor för
de kommunala bolagen 2020
KSN-2019-03244
Beslut
Kommunstyrelsenföreslårkommunfullmäktigebesluta
1. att bemyndigakommunstyrelsenatt uppta de lån som erfordrasför att
genomförade investeringaroch den verksamhetsom beslutatsi Måloch
budget2020–2022.
Kommunstyrelsenbeslutarför egendel
2. attfastställa lånelimiterför respektivekommunaltbolagenligt ärendets
bilaga 1, samt
3. attfastställa ränte-och borgensvillkorför lån som tas upp av de kommunala
bolagen2020enligt ärendetsbilaga 2.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot avslagoch finner att kommunstyrelsen
bifallerdetsamma.
Sammanfattning
I enlighetmed Uppsalakommunsfinansiellariktlinjer skakommunfullmäktige
fastställaen årlig ram för kommunkoncernensexternaupplåning.Ramenutgår från
beslutadMåloch budget.Kommunstyrelsengenomförsedanupplåningengenomett
bemyndigandefrån fullmäktige.
Kommunstyrelsenskaenligt sammariktlinjer fastställabeloppsramaroch villkor för de
kommunalabolagensupplåning.I ärendetlämnasförslagpå beloppsramari form av
lånelimiterför respektivebolagsupplåningunder2020,ränte-och borgensvillkorför
upplåningsamt avgifteroch räntevillkorför utnyttjandeav koncernkontot.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 379
Tjänsteskrivelse
dateradden 12november2019
Bilaga1, förslagtill lånelimiterför dekommunalabolagen2020
Bilaga2, ränte-och borgensvillkorför de kommunalabolagenslån 2020
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§ 302
Svar på motion om trafikinformation vid
ombyggnation av gator från Stefan Hanna (-)
och Mia Nordström (C)
KSN-2017-2113
Beslut
Kommunstyrelsenföreslår
kommunfullmäktigebesluta
1. attbesvara motionenmed föredragningeni ärendet.
Reservation
StefanHanna(-) reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Särskilt yttrande
JonasPetersson(C)lämnarett särskiltyttrande:
Motionenlämnadesin 31/32017.Detär en oacceptabelhandläggningstidför att lyfta
motioneni kommunfullmäktige.Detär särskiltklädsamtom de somförsökerstyra
kommunentidigarekan lyfta liknandemotionersomstyretgillar ochdå bifalla förslagen.
Dennuvarandeprocessenav motionshandläggning
måstebetecknassombarnslig.
Yrkanden
StefanHanna(-) yrkarbifall till motionen.
TherezAlmerfors(M)och EvaMoberg(KD)yrkarbifall till motionensförstaatt-sats.
Beslutsgång
Ordförandeställerförst arbetsutskottetsförslagmot StefanHanna(-) med fleras
yrkandeom bifall till motionensförstaatt-satsoch finner att kommunstyrelsenbifaller
arbetsutskottetsförslag.
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Ordförandeställerdärefterarbetsutskottetsförslagmot StefanHannas(-) yrkandeom
bifall till motionensandraatt-satsoch finner att kommunstyrelsenbifaller
arbetsutskottetsförslag.
Sammanfattning
StefanHanna(-) och MiaNordström(C)har i en motion väckt24april 2017föreslagitatt
kommunenupprättar en lättnavigeraddigital plattform för att förseUppsalaborna
med tydlig och aktuell informationom infrastrukturarbetenoch dessföljder för
trafikflödena,samt att kommunengenomfören trafiksäkerhetsanalys
inför varjestörre
ombyggnadav gatasom frekventanvändssom skolväg,och att dennautgörunderlag
för politiskabeslutom tillfällig skolskjuts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 384
Tjänsteskrivelse
daterad20 november2019
Bilaga1, Motionom trafikinformationvid ombyggnationav gator från Stefan
Hanna(-) och MiaNordström(C)
Bilaga2, Protokollsutdragfrån gatu-och samhällsmiljönämnden14november
2019
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§ 303
Svar på motion om kulturtolkar från Jonas
Segersam(KD)
KSN-2017-3190
Beslut
Kommunstyrelsenföreslår
kommunfullmäktigebesluta
1. attbesvara motionenmed föredragningeni ärendet,samt
2. att gei uppdragtill kommunledningskontoretattutredaförutsättningarnaför
ett projekt för integrationsinsatserdär kulturtolkar kan ingåsom ett alternativ.
Reservation
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Yrkande
SimonAlm (SD)yrkaravslagtill motionen.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot SimonAlmsyrkandeom avslagtill
motionenoch finner att kommunstyrelsenbifaller arbetsutskottetsförslag.
Sammanfattning
JonasSegersam(KD)föreslåri en motion väckt11 september2017att
kommunstyrelsenfår i uppdragatt ta fram ett förslagpå ett projekt för införandeav
kulturtolkar i kommunalverksamhetsom sedanefter exempelvistvå år kan utvärderas
och,om det visarsig framgångsrikt,permanentas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 384
Tjänsteskrivelse
daterad14 oktober2019
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Motionav JonasSegersam(KD)om kulturtolkar
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§ 304
Svar på motion om medborgarförslag från
Stina Jansson(FI), Charlie Strängberg (FI),
Lovisa Johansson(FI) och Josef Safady
Åhslund (FI)
KSN-2019-0707
Beslut
Kommunstyrelsenföreslår
kommunfullmäktigebesluta
1. att avslåmotionen.
Reservationer
TobiasSmedberg(V)ochHannaVictoriaMörck(V)reserverarsig mot beslutettill
förmånför HannaVictoriaMörcks(V)yrkande:
Vänsterpartietanseratt motionenbör bifallas.Somframgåri motionenär Uppsala
kommuni minoritetblandSverigeskommunersominte har möjlighetatt väcka
medborgarförslagi kommunfullmäktige.Ävenom påverkansmöjligheterna
för Uppsalas
invånarei dag är godabör vi alltid strävaefteratt bli bättre.
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
StefanHanna(-) reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkandemed
motiveringen:
Demokratini Uppsala,ochSverigei stort,behöverstärkasochvitaliseras.Avståndet
mellanledandepolitikerochdemvi skaföreträdahar blivit oacceptabeltstort.Motionen
efterfrågarenbartenmöjlighetför invånarnaatt läggamedborgarförslag.
Hurdet
administreraskan skötaspå mångasätt utan särskiltansträngandeadministration.I
ljusetav svaretpå motionentycksinte hellervolymenav idéervaranågotsomkan
definierassomett stort problem.Att inte ställasigpositivtill motionentolkar jag somen
tydlig oviljaatt stärkademokratini Uppsala.Minförhoppningär att motionenfår
majoritetsstödochatt relevantatjänstemänkommermedförslagpå hur någotliknande
kanbli verkligheti Uppsalakommun.
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Yrkande
SimonAlm (SD),StefanHanna(-)och HannaVictoriaMörck(V)yrkarbifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot SimonAlm(SD)med flerasyrkandeom
bifall till motionenoch finner att kommunstyrelsenbifaller arbetsutskottetsförslag.
Sammanfattning
StinaJansson,CharlieSträngberg,LovisaJohanssonoch JosefSafadyÅslund(AllaFI)
föreslåri en motion väckt25februari2019att det införs möjlighetatt lägga
medborgarförslagi Uppsalakommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 384
Tjänsteskrivelse
daterad13 november2019
BilagaMotionav StinaJansson(FI)m.fl. om medborgarförslag
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§ 305
Svar på motion om Ekebyboda Skyttehall från
Lisen Burmeister (SD)och Kent Kumpula (SD)
KSN-2019-1192
Beslut
Kommunstyrelsenföreslår
kommunfullmäktigebesluta
1. att besvaramotionenmed föredragningeni ärendet.
Reservation
SimonAlm (SD)reserverarsigmot beslutettill förmånför egetyrkande.
Yrkande
SimonAlm (SD)yrkarbifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot SimonAlms(SD)yrkandeom bifall till
motionenoch finner att kommunstyrelsenbifaller arbetsutskottetsförslag.
Sammanfattning
LisenBurmeisteroch KentKumpula(bådaSD)har i motion väcktvid fullmäktiges
sammanträdeden 25mars2019föreslagitatt
en utredningtillsätts för att undersökahur en ny skyttehallskakonstruerasför
att tillgodosebehovethosalla de olika föreningarsom redanbedriver
verksamhetpå Ekebyboda
undersökahur en ny skyttehallskautformasför att tillgodoseUppsalapolisens
behovför skytteträning
ta fram ett förslagpå konstruktionoch kostnadför byggetav skyttehallentill
fullmäktigeför ett välgrundatbesluti ärendet.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 384
Tjänsteskrivelse
dateradden 5 november2019
Protokollsutdragfrån idrotts-och fritidsnämnden28oktober 2019,§ 103
Motionav LisenBurmeisteroch KentKumpula(bådaSD)om Ekebyboda
Skyttehalldaterad13februari2019
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§ 306
Svar på motion om avgiftsfritt
sommarlovskort i Uppsala kommun från
Tobias Smedberg(V) och Hanna Victoria Mörck
(V)
KSN-2019-02813
Beslut
Kommunstyrelsenföreslår
kommunfullmäktigebesluta
1. attavslå motionen.
Reservation
TobiasSmedberg(V)och HannaVictoriaMörck(M)reserverarsig mot beslutettill
förmånför HannaVictoriaMörcks(V)yrkandemed motiveringen:
Vänsterpartietreserverarsigmot beslutetatt avslåvår motionom avgiftsfritt
sommarlovskorti Uppsalakommun.
Undersommaren2018fick barnochungaöverhelalandetett avgiftsfritt
sommarlovskorti kollektivtrafiken.92procentav sommarlovskorten
nyttjadesi Uppsala
län ochmankundeseatt kortennyttjadesfrämsti områdenmedlåga inkomster.
Tjuvåkningarochpåföljandekonflikterrapporteradesminskamarkant.I frånvaroav
statligfinansieringför att fortsättamedsommarlovskortet,
ochmedtankepå de
bevisadegodaeffektersomuppstodsomett resultatav satsningen,bordekommunen
självfinansieraett sommarlovskortför barnochungainomUppsalakommun.Detskulle
varaett sätt att säkerställaatt alla barn ochungafår tillgång till ett merjämlikt
sommarlov.
Yrkande
HannaVictoriaMörck(V)yrkarbifall till motionen.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

Sida80(81)

Kommunstyrelsen
Protokoll

Datum:
2019-12-11

Beslutsgång
Ordförandeställerarbetsutskottetsförslagmot HannaVictoriaMörcks(V)yrkandeom
bifall till motionenoch finner att kommunstyrelsenbifaller arbetsutskottetsförslag.
Sammanfattning
TobiasSmedberg(V)och HannaVictoriaMörck(V)föreslåri en motion väckt16
september2019att Uppsalakommun,i frånvaroav satsningfrån regioneller stat, ska
finansieraavgiftsfriasommarlovskortmed kommunalamedelför barn och ungai
grund-och gymnasieskolan,
till en beräknadkostnadav 8 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottetsförslag3 december2019§ 384
Tjänsteskrivelse
daterad18 november2019
Bilaga,Motion om avgiftsfrittsommarlovskorti Uppsalakommunfrån Tobias
Smedberg(V)och HannaVictoriaMörck(V)

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

Sida81(81)

Kommunstyrelsen
Protokoll

Datum:
2019-12-11

§ 307
Val till landsbygdsberedningen
KSN-2019-1531
Beslut
Kommunstyrelsenbeslutar
1. attentlediga SimonAlm(SD)från uppdragetsom ledamoti
landsbygdsberedningen,
samt
2. attutse MichaelCarlsson(SD)till ledamoti landsbygdsberedningen.

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande

