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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

Plats och tid: Bergius, 13:15 — 16:45 

Beslutande: 	Marlene Burwick (S), Ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf. 
Erik Pelling (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Johan Lundqvist (1V1P) 
Bona Szatmari Waldau (V) (t.o.m. § 
206) 
Hanna Mörck (V) (fr. o. m § 207) 
Mats Gyllander (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C), (t.o.m. § 214) 
Anne Lennartsson (C), (fr.o.m. § 215) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Eva Christiemin (S) 
Hanna Mörck (V) (t.o.m. § 206) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C) (t.o.m. § 
214) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, chef kommunledningskontoret. 
Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 
Yvonne Näsström, näringslivsdirektör. Catrin Ditz, CIO. Ylva Opard, enhetschef. Maria 
Ahrgren, planeringsledare. Cecilia Linder, projektledare. Susanne Eriksson, politisk 
stabschef. Politiska sekreterare (S), (C) och (M). Ingela Persson, sekreterare. 

Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 200 - 227 

Kommunledningskontoret den 5 november 2016. 

).D\c_rm',z,fe 	fttdiVk 4-ca 
Marlene Burw' k (Sk, ordförande 	Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

/7( 
Ingela Persson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Kommunstyrelsen 
Datum: 	 2016-10-19 	 Sista dag att överklaga: 	2016-11-28 
Anslag sätts upp: 	2016-11-07 	 Anslaget tas ner: 	2016-11-29 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: 
	 frAtV-- 

Ingela Persson, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 200 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 201 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. med tillägget: 

att lägga ärende Månadsuppföljning nämnder september månad till förteckningen över anmälda 
ärenden. 

§ 202 

IT-utvecklingen i Uppsala kommun 

Catrin Ditz, CIO, infonnerar om kommunens IT-utveckling. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP49,1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

3(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 203 

Näringslivsprogram för Uppsala kommun 
KSN-2016-0457 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Näringslivsprogram 2016 enligt ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar 
Näringslivsprogrammet: 

att anta Handlingsplan för näringslivsutveckling 2016-2018 enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig till förmån för 
bifall till eget tilläggsyrkande. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga A § 203. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga B § 203. 

Jonas Segersam (KD) reservarar sig till fönnån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga C § 203. 

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

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga D § 203. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar: 
att under mål 1 lägga till "samt särskild förståelse för småföretagarnas resurser och förutsättningar" 
efter "... kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet." 
att under mål 4 lägga till "Samtidigt ska Uppsala kommun vara medveten om mångfalden av företag 
och deras varierande behov i kontakt med myndigheterna inom kommunen. Småföretagens behov har 
en annan karaktär än stora företag". 
att ytterligare ett mål; 9, läggs till: "Uppsala ska ha en väl utvecklad politik för småföretag inom 
hantverk, service och handel". 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 203, fortsättning) 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att följande åtgärder förs in på lämplig plats i handlingsprogrammet; 
- Utforma servicegarantier för en mer förutsägbar och transparent service till företag (och 
privatpersoner. 
— Utforma ett nytt kontaktcenter för ett helhetligt och gott bemötande gentemot företag (och 
privatpersoner). 
— Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för kommunen 

— Inför Solnamodellen för en bättre utslussning av människor i utanförskap på arbetsmarknaden. 
— Sätt mål för besöksnäringen, 2 000 nya jobb till 2025 och totalt 10 000 nya jobb till 2050. 
— Satsningen på sociala företag är på sikt en viktig del av utvecklingen av näringslivet i kommunen 
— Kommunen är i sin finansiering av välfärdstjänster en viktig aktör att utveckla näringslivet på detta 
område och bör vara aktiv i att fler företag kan starta genom nya upphandlingar i form av LOV och 
LOU, samt en positiv attityd gentemot friskolor, organisationer (ideell sektor), välfärdsföretag och 
andra aktörer som bidrar till en tillväxt i kommunen 
— Kommunen ska i sitt näringslivsarbete ha en ambition att nå även breda grupper av företagare, som 
i många fall inte är organiserade genom de stora företagarorganisationerna. Kommunen måste 
vinnlägga sig om att ha en egen positiv relation till Uppsalas företag. 

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

Stefan Hanna (C) yrkar i första hand; 
att ärendet återremitteras för att inkorporera de intentioner som anförs i detta yrkande i 
näringslivsprogrammet, 

I händelse av att detta avslås; 
att under punkten fem lägga till meningen "Som en del i arbetet ska Uppsala ha ett väl utvecklats 
näringsliv inom upplevelse- och turismsektorn.", 
att handlingsprogrammet tydligt ska ange mätbara ambitioner, 
att tydligare lyfta fram hur kommunen ska förenkla för mindre företagare inom kommunens 
handläggning, 
att lägga till en rubrik som heter mätetal, och att kommunen använder den korg av mätetal som 
tidigare definierats för att bäst bedöma kommunens totala näringslivsklimat, 
att lägga till rubrik Relevanta kommuner att jämföra mot, och att kommunen använder de 33 tidigare 
utvalda kommunerna, 
att näringslivsprogrammet ska innehålla informationsinsatser riktade mot företagare om vilka 
subventionerade anställningsformer de har möjlighet att nyttja. 
att kommunen ska verka för att särskilda medel utnyttjas för praktik. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M) och Markus Lagerquist (M) yrkar: 
att initiera ett Serviceprogram för att utveckla service, attityder och leveransförmåga hos hela 
organisationen, både i kontakt med medborgare och i kontakt med företag samt i den dagliga 
verksamheten, 
att genomföra en grundlig analys av Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet i Uppsalas 
samverkan med berörda näringslivsorganisationer, 
att återinrätta näringslivsfrukostarna, samt 
att sätta upp mätbara mål för utvecklingen av besöksnäringen, bland annat gällande 3000 
arbetstillfällen. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 203, fortsättning) 

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

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 9 juni 2008 ett näringslivsprogram som gällde fram till 2014. Sedan 
programmet antogs har Uppsalas befolkning ökat och näringslivet växt. Globalisering, urbanisering 
och digitalisering gör att behov förändras och Uppsalas ambitioner är höga. Det nya programmet tar 
fasta på behovet av nya arbetstillfällen som hävs för en fungerande arbetsmarknad med upp till 350 
000 invånare år 2050 och har därför undertiteln "Tillsammans mot 70 000 nya jobb". 

Näringslivsprogrammet har tre utgångspunkter; tillväxt i befintliga företag, fler företag etablerar sig 
och nya företag startas där åtta mål har identifierats för arbetet. Till Näringslivsprogrammet finns en 
handlingsplan som konkretiserar de olika nämndemas prioriterade åtgärder med ansvarsfördelning 
samt förtydliganden gällande styrning och uppföljning under de närmaste åren. Syftet är att öka 
förutsättningarna för genomförande och måluppfyllelse. Handlingsplanen visar Uppsala kommuns 
tänkta åtgärder för att nå framåt, men pekar också på vikten av samverkan med näringslivet, akademin 
och andra offentliga organisationer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Ordföranden ställer därefter respektive yrkande från Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C) Jonas Segersam (KD) och Simon Alm  (SD) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår samtliga yrkanden. 

Justerandes sign 
.4LYej) 

Utdragsbestyrkande 

lp 
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Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 204 

Mål och budget 2017-2019 samt fastställande av skattesats för 2017 
KSN-2015-1920 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med föredragningen, 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2017 till 21:14 kronor per 
skattekrona, 

att anta investeringsbudget för 2017 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 
10, 

att anta inriktningsmål och uppdrag enligt handlingens kapitel Mål och uppdrag för nämnder 
och styrelser, 

att anta indikatorer och nyckeltal för kommunens verksamhetsområden enligt handlingens 
bilaga 11, 

att anta ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och 
dotterbolagen i stadshuskoncemen enligt handlingens kapitel Ägardirektiv, avkastingskrav 
och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen, 

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2017 samt för resterande 
planperiod enligt handlingens bilaga 3 och bilaga 4, 

att fastställa budget och fierårsplan för de gemensamma nämnderna överfölinyndamämnd 
respektive räddningsnämnd enligt handlingens bilaga 5 och bilaga 6, 

att fastställa resultaträkning för 2017 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 1. 

att fastställa intemräntan för 2017 till 1,75 procent, 

att kommunfullmäktige i december 2016 fastställer taxor och avgifter för utbildnings-nämnden och 
idrotts- och fritidsnämnden, 

att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

(§ 204, fortsättning) 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

7(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

att fastställa räddningsnämndens och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa kulturnämndens och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa uppföljningsplan enligt bilaga 12, 

att under kommunstyrelsen för år 2017 budgetera 6 388 tkr till kommunrevisionen, 

att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2017 till 15 miljoner kronor, 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 2017 
med förslag gällande reviderad budget om 47,5 miljoner kronor för att invänta effekter som 
konsekvens av omorganisationen per den 1 januari 2017, 

att fastställa att investeringar över 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad investeringsbudget som 
nämnd avser genomföra kräver av kommunstyrelsen beviljat 
igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas. 

att fastställa att investeringar över 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad investeringsbudget såm 
bolag (exklusive Uppsalahem AB) avser genomföra kräver av Uppsala stadshus AB beviljat 
igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas. 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet 
Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och dänned 
omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att förslå kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt handlingens 
bilaga 15, 

att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2017-2019, 
med utgångspunkt i de inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt nyckeltal som finns 
angivna i Mål och budget 2017, med plan för 2018-2019, och senast den 31 december 2016 
återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen, samt 

att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 
2017-2019, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2017. 

Utdragsbestyrkande 

17-6, 
Justerandes sign 

KWP7 
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Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 204, fortsättning) 

Sammanfattning 
Den ekonomiska ramen för 2017-2019 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2016 enligt 
Mål och budget 2016-2018 efter att de ettåriga satsningarna har räknats bort. Uppräkning görs utifrån 
demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 
respektive år. För 2017 svarar volymuppräkningen för drygt 2,9 procent och prisuppräkningen för 
3,2 procent av den totala ramen. Den ekonomiska ramen har justerats ned med ett generellt 
effektiviseringskrav på en procent för 2017. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till fölmån för bifall till eget 
förslag till Mål och budget 2017-19. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till eget förslag till Mål och budget 2017-19. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till eget förslag till Mål och budget 2017-19 och avger reservation enligt 
bilaga A § 204. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till eget förslag till Mål och budget 2017-19.. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M) och Markus Lagerquist (M), 
bifall till eget förslag till Mål och budget 2017-19. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till eget förslag till Mål och budget 2017-19. 

Ordföranden yrkar, med instämmande av Rickard Malmström (MP), bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut med de vid sammanträdet framlagda revideringarna, bilaga B § 204. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer 
eget ändringsyrkande mot av avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

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

Ordföranden ställer därefter respektive yrkande från Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C) Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår samtliga yrkanden. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 17 oktober 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

o3b 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 205 

Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 
KSN-2016-1287 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsuppföljning, delårsbokslut och årsprognos per 31 augusti 2016 för 
kommunstyrelsen, 

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan, samt 

att godkänna uppföljning av IT policy och strategisk plan. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölinån för bifall till eget tilläggsyrkande och 
avger reservation enligt bilaga A § 205. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), på följande tillägg: 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med en detaljerad skriftlig analys av IT-verksamhetens 
budgetavvikelse samt en åtgärdsplan för denna. 

Ordföranden yrkar bifall på arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt de kommungemensamma anvisningarna för augustiuppföljningen 
kommentera delårsbokslutet i förhållande till kommunfullmäktiges budget. Kommunstyrelsen ska per 
augusti redovisa status för arbetet enligt nämndens verksamhetsplan. I samband med augustiupp-
följningen har kommunstyrelsen även valt att göra en uppföljning av återstående uppdrag från 2015. 
Kommunstyrelsen ska per augusti redovisa status för arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen löpande ger till nämnder och styrelser. Per augusti följer kommunstyrelsen för 
första gången upp policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår förslaget. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 205, fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets har upprättat förslag till skrivelse den 29 september 2016 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

MY7 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 206 

Uppföljning per augusti och årsprognos 2016 
KSN-2016-1974 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 augusti 2016 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att anmäla helårsprognos för 2016 per 31 augusti inklusive prognos på måluppfyllelse till 
kommunfullmäktige, enligt ärendets bilaga 1, samt 

att uppdra till nämnder med underskott att snarast vidta åtgärder som säkerställer ekonomi i balans. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M) och Markus Lagerquist (M) reserverar sig till förmån för 
bifall till eget tilläggsyrkande. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger särskilt yttrande enligt 
bilaga A § 206. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Markus 
Lagerquist (M) och Simon Alm (SD), att ärendet kompletteras med ett förtydligande av redovisnings-
principerna angående projektet Ulleråker. 

Ordföranden yrkar därutöver avslag på Stefan Hannas (C) yrkande. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M) och Markus Lagerquist (M) på 
tillägget: 
att kommunfullmäktige ska besluta om de budgetjusteringar som avses på sidan 2, andra stycket; 
Ekonomiskt bistånd förutsätter att överstiga budgeterat utrymme och har finansierats med överskott 
från vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att kommunstyrelsen beslutar att särskilt följa upp Ulleråkersprojektets ekonomi löpande, samt 
presentera en åtgärdsplan som avser att eliminera ekonomiska risker. 

Sammanfattning 
Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för kommunkoncernen. 
Kommunkoncernens resultat för perioden januari till och med augusti uppgår till 510 (153) miljoner 
kronor. För perioden januari till augusti redovisar nämnderna, finansförvaltningen och produktions- 



12 (38) 

upPni.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 206, fortsättning) 

styrelserna, ett överskott om 403 (108) miljoner kronor. 

Helårsprognos för Uppsala kommunkoncern 2016 uppgår till 280 miljoner kronor. Av 
helårsprognosen står nämnder, finansförvaltningen och produktionsstyrelsen för att resultat om 211 
(56) miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer vidare Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen Stefan Hannas (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 4 oktober 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Mluf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 207 

Principer för Uppsala kommuns ekonomistyrning 
KSN-2015-2455 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna principer för ekonomistyrning och ny budget- och resultatfördelning enligt 
föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till fölmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga A § 207. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar: 
att ärendet återremitteras i syfte att inkorporera subsidiaritetsprincipen och decentralisering i 
principerna för Uppsala kommuns ekonomistyrning. 

Sammanfattning 
Kommunsstyrelsen har beslutat att ta fram en ekonomi- och verksamhetsstymingsmodell anpassad till 
den nya nämnd- och förvaltningsorganisation som träder i kraft den 1 januari 2017. Genom att 
komplettera kommunens övergripande verksamhetsstyrning med principer för ekonomistyrning och 
en ny struktur för budget- och resultatfördelning anpassas ekonomistyrningen till organisations-
förändringarna. Samtidigt stöds fullmäktiges inriktning för den nya organisationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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UPE93414 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 208 

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen 
KSN-2015-2455 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta kommungemensam service som en stab under kommunstyrelsen från och med den 1 januari 
2017 i enlighet med föredragningen, 

att inrätta ett utskott för kommungemensam service från och med den 1 januari 2017, samt 

att organisation och politisk styrning av kommungemensam service ska fastställas 2018 inför ny 
mandatperiod. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för eget yrkande och avger reservation enligt bilaga A 
§ 208. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger reservation enligt bilaga B § 
208. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att det nyinrättade utskottet och staben ska benämnas "Utskottet för Teknik & Service" och "Staben 
för Teknik & Service" 

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

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att ärendets två första att-satser avslås. 

Sammanfattning 
Från 1 januari 2017 föreslås måltidsservice, städservice samt delar av transportservice och kund-
service, tidigare i produktionsförvaltningen Teknik & service, organiseras i en stab inom kommun-
ledningskontoret. Kommunstyrelsen föreslås styra verksamheterna genom ett särskilt inrättat utskott. 
Organiseringen som stab ska vara en pilotorganisation som även kan underlätta utvecklings- och 
omställningsarbete för andra verksamheter som levererar stödtjänster inom kommunkoncemen. Frågan 
om organisation och politisk styrning för gemensamma verksamheter ska prövas under 2018 och 
fastställas inför den nya mandatperioden. 

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

Utdragsbestyrkande 41- Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 208, fortsättning) 

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KID) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

e 
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upP19.12, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 209 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

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

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

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

att överförmyndamämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 — 31 december 
2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

Sammanfattning 
2011 bildades en gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby 
och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun. Kommunstyrelsen i Håbo 
beslutade den 23 maj 2016, § 79, att hemställa om att Håbo kommun får bli medlem i den 
gemensamma överförmyndamämnden i Uppsala län. I samband med att Håbo kommun ansluter till 
den gemensamma nämnden behöver ett nytt reglemente (ärendets bilaga 1) för den gemensamma 
nämnden samt en ny överenskommelse om samverkan (ärendets bilaga 2) tas fram. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 8 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§210 

Ändring i placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser 
KSN-2016-1705 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besluta om ändringar av placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser i enlighet med 
ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns Finanspolicy med Riktlinjer och ramar ska kommunfullmäktige minst en 
gång varje mandatperiod besluta om placeringspolicy för de förvaltade donationsstiftelserna. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 10 augusti 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande (PA Justerandes sign 
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UPFZeifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 211 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017, 
samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktige ska kungöras 
KSN-2016-1967 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att sammanträde med kommunfullmäktige under 2017 ska äga rum 30 januari, 27 februari, 27 mars, 
24 april, 29 maj, 21 juni, 11 september, 9 oktober, 6-7 november och 11 december, 

att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2017 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter, ETC Uppsala och Uppsalatidningen, samt publiceras på uppsala.se  och på 
kommunens officiella kanaler på sociala medier. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att under 2017 sammanträda 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 31 maj, 14 juni, 30 augusti, 20 
september, 18 oktober, 22 november och 13 december, 

att arbetsutskottet ska sammanträda 31 januari, 28 februari, 28 mars, 2 maj, 23 maj, 7 juni, 22 augusti, 
12 september, 10 oktober, 14 november och 5 december, 

att arbetsutskottet — planering (KSAU-P) ska sammanträda 14 februari, 25 april, 30 maj, 5 september, 
7 november samt 28 november, 

att arbetsutskottet — social hållbarhet (KSAU-S) ska sammanträda 24 januari, 21 mars, 9 maj, 30 maj, 
3 oktober samt 28 november, 

att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB) att sammanträda 24 januari, 14 februari, 14 mars, 4 
april, 16 maj, 13 juni, 26 september, 17 oktober, 27 november samt 12 december. 

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

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på tillägget att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2017 även ska 
annonseras i ETC Uppsala. 

Ordföranden yrkar vidare att återremittera förslag till sammanträdestider för MEX-utskottet och att 
förslag till andra datum tas fram till nästkommande sammanträde. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD): 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 211, fortsättning) 

att sammanträdestiderna justeras så att Mål och budget 2018 kan behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni. 

Sammanfattning 
Förslaget bygger på kommunens ärendegång. Kommunfullmäktige (KF) sammanträder månatligen på 
måndagar på Uppsala Konsert och Kongress. 
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder onsdag klockan 13. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) sammanträder tisdag kl. 13.15. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott — planering (KSAU-P) sammanträder tisdag kl. 13.15 med undantag för den 14 februari 
som börjar kl. 14.30. Kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhet (KSAU-S) sammanträder 
tisdag kl. 13.15 med undantag för den 24 januari som börjar kl. 14.30. 
Mark-och exploateringsutskottet (MEX) sammanträder på måndag kl. 13.15 med undantag för den 21 
november och 12 december som äger rum på en tisdag. 
Styrelsen för Uppsala Stadshus AB (USAB) sammanträder tisdag kl. 13.15 med undantag för 27 
november som äger rum på en måndag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkande om återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera förslag till sammanträdestider för MEX-utskottet. 

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

Ordföranden ställer vidare eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 5 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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UpRfalut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 212 

Samverkan mellan Uppsala kommun och statliga myndigheter mot 
organiserad brottslighet 
KSN-2016-1741 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret att inleda samverkan mot organiserad brottslighet i enlighet 
med föredragningen. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger 
reservation enligt bilaga A § 212. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD): 
att inkludera samverkansarbetet i en trygghetsplan för Uppsala kommun. 

Sammanfattning 
I flera kommuner finns lokala samarbeten med statliga myndigheter för att exempelvis förhindra 
otillåten påverkan på myndighetsutövningen och att välfärdssystemet utnyttjas av den organiserade 
brottsligheten. För att utbyta information och öka kunskapen kring frågan föreslås Uppsala kommun 
inleda ett lokalt samarbete med berörda myndigheter i Uppsala. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 213 

Löneväxling mot tjänstepension 
KSN-2015-0237 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att införa möjlighet för medarbetare i kommunen att genom avstående från del av lön göra extra 
avsättning till tjänstepension. 

Sammanfattning 
Under senare år har alltfler arbetsgivare som ett led i strävan att vara attraktiva infört möjligheten till 
löneväxling mot olika fölinåner, exempelvis ökade pensionsavsättning. 

Löneväxling mot tjänstepension är skattefri och kan dänned ge ett större värde för den som sparar 
inom ramen för sin tjänstepension, än om avsättningen görs till privat pensionsförsäkring. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 28 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uplinlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§214 

Löneväxling mot cykel 
KSN-2016-1987 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att införa möjligheten för medarbetare i kommunen att avstå del av lön mot ett hyrköp av en cykel. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger reservation 
enligt bilaga A § 214. 

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

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), på tillägget: 
att möjligheten på motsvarande sätt även ska gälla hyrköp av miljöbil. 

Sammanfattning 
Under senare år har alltfler arbetsgivare som ett led i strävan att vara attraktiva infört möjligheten till 
löneväxling mot olika föl 	nåner, t.ex. ökade pensionsavsättningar, förmånsbilar eller cykel. 
Löneväxling mot cykel fungerar som ett hyrköp, där cykeln hyrs under en treårsperiod varefter den 
kan köpas loss, på samma sätt som förraånsbilar. Medarbetaren kommer alltså att förmånsbeskattas. 

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

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 28 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 215 

Studieresa till Stuttgart, Tyskland, för kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSN-2016-1902 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektör deltar på studieresa till Stuttgart, Tyskland den 
10— 12 januari 2017. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande och avger särskilt 
yttrande enligt bilaga A § 215. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har sedan tidigare reserverat datumen 10— 12 januari 2017 för en 
studieresa. Förslaget är att denna studieresa går till Tyskland och Stuttgart för att studera mobilitet och 
hållbara transporter, stadsutvecklingsprojektet Stuttgart 21, klimatanpassning samt samverkan mellan 
universitet-näringsliv-offentlig sektor i syfte att skapa företagsutveckling inom hållbarhetsområdet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 17 
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upligialut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§216 

Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till 
föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande 
KSN-2016-1831 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsätta ytterligare en miljon kronor för stöd till civilsamhället rörande insatser i flykting-
mottagandet för 2016. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande 
och avger reservation enligt bilaga A § 216. 

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

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD), på ändringen: 
att utökningen av kommunstyrelsens bidrag till föreningars/organisationers stöd till flyktingar ska 
uppgå till 2 miljoner kronor. 

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

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

Sammanfattning 
10 februari 2016 (§ 4) antog kommunstyrelsen handlingsplanen "Mottagande av nyanlända och 
asylsökande i Uppsala kommun". I ärendet beslutades att avsätta tre miljoner kronor per år under 
perioden 2016-2018 för stöd till civilsamhället för insatser i flyktingmottagandet. Medlen för 2016 har 
nu utbetalats till ideella organisationer som bedömts kunna göra en insats enligt riktlinjerna för 
föreningsbidraget. Behov av ytterligare medel för insatser i år föreligger och bedöms uppgå till en 
miljon kronor. 

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

Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den lseptember 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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101119.12, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§217 

Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsutrymme 2016 
KSN-2016-2039 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 

att omfördela 10 960 000 kronor av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016 avseende 
markförvärv som täckning för investeringskostnaden, samt 

att omfördela ytterligare 9 000 000 kronor av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016 avseende 
markförvärv som täckning för investeringskostnaden om ytterligare möjligheter att köpa bostadsrätter 
uppstår under 2016 i motsvarande kostnadsläge. 

Anmäls att kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del beslutar 
att köpa in åtta bostadsrätter till en sammanlagd kostnad av 10 960 000 kronor. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande och avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 217. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga B § 217. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga C § 217. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande och avger reservation enligt bilaga D 
§ 217. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M) och Markus Lagerquist (M) yrkar: 
att sälja av en motsvarande andel av kommunens befintliga bostadsrättsinnehav för att göra 
investeringen kostnadsneutral, samt 
att utreda och ta fram förslag till en modell för hur personer som bor i kommunala BRF skall kunna 
köpa den bostad de bor i med t. ex. kommunal borgen. 

Mohamad Hassan (L) yrkar: 
att uppdra till kommunledningskontoret att förbreda en försäljning av samtliga bostadsrätter till vårt 
kommunala bolag, Uppsalahem. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 217, fortsättning) 

att ge Uppsalahem ett ägardirektiv som innebär att snarast starta en matchning av hyresgäster som 
bor i dessa bostadsrätter mot en vanlig hyresrätt i Uppsalahems bestånd i syfte att frigöra- och öka 
genomströmningen av bostadsrätterna. 
att uppdra till kommunledningskontoret att intensifiera arbetet med blockförhyrning, med spridning 
över hela kommunen för att motverka segregationen. 
att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen snarast 
undersöka och om möjligt förbereda en upphandling av nybyggda tillfälliga modulhyresrätter 
utspridda över Uppsala. 
att påskynda processerna med detaljplan och bygglov särskilt för sådana som avser byggnation av 
hyresrätter. Balanslistan omfattar idag minst 6000lgh. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att kommunen ska inleda en planering för att bygga 700 modullägenheter runt om i kommunen 

att det tas fram en plan över vilka bostadsrätter som kommunen idag innehar som inte är strategiska 
och kan avyttras. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att ärendet återremitteras för att hitta effektivare, billigare och mer långsiktiga åtgärder för att inhysa 
nyanlända, samt i händelse av att de två första att-satserna avslås, samt i händelse av att denna att- 
sats avslås, 
att ärendet avslås i sin helhet. 

Simon alm (SD) yrkar, i första hand att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet och i andra hand, att 
ärendet avslås. Simon Alm (SD) yrkar därutöver avslag på Fredrik Ahlstedts (M) andra att-sats. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på Simon Alms (SD) 
yrkanden. 

Sammanfattning 
I och med den nya bosättningslagen som trädde ikraft 1 mars 2016 är det klart att Uppsala kommun 
ska ta emot 616 nyanlända personer med uppehållstillstånd under 2016. För att få fram bostäder 
undersöks både det egna lokalbeståndet parallellt med att diskussioner förs med privata hyresvärdar 
och organisationer. 

Kommunstyrelsens investeringsram för inköp av bostadsrätter uppgår till 20 miljoner kronor för 
2016. Utifrån kommunstyrelsens prognos per augusti, beräknas kostnaderna för inköp av 
bostadsrätter blir lägre än budgeterat. Dock har kommunstyrelsen i tidigare ärende, beslutat att 
omfördela 12 miljoner kronor av anslaget till ombyggnationen av Samariterhemmet. 

Kommunstyrelens investeringsutrymme 2016 för markförvärv visar däremot på ett överskott. 
Investeringsutrymmet 2016 för markförvärv uppgår till 40 miljoner kronor varav 6,5 miljoner 
kronor, enligt augustiprognosen, beräknas komma att utnyttjas under 2016. Inköpen av de åtta 
bostadrättema till en sammanlagd kostnad av 10 960 tkr bedöms därmed kunna rymmas inom 
kommunstyrelsens totala investeringsram och omfördelning föreslås inom kommunstyrelsens ram 
under 2016. 

Justerandes sign 

OX)  



Justerandes sign 
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platif KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 217, fortsättning) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) återremissyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottet förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) respektive 
Stefan Hannas (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer vidare Fredrik Ahlstedts (M) och Jonas Segersams (KD) respektive 
tilläggsyrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 oktober 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

v¥3, 
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upP,19,113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§218 

Överlåtelse av mark i Östra Fyrislund till Aspholmen Fyrislund AB. 
KSN-2016-1911 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Uppsala kommun och Aspholmen Fyrislund 
AB beträffande försäljning av del av fastigheten Uppsala Söderhällby 1:2. 

Sammanfattning 
Aspholmen Fyrislund AB önskar förvärva ca 32 350 kvadratmeter av fastigheten Uppsala Söderhällby 
1:2 till en köpeskilling om 30 562 500 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 oktober 2016. 
Mark- och exploateringsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Aspholmen Fyrislund AB 

Utdragsbestyrkande 
4 ZD  
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upP,23.11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 219 

Kommunrevisionen: Förstudie kring kommunens arbete att underlätta för 
nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden 
KSN-2016-1074 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna svar till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till föintån för bifall till eget avslagsyrkande. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Markus Lagerquist (alla M) avger särskilt yttrande enligt bilaga 
A § 219. 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 219. 

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

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har den 25 april 2016 överlämnat en förstudie kring kommunens arbete att 
underlätta för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden med begäran om yttrande senast 1 juni 
2016. 

I förstudien har följande utvecklingsområden identifierats: 
- Mer kan behöva göra för de som står längst ifrån arbetsmarknaden 
- Kvinnors situation inom etableringen behöver fokuseras 
- Individanpassning inom sfi kan utvecklas 
- Utrymme finns för utvecklad uppföljning och analys 
- Samverkan 
- Boende och bostäder 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 14 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 220 

Yttrande över remiss av delbetänkande från Milj ömålsberedningen med 
förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige 
KSN-2016-1461 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Markus Lagerquist (alla M) reserverar sig till förmån för bifall 
till eget ändringsyrkande. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Markus Lagerquist (alla M) yrkar: 
att första punkten på sidan 3 i yttrande; Utred möjligheterna med av ett förbud mot bensin och diesel i 
fordon och arbetsmaskiner 2030, utgår. 

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

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har remitterat Milj ömålsberedningen delbetänkande nummer två med 
förslag till en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47). Tidigare i år svarade 
kommunstyrelsen på delbetänkande nummer ett med förslag på ett klimatpolitiskt ramverk, en 
klimatlag, kopplat till ett långsiktigt klimatmål (diarienummer KSN-2016-0767). Sista svarsdatum är 
den 19 oktober 2016. Ärendet är berett av kommunledningskontoret. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 19 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§221 

Yttrande över promemoria: Samordnad beställningscentral för 
länsgemensam särskild kollektivtrafik 
KSN-2016-0883 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge förslag till yttrande till Landstinget i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1, med de vid 
sammanträdet beslutade revideringar. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att stryka första meningen i yttrandet; "Uppsala kommun anser att ytterligare 
utredningsarbete krävs innan ställning kan tas till de alternativ som föreslår" 

Sammanfattning 
Initiativ till samordnad särskild kollektivtrafik och samordnad beställningscentral har tagits av 
regionförbundet och Landstinget i Uppsala län. Landstinget har remitterat en promemoria till länets 
kommuner för yttrande. Bilaga 2. Kommunen har fått förlängd remisstid till den 19 oktober. 
Huvudförslaget i remissen innebär att landstinget tar över huvudmanaskapet av den särskilda 
kollektivtrafiken i länet. Förslaget innebär en gemensam hantering av den särskilda kollektivtrafiken. 
Utöver huvudförslaget presenteras ett alternativt förslag som innebär olika huvudmän men med en 
länsgemensam trafikupphandling och beställningscentral. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 29 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 222 

Yttrande över remiss och samråd om utpekande av områden av riksintresse 
för friluftslivet 
KSN-2016-1820 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissvar enligt ärendets bilaga 1. 

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

Yrkande 
Fredrik Ahlstedt yrkar, med instämmande av Mats Gyllander, Markus Lagerquist (alla M), Mohamad 
Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD): 
att följande formulering i remissyttrandet utgår; 
"Förbindelsen avses i partiet över Årike Fyris, enligt det nya förslaget till översiktsplan, utformas 
endast för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik och kommer att förstärka tillgängligheten till 
området för friluftslivet." 
och ersätts med; 
"Förbindelsen avses i partiet över kike Fyris, enligt det nya förslaget till översiktsplan och kommer 
att förstärka tillgängligheten till området för friluftslivet." 

Rickard Malmström (MP) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) yrkande. 

Sammanfattning 
Naturvårdsverket har remitterat rubricerade förslag tillsammans med ett förslag till milj ökonsekvens- 
beskrivning. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 oktober 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign u 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 223 

Kompletterande remiss avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av 
lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. 
KSN-2016-1534 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har till kommunen översänt departementspromemoria som kompletterar 
Boverkets rapport 2014:38 (Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.) för yttrande senast 
4 oktober 2014. Promemorian återges i bilaga 2. 
Boverkets rapport, som kommunen tidigare yttrat sig över, innebär en översyn, inklusive förslag till ny 
lagstiftning, av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Socialdepartementet har, med anledning av 
att det tidigare förslaget behövt kompletteras utifrån bland annat FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, nu skickat ut en kompletterande promemoria på remiss, i vilken 
föreslås ändringar i det tidigare lagförslaget. Ändringarna består i att den som har en 
funktionsnedsättning ska vara sökande av bidraget, inte den som äger en bostad. Ändringen innebär 
även ett förtydligande kring ägarmedgivande till åtgärder i fall då flera personer äger eller har 
rättigheter kopplade till en bostad. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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upliffilut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 224 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra 
föreningsbidrag för att stödja ett bättre integrationsarbete 
KSN-2015-2151 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen och avger reservation enligt 
bilaga A § 224. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

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

Yrkanden 
Anne Lennartsson (C) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L), bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 3 november 2015 att: 
- Idrott- och fritidsnämnden kraftigt förstärker samarbetet med Uppsalas föreningsliv genom riktade 
stöd för integrationsinsatser. 
— Uppsala kommun stärker samarbetet med Samarbetsorgansationen för Invandrarföreningar i Uppsala 
(SIU). 
— Uppsala kommun startar en gemensam integrationsgrupp. 

Nämndb ehandling 
Idrotts- och fritidsnämnden har den 22 augusti 2016 föreslagit att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upeni9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 225 

Motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i 
Carolinabacken samt motion av Jonas Segersam (KD) om DDR-konsten 
KSN-2015-2153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken, samt 

att avslå motion av Jonas Segersam (KD) om DDR-konsten. 

Reservationer 
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för bifall till Stefan Hannas (C) motion och avger 
reservation enligt bilaga A § 225. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölinån för bifall till egen motion och avger reservation enligt 
bilaga B § 225. 

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

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander och Markus Lagerquist (M) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 
225. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall på egen motion om DDR-konsten. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till egen motion om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut i första och andra att-satsen. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Stefan Hannas (C) och Jonas Segersams (KD) motioner. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 
2015, kommunfullmäktige besluta att: 
- Kommunen skänker DDR-konstverket/Kaklet till Uppsala konstmuseum som exempel på okloka 
investeringar. 
— Ge utsmyckningsuppdraget för markvännecentralen till konstintresserade barn och därigenom ge 
uttryck för unga människors centrala roll i dagens samhälle. 
— Processen runt upphandlingar av konst i offentliga rum inkluderar ett tydligt skissbeslutstillfälle 
kopplat till konstnärens idé, så att politiker ges en rimlig chans att som folkvalda representera 
uppsalaboma. 

(§ 225, fortsättning) 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

(§ 225, fortsättning) 

Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2016, kommunfullmäktige besluta att: 
— Ingärda Erik Krikortz DDR-konstverk ("väggmålning") i Carolinabacken med taggtråd. 
— Konsten som är en del av utsmyckningen av paradgatan förklaras med diskreta skyltar. 

Nämndbehandling 
Kulturnämnden har den 16 juni 2016 föreslagit att motionerna avslås. Förvaltningens föredragning 
sammanfaller med kommunstyrelsens. (M)-ledamöterna deltog ej i beslutet och avgav särskilt 
yttrande. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 september 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget 

Utdragsbestyrkande 
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UNO» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 226 

Anmälningsärenden 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning över anmälda ärenden perioden 5 september till och med 11 oktober 2016 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 september 2016. 
2. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhet, den 20 september 2016. 
3. Protokoll mark- och exploateringsutskottet den 27 september 2016. 
4. Migrationsverkets information och prognosbrev för september månad 2016. 
5. Infounation om rapport från inspektion av överföllayndare/överförmyndarnämnd, KSN-2016-
1951. 
6. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp, Moderaterna, 16-17 september 2016, KSN-2016-
0001. 
7. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp, Liberalerna, 28 september 2016, KW-2016-0001. 
8. Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp, Socialdemokraterna, 9 september 2016, KSN-2016-
0001. 
9. Protokoll jämställdhetsråden den 14 september 2016, KSN-2016-2083 . 
10. Delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala stadshuskoncern AB och moderbolag per 
augusti 2016, USAB-2016-27. 
11. Månadsrapport nämnder, KSN-2016-0475 . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upRelut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-19 

§ 227 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Förteckning delegationsbeslut perioden 6 september till och med 11 oktober 2016 
1. Finanschefens beslut om upplåning 100 mnkr genom certifikat den 16 september 2016, KSN-
2016-0499. 
2. Finanschefens beslut om upplåning 200 mnkr genom certifikat 1 september 2016, KSN-2016-
0499. 
3. Finanschefens beslut om upplåning genom obligation 21 september 2016, KSN-2016-0499. 
4. Näringslivsdirektörens beslut att bevilja Juniorhandelskammaren Uppsala bidrag med 20 000kr 
för att genomföra Business by ME 2016, KSN-2016-1719. 
5. Stadsdirektörens beslut om att flaggning i Carolinabacken den 16-18 september 2016 i 
samband med Pridefestivalen. 
6. Letter of Support for the Strategic program, KSN-2016-1734. 
7. Letter of Support, KSN-2016-1889. 
8. Nya anställningar i Uppsala kommun september månad 2016, KSN-2016-0490. 
9. Förhandlingsprotokoll Uppsala kommun och Lärarnas riksförbund den 2 september 2016, KSN-
2016-1692. 
10. Ansökan om särskild avtalspension, KSN-2016-2032. 
11. Stadsdirektörens beslut om tillförordnad förvaltningschef vid socialförvaltningen, KSN-2016-
2056. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 203 

KS 2016-10-19, ärende 4, Näringslivsprogram för Uppsala kommun 

Reservation (L) 

Liberalerna vill att näringslivsprogrammet ska ta särskild hänsyn till småföretagarna och deras 
speciella situation och behov i processer gentemot kommunen. Småföretagare har inte samma resurser 
och förutsättningar som större företag och kommunen måste ta hänsyn till detta. 

Därför yrkade Liberalerna i kommunstyrelsen: 

Att under mål 1 lägga till "samt särskild förståelse för småföretagarnas resurser och förutsättningar" 
efter "...kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet." 

Att under mål 4 lägga till "Samtidigt ska Uppsala kommun vara medveten om mångfalden av företag 
och deras varierande behov i kontakt med myndigheterna inom kommunen. Småföretagens behov har 
en annan karaktär än stora företag". 

Att ytterligare ett mål, 9, läggs till: "Uppsala ska ha en väl utvecklad politik för småföretag inom 
hantverk, service och handel". 

Uppsala har historiskt varit och är fortfarande en kommun för småföretagare inom hantverk, service 
och handel. Uppsala är idag ett regionalt centrum för gymnasiala yrkesprogram och ett flertal 
yrkesutbildningar inom vuxenutbildning som måste stärkas och utvecklas. Uppsala kommun ska stärka 
sin roll som en kommun även för småföretagare. Detta genom särskild medveten fokusering på 
småföretagarnas villkor, vilka skiljer sig från de stora företagens, och genom att säkerställa 
kompetensförsörjning till dessa små företag. Det innebär att yrkesutbildningarna på samtliga stadier 
kopplas starkare till arbetsmarknadens behov och ett starkt samarbete utvecklas mellan kommunen och 
branscherna. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 



Bilaga B § 203 

Ärende 4 
Näringslivsprogram 

Reservation 
Centerpartiet 

Företagande och arbete är grunden för all välfård. Därför är Centerpartiet mycket måna om att Uppsala 
ska ha ett gott företagsklimat och ett starkt näringsliv. Således är det positivt att kommunstyrelsen 
antagit ett program för hur arbetet mot dessa mål ska bedrivas. 

Det antagna programmet hade emellertid kunnat vara betydligt bättre. Om arbetet som bedrivs inom 
ramen för näringslivsprogrammet inte följs upp och jämförs mot andra relevanta kommuner riskerar 
programmet att bara bli en skrivbordsprodukt. Centerpartiet menar att relevanta och tydligt definierade 
mätetal samt kommuner att jämföra Uppsala mot borde ha identifierats i programmet. 

Vidare så borde Uppsalas näringsliv ha haft en större roll i programmets utformande. Företagen själva 
vet bäst vilket arbetet kommunen behöver prioriterar för att förbättra förutsättningarna för företagarna. 

Därtill så anser Centerpartiet att näringslivets viktiga roll i integrationen av nyanlända borde ha lyfts 
fram i programmet, liksom åtgärder för att förstärka denna roll. Exempelvis skulle kommunen kunna 
jobba med infoitnationsinsatser mot företagen om de subventionerade anställningar de kan nyttja för 
att anställa nyanlända, människor långt från arbetsmarknaden, etc. 

Av ovan anförda skäl reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att ärendet återremitteras för att inkorporera de intentioner som anförs i detta yrkande i 
näringslivsprogrammet, samt att i händelse av att detta avslås; 

att under punkten fem lägga till meningen "Som en del i arbetet ska Uppsala ha ett väl utvecklats' 
näringsliv inom upplevelse- och turismsektorn.", 

att handlingsprogrammet tydligt ska ange mätbara ambitioner, 

att tydligare lyfta fram hur kommunen ska förenkla för mindre företagare inom kommunens 
handläggning, 

att lägga till en rubrik som heter mätetal, och att kommunen använder den korg av mätetal som 
tidigare definierats för att bäst bedöma kommunens totala näringslivsklimat, 

att lägga till rubrik Relevanta kommuner att jämföra mot, och att kommunen använder de 33 tidigare 
utvalda kommunerna, 

att näringslivsprogrammet ska innehålla infonuationsinsatser riktade mot företagare om vilka 
subventionerade anställningsfonner de har möjlighet att nyttja, 

att kommunen ska verka för att särskilda medel utnyttjas för praktik. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 



Bilaga C § 203 

Ärende 4: Näringslivsprogram för Uppsala kommun 

Reservation 

Det är positivt att har beslutat om ett nytt näringslivsprogram, näringslivsfrågor borde stå betydligt 
högre på agendan än de gör under nuvarande politiska ledning. Vi hade velat se ett mer konkret och 
tydligt handlingsprogram och yrkade därför på att följande punkter borde ha förts in i 
handlingsprogrammet 

— Utforma servicegarantier för en mer förutsägbar och transparent service till företag (och 
privatpersoner) 

— Utfortna ett nytt kontaktcenter för ett helhetligt och gott bemötande gentemot företag (och 
privatpersoner) 

— Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för 
kommunen 

— Tnför  Solnamodellen för en bättre utslussning av människor i utanförskap på arbetsmarknaden 
— Sätt mål för besöksnäringen, 2.000 nya jobb till 2025 och totalt 10.000 nya jobb till 2050 
— Satsningen på sociala företag är på sikt en viktig del av utvecklingen av näringslivet i 

kommunen 
— Kommunen är i sin finansiering av välfärdstjänster en viktig aktör att utveckla näringslivet på 

detta område och bör vara aktiv i att fler företag kan starta genom nya upphandlingar i form av 
LOV och LOU, samt en positiv attityd gentemot friskolor, organisationer (ideell sektor), 
välfärdsföretag och andra aktörer som bidrar till en tillväxt i kommunen 

— Kommunen ska i sitt näringslivsarbete ha en ambition att nå även breda grupper av företagare, 
som i många fall inte är organiserade genom de stora företagarorganisationerna. Kommunen 
måste vinnlägga sig om att ha en egen positiv relation till Uppsalas företag 

Jonas Segersam (I(D) 
Kommunalråd 

kr>' ( 



Bilaga D §203 

Ärende 4, Näringslivsprogram för Uppsala kommun 

Särskilt yttrande 
M, L, C och Kl) 

Företags möjligheter och vilja att etablera sig, växa och anställa är avgörande för utvecklingen av hela 
Uppsala. Därför anser vi att näringslivets förutsättningar måste vara en av kommunens högst 
prioriterade frågor. 

I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet hamnar Uppsala kommun på flera punkter långt ner 
på listan i jämförelse med andra kommuner. Detta är något som måste tas på stort allvar och 
analyseras för att förbättra näringslivets förutsättningar. Sämst är Uppsala när det gäller service till 
företag, något som kräver omedelbar förbättring i inställning, servicegarantier och bemötande. 

I Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är relativt låg. Det dock inte självklart att det 
alltid ska vara så, utan vi politiker måste aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för fler jobb. För att 
skapa nya jobb och vara en betydande plats i en attraktiv region krävs att kommunens verksamhet 
utvecklas och kommunens samarbete med andra aktörer stärks. Vissa näringar i Uppsala har en enatin 
utvecklingspotential, exempelvis besöksnäringen, för både företag och för kommunen och mätbara 
mål för utvecklingen bör finnas inom ramen för Näringslivsprogrammet. 

De flesta nya jobben kommer inte från de stora arbetsgivarna, utan från företag med färre än 50 
anställda. Sedan 1990 har hela sju av tio nya jobb i Mälardalen skapats i småföretag och arbetet för att 
aktivt förbättra deras förutsättningar bör framgå i ett näringslivsprogram. 

"K 



Bilaga,13 § 204 

Ärende 5 
Mål & budget 2017 med plan för 2018-2019 samt fastställande av skattesats för 2017 

Reservation 
Centerpartiet 

Uppsala kommuns ekonomi är ansträngd samtidigt som kommunen står inför stora utmaningar i 
termer av integration och demografi. Centerpartiet anser att kommunen behöver ett mål och budget-
dokument som tydligt adresserar dessa problem och har större ekonomisk disciplin än den antagna mål 
och budget. 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2017-2019, med 
utgångspunkt i de inriktningsmål och uppdrag samt nyckeltal som finns angivna i Centerpartiets 
förslag till mål och budget för 2017, och senast den 31 december 2016 återrapportera 
verksamhetsplanen till kommunstyrelsen, samt 

att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 2017-2019, 
fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2017. 

Därtill reserverade sig Centerpartiet till förmån för att kommunstyrelsen skulle föreslå 
kommunfullmäktige 

att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med Centerpartiets förslag till mål och budget 
för 2017, 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2017 till 
20:84 öre per skattekrona, 

att anta investeringsbudget för 2017 samt för resterande planperiod enligt Centerpartiets förslag till 
mål och budget för 2017, 

att anta inriktningsmål och uppdrag enligt kapitlet Mål och uppdrag för nämnder och styrelser i 
Centerpartiets förslag till mål och budget för 2017, 

att anta nyckeltal för kommunens verksamhetsområden enligt Centerpartiets förslag till mål och 
budget för 2017. 

att anta ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och 
dotterbolagen i stadshuskoncemen enligt kapitlet Ägardirektiv, avkastningskrav och 
investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskonernen i Centerpartiets 
förslag till mål och budget för 2017. 

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2017 samt för resterande 
planperiod enligt Centerpartiets förslag till mål och budget bilaga 3 och bilaga 4, 



att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överfönnyndamämnd respektive 
räddningsnämnd enligt Centerpartiets förslag till mål och budget för 2017, 

att fastställa resultaträkning för 2017 samt för resterande planperiod enligt Centerpartiets förslag till 
mål och budget för 2017, 

att fastställa internräntan för 2017 till 1,75 procent, 

att kommunfullmäktige i december 2016 fastställer taxor och avgifter för utbildningsnämnden och 
idrotts- och fritidsnämnden, 

att fastställa gatu- och sa-mhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa räddningsnämndens avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa kulturnämndens avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 15, 

att fastställa uppföljningsplan enligt Centerpartiets förslag till mål och budget för 2017, 

att under kommunstyrelsen för år 2017 budgetera 6 388 tkr till kommunrevisionen, 

att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2017 till 15 miljoner kronor, 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni  2017 med förslag 
gällande reviderad budget om 47,5 miljoner kronor för att invänta effekter som konsekvens av 
omorganisationen per den 1 januari 2017, 

att fastställa att investeringar överstigande 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad 
investeringsbudget som nämnd avser genomföra kräver av kommunstyrelsen beviljat 
igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas, 

att fastställa att investeringar överstigande 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad 
investeringsbudget som bolag (exklusive Uppsalahem AB) avser genomföra kräver av Uppsala 
stadshus AB beviljat igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet 
Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och dämied 
omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017. 

att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt handlingens bilaga 15, 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 



Q09 

Ändringar i mål och budget 
Genomförda ändringar i ärendet Mål och budget 2017, med plan för 2018-19: 

Missiv 
Flytt av att-satser från KS till KF samt tillägg i att-sats enligt nedan: 

att fastställa att investeringar över 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad 
investeringsbudget som nämnd avser genomföra kräver av kommunstyrelsen beviljat 
igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas. 

att fastställa att investeringar över 50 miljoner kronor inom befintlig beslutad 
investeringsbudget som bolag (exklusive Uppsalahem AB) avser genomföra kräver av 
Uppsala stadshus AB beviljat igångsättningstillstånd innan investeringen kan påbörjas. 

Tillägg av att-sats: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet 
Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och 
därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017. 

I arbetet med en hållbar ekonomi krävs en långsiktig strategi för kommunens investeringar. 
Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka genom ett stärkt resultat. Varje enskild 
investering prövas före det att den får starta och för investeringar över 50 miljoner kronor 
krävs ett igångsättningsbeslut från bolagsstyrelse Uppsala stadshus AB eller 
kommunstyrelsen. 

Handlingen 

Sid 18 

Tillägg av två indikatorer för mål 6, återfinns även i bilaga 11: 

7. Andel elever med minst E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan) 

8. Andel elever som inte klarat E i samtliga kurser (avgångselever gymnasieskolan) 

Sid 43 

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det 
finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst och bostadsområde/-ort. Kunskap om 
bakomliggande faktorer till ojämlikhet i hälsa behöver öka och ska ligga till grund för beslut 
om insatser. Samverkan med landstinget regionen behöver utvecklas och fördjupas. 



Bilaga A § 205 

Ärende 6, Kommunstyrelsens uppföljning per augusti 2016 

Reservation 
M, L, C och KD 

I handlingen framkommer det att Uppsala kommuns IT-verksamhet under år 2016 beräknas gå med 
underskott om 49,5 miljoner kronor. Detta är nästan lika mycket som den rödgröna majoriteten 
föreslår att Uppsalas gymnasiesärskola ska fa kosta under hela nästa år. Vi anser att det krävs en 
detaljerad analys av verksamhetens budgetavvikelse samt en åtgärdsplan för denna för att se vilka 
förbättringar som kan göras och undvika att något liknande sker igen. 

Efter valet stoppades den rödgröna majoriteten den upphandling av IT-tjänster som påbörjats av 
Alliansen med motiveringen att det skulle bli för kostsamt. När det nu visar sig att den kommunala IT-
verksamheten har ett stort prognosticerat underskott för år 2016 måste detta anses än mer orimligt då 
detta är kostnader som hade kunnat undvikas. 



Bilaga A § 206 

Ärende 7 
Uppföljning per augusti och årsprognos 2016 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiets inställning till kommunens ekonomi är att kommunen inte har några egna pengar, utan 
att den kommunala ekonomin är skattebetalarnas pengar som de uppdragit åt politiken att förvalta på 
ett klokt och varsamt sätt. 

Ulleråker är ett omfattande projekt och osäkerheterna kring det är stora. Kommunstyrelsen är ytterst 
ansvarig för att projektet sköts på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt, varför Centerpartiet menar att den 
särskilt och regelbundet bör följa upp dess ekonomi samt presentera åtgärdsplaner för att minimera 
ekonomiska risker. Det är olyckligt att kommunstyrelsen valde att avslå Centerpartiets yrkande med 
denna avsikt. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 207 

Ärende 8 
Principer för Uppsala kommuns ekonomistyrning 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet anser att decentralisering bör vara en självklar del av Uppsala kommuns 
ekonomistyrning. En centraliserad organisation innebär att problem och utmaningar måste lyftas till en 
högre nivå för beslut om åtgärder. Dessa åtgärder är ofta mindre effektiva än åtgärder som tas fram 
direkt i den verksamhet där problemet finns, då övriga nivåer inte besitter samma sakkompetens. 
Därefter måste den beslutade åtgärden förmedlas till problemnivån för verkställande. 

Decentralisering av ansvar och befogenheter innebär således att verksamheten blir smidigare, 
effektivare och mer snabbfotad. 

Av ovan anförda skäl reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att ärendet återremitteras i syfte att inkorporera subsidiaritetsprincipen och decentralisering i enlighet 
med ovanstående i principerna för Uppsala kommuns ekonomistyrning. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 



Bilaga A § 208 

Ärende 9: Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen 

Reservation 

Kristdemokraterna har varit emot att lägga ner de två väl fungerande produktionsnämnderna. Vi ville 
nu för att markera kontinuiteten behålla namnet på Teknik och Service när ett utskott i 
Kommunstyrelsen tar över samma uppgifter som Styrelsen för Teknik och Service och yrkade därför 
på att det nyinrättade utskottet och staben ska benämnas "Utskottet för Teknik & Service" och "Staben 
för Teknik & Service" 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 

P 



Bilaga B § 208 

Ärende 9 
Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen 

Reservation 
Centerpartiet 

I syfte att göra Uppsala kommuns organisation flexiblare och mer effektiv förordar Centerpartiet en 
mer decentraliserad organisation. Den beslutade nya nämndorganisationen innebär tvärtom en mer 
centraliserad organisation, varför Centerpartiet reserverade sig mot ärendets två första att-satser till 
förmån för 

att ärendets två första att-satser avslås. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 212 

Ärende 14, Samverkan mellan Uppsala kommun och statliga myndigheter 
mot organiserad brottslighet 

Särskilt yttrande 
M, L, C och KD 

Vi stödjer arbetet som sker i samverkan mellan Uppsala kommun och statliga myndigheter mot 
organiserad brottslighet. Vi anser dock att samverkansarbetet bör vara en del i en Trygghetsplan för 
Uppsala kommun för att ett samlat grepp ska tas runt alla trygghetsskapande åtgärder. 



Bilaga A § 214 

Ärende 15: Löneväxling mot cykel 

Reservation 

Kristdemokraterna är positiva till att man ger personal till löneväxling för att attrahera nyckelpersoner 
och ge goda anställningsvillkor. Löneväxling innebär ingen extra kostnad för kommunen, och då anser 
vi att man borde kunna löneväxla mot milj öbil på samma sätt som mot cykel. Att säga nej till bil, även 
om den är miljövänlig innebär en diskriminering för de anställda i kommunen som bor på landet och 
inte har tillgång till kollektivtrafik eller har far långt avstånd för att cykla till arbetet. 
Kristdemokraterna yrkade därför som tillägg att möjligheten på motsvarande sätt även skulle gälla 
hyrköp av milj öbil 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 

JU 



Bilaga A § 215 

Ärende 16 
Studieresa till Stuttgart, Tyskland för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Studieresor till framgångsrika verksamheter på andra platser i Sverige såväl som utomlands är viktiga 
verktyg för att stärka förtroendevaldas kompetens och inhämta inspiration till bättre lösningar på 
Uppsalas utmaningar. Centerpartiets uppfattning är dock att dylika resor måste ha tydliga och 
väldefmierade syften och kunna antas skapa nytta för dem som i slutändan betalar för resan — Uppsalas 
skattebetalare. Därför bör varje resa också följas upp med en måluppfyllelserapport. 

I fallet med den nu beslutade resan till Stuttgart i Tyskland anser Centerpartiet att det är högst oklart 
vilken nytta som resan väntas generera för skattebetalarna. Givet den stora integrationsutmaning som 
Uppsala och stora delar av övriga Sverige står inför hade det varit mer lämpligt att anordna en 
studieresa till en kommun som arbetat framgångsrikt med integration. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 216 

KS 2016-10-19, ärende 17, Utökning av kommunstyrelsens bidrag till föreningars/organisationers 
stöd till flyktingar 

Reservation (L) och (KID) 

Liberalerna och Kristdemokraterna tycker det är bra att majoriteten uppmärksammat att civilsamhället 
har möjlighet att göra stora insatser och spela en avgörande roll i integrationsprocessen. Att S, MP och 
V nu därför skjuter till mer medel till civilsamhällets insatser är välkommet. Men flera organisationer 
väntar i dagsläget på beslut, och en miljon kommer inte att räcka till de insatser som behövs. 
Liberalerna och Kristdemokraterna yrkade därför i enlighet med tidigare ställningstaganden på att 
utökningen av kommunstyrelsens bidrag till föreningars/organisationers stöd till flyktingar skulle 
uppgå till 2 miljoner. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 



Bilaga A § 217 

Ärende 19, Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsutrymme 2016 

Särskilt yttrande 
Moderaterna 

I och med den nya bosättningslagen som trädde ikraft 1 mars 2016 är det klart att Uppsala kommun 
ska ta emot 616 nyanlända personer med uppehållstillstånd under 2016. Då detta anses vara ett 
kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla bostäder stödjer vi förslaget, men anser att Uppsala kommun 
bör sälja av en motsvarande andel av kommunens befintliga bostadsrättsinnehav för att göra 
investeringen kostnadsneutral samt inte öka andelen bostadsrätter som ägs av kommunen. Samtidigt 
bör det utredas och tas fram förslag till en modell för hur personer som bor i kommunala bostadsrätter 
skall kunna köpa den bostad de bor i, med t.ex. kommunal borgen. 



Bilaga B §217 

KS 2016-10-19Ärende 18, _Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsutrymme 2016 

Reservation (L) 

Uppsala kommun har de senast åren via utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, fastighetsnämnden, 
socialnämnden och kommunledningskontoret arbetat med att se över alla bostadsrätter som ägs av 
kommunen och hyrs ut i andra hand till utsatta människor. Att som kommun köpa, äga och hyra ut 
bostadsrätter har fördelar men även stora nackdelar, det är ett komplicerat systemet. Kortsiktigt låter 
det humant och bra; kommunen köper en bostadsrätt och hyr ut den till behövande i andra hand. 
Problemet dyker dock upp senare. När människornas livssituation förändrats och de inte längre är 
beroende av kommunen i övrigt. Då sitter de med andrahandskontraktet men utan övriga kommunala 
insatser. De kan ha vanliga jobb och barn som sedan länge har flyttat hemifrån. Familjesituationen kan 
alltså se helt annorlunda ut än vad den gjorde då kommunen erbjöd ett andrahandskontrakt på en 
bostadsrätt. Den situationen finns idag och bekräftas av den slutrapport som gjordes i projektet 
"Ordning och reda". Den insats vi gör genom att erbjuda människor andrahandskontrakt blir ofta en 
björntjänst på längre sikt. Hyresgästerna missar att kvalificera sig till den reguljära bostadsmarknaden, 
och kan inte ta sig vidare till egna lägenheter, utan fastnar i systemet. 

Redan idag har vi runt 900 bostadssociala kontrakt varav 336 är bostadsrätter. De flesta är köpta på 
1990-talet. Problemet är komplext, med besittningsskydd och annat vilket gör att köp av bostadsrätter 
som är tänkta som kortsiktiga lösningar blir permanenta och svåra att göra något åt. Därför anser vi i 
Liberalerna att hyresrätter är ett bättre alternativ än dyra bostadsrättslösningar. Som vi ser det har 
hyresrätten flera fördelar för individen och kommunen. Vi ska använda skattemedel försiktigt. Som 
kommun ska vi också undvika att konkurrera med övriga Uppsalabor i deras iver att hitta bostad. Det 
är svårt nog för dem att hitta ett objekt som passar och är prisvärt, utan kommunen som konkurrent. 
Liberalerna vill samtidigt vara konstruktiva och hitta lösningar för den rådande situationen där 
flyktingar sitter fast i flyktingförläggningar med permanenta upphållstillstånd i väntan på 
kommunplacering. 

Mot denna bakgrund yrkade Liberalerna i kommunstyrelsen på följande: 

• Att uppdra till kommunledningskontoret att förbreda en försäljning av samtliga bostadsrätter 
till vårt kommunala bolag, Uppsalahem. 

• Att ge Uppsalahem ett ägardirektiv som innebär att snarast starta en matchning av hyresgäster 
som bor i dessa bostadsrätter mot en vanlig hyresrätt i Uppsalahems bestånd i syfte att frigöra-
och öka genomströmningen av bostadsrätterna. 

• Att uppdra till kommunledningskontoret att intensifiera arbetet med blockförhyrning, med 
spridning över hela kommunen för att motverka segregationen. 

• Att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen 
snarast undersöka och om möjligt förbereda en upphandling av nybyggda tillfälliga 
modulhyresrätter utspridda över Uppsala. 

• Att påskynda processerna med detaljplan och bygglov särskilt för sådana som avser 
byggnation av hyresrätter. Balanslistan omfattar idag minst 60001gh. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 



Bilaga C § 217 

Ärende 18: Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsutrymme 2016 

Reservation 

Kristdemokraterna har redan tidigare lagt förslag på andra åtgärder för att hitta möjligheter för 
nyanlända att bo i kommunen. Vi yrkade som tillägg till förslaget att kommunen skulle inleda en 
planering för att bygga 700 modullägenheter runt om i kommunen och att det skulle tas fram en plan 
över vilka bostadsrätter som kommunen idag innehar som inte är strategiska och kan avyttras 

Jonas Segersam (KD) 
Kommunalråd 

if 



Bilaga D § 217 

Ärende 18 
Inköp av bostadsrätter och omfördelning av kommunstyrelsens investeringsutrymme 2016 

Reservation 
Centerpartiet 

Uppsalas bostadsbrist är svår, och att på kort tid inhysa fler än 600 nyanlända är en stor utmaning. 
Okonventionella lösningar kan behövas, men att köpa bostadsrätter i Uppsala är både ineffektivt, dyrt 
och kortsiktigt. 

Åtta bostädsrätter är inte på långa vägar tillräckligt för att inhysa 600 personer. Ska boendeförhållande 
för de människor som placeras i bostadsrätterna vara drägliga räcker de på sin höjd till för att inhysa 
ett 30-tal personer. Nänuare 11 miljoner kronor är en sanslöst stor kostnad för att inhysa så fa 
människor. 

Vidare så beslutade majoriteten att finansiera inköpet med medel avsedda för markköp, vaimed 
kommunens möjligheter att långsiktigt lösa bostadsbristen försämras. 

Centerpartiet anser att det är ohållbart att kommunen på regelbunden basis ska köpa in bostadsrätter 
för sociala ändamål. Istället bör kommunen ta ett strukturellt helhetsgrepp om situationen för att hitta 
en mer långsiktig lösning. Tills en sådan lösning är på plats bör kommunen istället undersöka 
möjligheterna att upphandla året-runt-öppna campingplatser och vandrarhemsplatser eller uppställa 
mobila bostäder. Inköp av bostadsrätter bör vara en absolut sista utväg, och eftersom kostnadsläget i 
Uppsala är högre än i de flesta kommuner borde kommunen i första hand köpa bostadsrätter i 
kommuner där kostnadsläget är lägre. 

Mot bakgrund av detta reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att ärendet återremitteras för att hitta effektivare, billigare och mer långsiktiga åtgärder för att inhysa 
nyanlända, samt i händelse av att de två första att-satserna avslås, samt i händelse av att denna att-sats 
avslås, 

att ärendet avslås i sin helhet. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga B § 219 

Ärende 20 
Kommunrevisionen: Förstudie kring kommunens arbete att underlätta för nyanlända att komma ut på 
arbetsmarknaden 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet välkomnar att en förstudie görs på detta område. Att snabbare få nyanlända i egen 
försörjning är en ödesfråga för Uppsala och för Sverige, och en nödvändighet för att kunna finansiera 
och leverera välfärd i framtiden. 

Centerpartiet ställer sig bakom förstudiens slutsatser, men menar att ännu större fokus bör läggas på 
svenskundervisning. Språk och jobb är nycklarna till framgångsrik integration och inkludering, och 
Uppsala kommun måste göra mer för att nyanlända ska lära sig svenska så snabbt som möjligt. 

Därtill efterlyser Centerpartiet en satsning på inlduderingsjobb för att etablera en regelbunden kontakt 
mellan den reguljära arbetsmarknaden och de som befinner sig längst ifrån densamma 

Stefan Hanna (C) 

fp 



Bilaga A § 219 

Ärende 21, Kommunrevisionen Förstudie kring kommunens arbete att 
underlätta för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden 

Särskilt yttrande 
Moderaterna 

Uppsala riskerar att få stora utmaningar med integrationen när människor får det svårare och svårare 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett första jobb är ett stort och viktigt steg både för individen och för 
samhället. Ett jobb är inte bara en försörjning, utan en gemenskap och ett sammanhang, det skapar 
förutsättningar att forma sitt eget liv, ger kollegor, gemenskap, lön och självständighet. Att vi blir fler 
som arbetar innebär också mer resurser till vår gemensamt fmansierade välfärd. 

Moderaterna har under de senaste åren lämnat ett flertal förslag som skulle underlätta för nyanlända att 
ta sig ut på arbetsmarknaden. Förstajobbet-avdrag, förstajobbet-anställning och breddade RUT och 
ROT-avdrag samt utbildningsplikt är några fa exempel på förslag som Moderaterna lagt nationellt. 

Fler vägar in på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder så som Uppsalavärdar och flexibel SFI-
undervisning med fler aktörer som ger mer valfrihet är några få av de förslagen som vi lagt lokalt. 
Dessa förväntas avsevärt korta vägen in på arbetsmarkanden för den som nyligen kommit till Sverige. 
Vi har även föreslagit satsningar på besöksnäringen som är en utmärkt sektor för den som ska komma 
in på arbetsmarknaden och söker sitt första jobb. 

Det framkommer även i förstudien att kvinnors situation inom etableringen behöver fokuseras. En 
åtgärd som infördes under Alliansen, men som nu tagits bort av den rödgröna majoriteten är 30-
timmars förskola till föräldralediga eller arbetslösa. Denna insats är otroligt viktig både för 
sysselsättningen och för integrationen, särskilt för kvinnor som annars riskerar att aldrig stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 

För den som är ny i vårt land är ett arbete ett utmärkt sätt att komma in i vårt samhälle. Ett första jobb 
är grunden, för bara genom ett första jobb kan man få ett andra eller ett tredje jobb - och en karriär. På 
dagens arbetsmarknad är det fåne och färre som har samma arbete under hela sitt arbetsliv. Vad som 
däremot består är det viktiga i att faktiskt få ett första jobb, vare sig du är ny i landet eller just har 
avslutat din utbildning. 



Bilaga A § 224 

Ärende 25 
Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra föreningsbidrag för att stödja ett bättre 
integrationsarbete 

Reservation 
Centerpartiet 

Integrationen är en ödesfråga för Uppsala och för övriga Sverige. Det civila samhället — 
idrottsföreningar, kultursällskap, välgörenhetsorganisationer etc. — fyller en viktig funktion i 
integrations- och inkluderingsarbetet. Centerpartiet menar att Uppsala kommun bättre bör stödja dessa 
organisationers viktiga arbete. Därför reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att motionen bifalls. 



Bilaga A § 225 

Ärende 26 
Motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken samt motion av Jonas 
Segersam (KD) om DDR-konsten 

Reservation 
Centerpartiet 

Uppsala kommun är en demokratiskt styrd organisation. Centerpartiets bestämda uppfattning är att 
kommunen som sådan inte bör finansiera eller upplåta utrymme för diktaturförhärligande uttryck. 
Därför reserverade sig Centerpartiet till förmån för 

att bifalla motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken 



Bilaga B § 225 

Ärende 26: Motion... av Jonas Segersam (KD) om DDR-konsten 

När det gäller andra att-satsen i motion av undertecknad är ju den redan genomförd, vilket förklaras i 
svaret, och i den delen borde ju därför motionen anses som besvarad. När det gäller invändningarna 
mot första att-satsen ville vi påpeka att de bygger på ett missförstånd då ett taggtrådsstängsel inte bör 
anses som något ingrepp i konstverket utan blott en ingärdning till skydd för verket. Om 
kommunfullmäktige skulle anse att just ett taggtrådsstängsel är olämpligt är vi även öppna för ett 
uppförande av en mur runt konstverket. Uppförande av murar har utförts även av andra regimer som 
skydd utåt eller inåt, och poängen är alltså att konsten ska skyddas, inte avlägsnas. 

Kristdemokraterna yrkade bifall till motionen av undertecknad 

Jonas Segersam (KB) 
Kommunalråd 

c1/49.
fr

/9\5' 



Bilaga C § 225 

Ärende 27, Motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i 
Carolinabacken samt motion av Jonas Segersam (IfD) om DDR-konsten 

Särskilt yttrande 
Moderaterna 

Moderaterna står inte bakom den konstnärliga gestaltningen av paradgatan, utan reserverade sig mot 
beslutet och föreslog ursprungligen att paradgatan skulle få konstnärliga uttryck som hämtat sin 
inspiration från exempelvis Uppsalas forskare eller andra storheter. 

Uppsala kommun har lagt ner stora resurser på att rusta upp och omvandla stråket från Vaksala torg 
till Carolina Rediviva till Uppsalas nya paradgata. Ambitionen var att skapa en större och mer 
sammanhållen stadskärna. Moderaterna anser att konstverket är opassande på platsen, det är taget ur 
sitt sammanhang 
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