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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (14, Le vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (-) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (S) 
Mats Gyllander (M) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Linda Eskilsson (MP) 
Madeleine Andersson (M) 
Maria Patel (5) 
Jonas Petersson (C) 
Helena Nordström Källström (MP) 
David Perez (SD) 
Eva Moberg (KD) 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Maria Ahrgren, 
avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Anna Lundgren, koordinator. Lars Niska, 
kommunsekreterare. Susanne Eriksson (5), politisk stabschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§83 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslut 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendet Värdskap för 0-
ringen 2021 samt 

2. att ärendena Yttrande över remiss av Ideburen välfärd (SOU 2019:59) och Svar 
på motion om slopat dubbdäcks förbud i Uppsala av Simon Alm (-) utgår. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§84 

Godkännande om inhyrning av gruppbostad 
enligt bostad med särskild service LSS 9:9 på 
Norby 31:78 

KSN-2019-1805 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hyra in gruppbostad enligt bostad med särskild service LSS 9:9 på Norby 
31:78, samt 

2. att uppdra till stadsbyggnadsförva [tingen att sälja Norby 31:78 och erbjuda 
Norby 31:77 för försäljning till den part som vinner upphandling av Norby 
31:78. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Inhyrningen är ett bidrag i att möta uppdraget i Mål-och budget om ökad tillgång på 
LSS-bostäder. Åtgärden finns beslutad av omsorgsnämnden och kommunstyrelsen i 
Bostads-och lokalförsörjningsplan för vård-och omsorg 2020-2024 (KSN-2019-02984). 

Inhyrning sker genom upphandling utifrån LOU. Den hyresvärd som vinner 
upphandlingen ges rätt att köpa fastigheten Norby 31:78 och ges option på att köpa 
gran nfastigheten Norby3 1:77f ör uppförande av villa. Hyresvärden ska uppföra 
gruppbostaden baserat på Uppsala kommuns funktionsprogram för bostadstypen. 
Norby 31:78 är detaljpianelagd för gruppbostad 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 100 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020 
• Bilaga 1, Avtalsutkast med bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§85 

Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 
2019 

KSN-2020-00641 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge rapport till länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Varför lyfter inte ärendet upp att den nya platsen för mätstationen i större utsträckning 
än tidigare påverkas av den omfattande plats för kollektivtrafiken som Resecentrum 
utgör? Att flytten av mätstationen från Kungsgatan 42 till Kungsgatan 67 konsekvent 
visat på överskridanden av dygns- och timnormerna för kvävedioxider är väl i ljuset av 
det inte förvånande? 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar: 
(1) att negativa skrivningar om de olycks förebyggande dubbdäcken stryks, 
(2) att förslag om inskränkningar i dubbdäcksanvändandet stryks, samt 
(3) att rekommendera regeringen att undanta begränsningar av dubbdäck för hushåll 
med ett visst avstånd till närmaste förbudsområde samt brukare med särskilda behov. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Simon Alms (-) 
ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) första ändringsyrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avstår detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförande ställer först Simon Alms (-) andra ändringsyrkande (2) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) tredje ändringsyrkande (3) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för stora 
partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på Kungsgatan. Programmet antogs av 
fullmäktige den 26 maj 2014 § 136 och fastställdes av länsstyrelsen i februari 2015. 
Enligt programmet ska kommunen årligen rapportera arbetet med 
åtgärdsprogrammet till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 101 
• Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020 
• Bilaga 1, rapportering till länsstyrelsen av åtgärdsprogram för luft 2019 daterad 

2 mars 2020 

Justerandes signatur ..%,7 Utdragsbestyrkande 
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§86 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens arbete med klimatanpassning 

KSN-2019-03963 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med klimatanpassning med syfte 
att bedöma om arbetet är ändamålsenligt och effektivt. Granskningsrapporten i 
ärendets bilaga 2 har ställts till kommunstyrelsen för yttrande senast den 11 mars 2020. 
Kommunstyrelsen har beviljats förlängd svarstid till den 15 april 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 102 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen daterat 3 mars 2020 
• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport 13 december 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§87 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kultur- och fritidsverksamhet för personer 
med funktionsnedsättning 

KSN-2019-03964 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med bilaga 1, 
2. att kommunstyrelsen för egen del formulerar ett svar på den skrivelse HSO 

Uppsala kommun tillsänt kommunen, samt 
3. att kommunstyrelsen identifierar förslag till åtgärder där så är relevant, med 

anledning av HSO Uppsala kommuns skrivelse. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar, med instämmande från Erik Pelling (S) och Mohamad 
Hassan (L): 
(1) att kommunstyrelsen för egen de/formulerar ett svar på den skrivelse HSO Uppsala 
kommun tillsänt kommunen, samt 
(2) att kommunstyrelsen identifierar förslag till åtgärder där så är relevant, med 
anledning av HSO Uppsala kommuns skrivelse. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat sin granskning av kultur- och fritidsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning, bilaga 2, till kommunstyrelsen för yttrande. 
Kommunledningskontoret har efterfrågat och beviljats förlängd svarstid till senast den 
15 april 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 103 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande över kommunrevisionens granskning av kultur-

och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning daterat 28 
februari 2020 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskning av kultur- och fritidsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§88 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av delaktighet inom LSS-verksamheten 

KSN-2019-03965 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med bilaga 1, 
2. att kommunstyrelsen för egen del formulerar ett svar på den skrivelse HSO 

Uppsala kommun tillsänt kommunen, samt 
3. att kommunstyrelsen identifierar förslag till åtgärder där så är relevant, med 

anledning av HSO Uppsala kommuns skrivelse. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar, med instämmande från Erik Petting (S) och Mohamad 
Hassan (L): 
(1) att kommunstyrelsen för egen del formulerar ett svar på den skrivelse HSO Uppsala 
kommun tillsänt kommunen, samt 
(2) att kommunstyrelsen identifierar förslag till åtgärder där så är relevant, med 
anledning av HSO Uppsala kommuns skrivelse. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat funktionsnedsatta personers inflytande och 
självbestämmande över de insatser de fått beviljade enligt LSS i kommunen. 
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport, ärendets bilaga 2, över genomförd 
granskning till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunledningskontoret har 
efterfrågat och beviljats förlängd svarstid till senast den 15 april 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 104 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2020. 
• Bilaga 1, förslag till yttrande över kommunrevisionens granskning av 

delaktighet inom LSS-verksamheten daterat 28 februari 2020. 
• Bilaga 2, kommunrevisionens granskning av delaktighet inom LSS-

verksamheten daterad den 13 december 2019. 
• Bilaga 3, omsorgsnämndens yttrande i ärendet 12 februari 2020 § 9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§89 

Årsbokslut och årsredovisning 2019 

KSN-2019-2465 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna årsredovisning för 2019, samt 
2. att till investeringsbudgeten för 2020 lägga de pågående investeringarna 2019 

enligt handlingens bilaga 4. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, 
handlingens bilaga 3, 

4. att godkänna årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen, ärendets bilaga 1, 
5. att anmäla rapport om jämställdhet i Uppsala kommun till 

kommunfullmäktige, ärendets bilaga 2, samt 
6. att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2019 till 

kommunfullmäktige, ärendets bilaga 3. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun redovisar 2019 ett resultat om 2,6% (av skatter och statsbidrag). Detta 
är såklart glädjande, särskilt mot bakgrund av att kommunen kommer att vara i behov 
av överskottet för att täcka konsekvenserna av det förödande coronaviruset. 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har dock föreslagit ett höjt 
resultatmål om 2,5% snarare än de 2% som är målet idag. Detta skulle säkra ett 
välbehövligt, större, överskott även kommande år. 
Låneskulden är nu uppe i nästan 18 miljarder kronor, en ökning med 8,4% 2019. Det gör 
att ökningen av låneskulden var 5,8% per invånare, vilket överskred målet med 580 kr per 
invånare eller drygt 135 miljoner kronor. Vi har föreslagit att vidta åtgärder för att minska 
låneskulden och investeringskostnaderna och kommer att fortsätta driva detta. 
Bristfällig kostnadskontroll under flera år har lett till en oförsvarlig 
nettokostnadsutveckling (hela 5,8%, eller 659 miljoner under 2019), skatten har höjts 
istället för att förändra och effektivisera dyra verksamheter och oförmåga att prioritera 
har lett till en galopperande låneskuld. Det är inte vad kommunen behöver sett till den 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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prognostiserade befolkningsökningen och de stora expansionsprojekt som pågår. 
Tillsammans lade vi flera uppdrag till budget 2019 som inte bifölls i kommunfullmäktige. 
Årsbokslutet hade därför sett annorlunda ut om vi hade styrt. Särskilt anmärkningsvärt 
är exempelvis de skenande kostnaderna för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsnämnden 
uppvisar ett resultat om minus 39 miljoner kronorjäm fört med budgeten för ekonomiskt 
bistånd. Samtidigt finns medel kvar i budgeten för arbetsmarknadsinsatser. M, C och KD 
har lagt flera förslag både i nämnden och i budgetprocessen för att få fler i arbete och för 
att ställa högre krav på motprestation i försörjningsstödet. Enligt kommunens prognoser 
kommer kostnaderna för försörjningsstöd att fortsätta öka. År 2022 beräknas summan bli 
455 miljoner kronor. Det är problematiskt både för den enskilda individen som inte har ett 
jobb att gå till och riskerar att fastna i ett utanförskap. Det är också problematiskt för 
kommunens ekonomi. Det är hög tid att agera. 
Vi reagerar även på de viten som utdömts Uppsala kommun för icke verkställda 
beslutade LSS-placeringar. I dagsläget väntar alldeles för många människor på att få 
sina beslut verkställda, vilket är oacceptabelt. 
Vi vill under inriktningsmål 6 lyfta arbetet med barn i behov av särskilt stöd och en 
kunskapsskola för alla. Trots den tydligt redovisade ambitionen, att ge "barn i behov av 
stöd" 10 miljoner kronor under 2019, lyckades styret inte ta fram de kriterier som 
erfordrades för att kunna genomföra resursförstärkningen. Istället beslutade 
utbildningsnämnden att köpa in hjälpmedel under hösten 2019 för att ändå använda 
anslagna resurser. Ledningen och styrningen av verksamheten har på detta område 
varit påtagligt bristfällig, vilket dessvärre har försämrat verksamheten för de barn som 
behöver det offentliga åtagandet allra mest. I början av 2019 avslog styret snabbt M, C 
och KD:s gemensamma förslag, att ge "barn i behov av särskilt stöd" 12 miljoner kronor 
extra och därutöver ge "barn i behov av stöd" 10 miljoner kronor extra utifrån 
avgränsade medicinska kriterier. Effekten blev att satsningen på nämnda elevgrupper 
helt uteblev under 2019. Vi vill härmed ge ett tydligt besked: Vi sviker inte de barn som 
behöver de gemensamma insatserna allra mest. 
Avslutningsvis är vi mycket glada över de förändringar i Uppsala kommuns 
fastighetsägande som beslutats under året. Att sälja kommunala kommersiella 
fastigheter är en fråga vi drivit länge och nu blir det äntligen av. Där vi redan nu kan se 
resultaten känner vi att våra krav bli väl tillgodosedda i form av bra pris och seriösa 
köpare. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet lade fram ett eget budgetalternativ inför verksamhetsåret 2019. Ett bifall 
till den budgeten hade inneburit ett andrum för välfärden. Det hade inneburit fler 
kollegor och bättre arbetsmiljö för välfärdsarbetare. Det hade inneburit lägre sparkrav 
och åtstramningar som nu är mer kännbara på mycket lång tid. Det hade inneburit ett 
stopp för den ideologiska privatiseringspolitik som högern tidigare vurmat för och som nu 
även socialdemokraterna anslutit till. Det hade inneburit ett stopp för kortsiktiga och 
ekonomiskt destruktiva utförsäljningar av gemensamma tillgångar som Gottsunda 
centrum och hyresrätter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Att kommunen nu visar ett stort positivt resultat är inte alls särskilt positivt. Det resultatet 
har skett på bekostnad av välfärdens behov av resurser. Ojämlikheten och klyftorna växer 
samtidigt som minoritetsstyret lägger pengar på hög. 
Ett starkt ekonomiskt resultat är självfallet viktigt för kommunen. Den insikten visade 
Vänsterpartiet prov på när vi under föregående mandatperiod tog oss från stora 
ekonomiska underskott vilket var arvet efter åtta år med alliansstyre, till stabila 
överskott. Men att ha ett så stort överskott som kommunen nu uppvisar, samtidigt som vi 
saknar LSS-bostäder, samtidigt som anställda inom äldreomsorg och socialtjänst 
stressar så mycket att de blir sjuka av sina jobb, samtidigt som vi säljer människors hem 
för att kunna bibehålla dessa stora överskott, det är provocerande. Sannolikt inte bara 
för Vänsterpartiet utan för väldigt många Uppsalabor. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Årsredovisningen är allt för omfattande och borde halveras i sin omfattning och i större 
utsträckning avgränsas till enkla mätbara uppföljningar. 
Det är oroande att flera av de verksamheter som tillhör välfärdens kärnverksamheter 
redovisar underskott. Äldrenämnden, Omsorgsnämnden, Socialnämnden och gatu- och 
samhällsmiljönämnden tillhör kommunens prioriterade verksamheter. Precis som inom 
alla delar av kommunens verksamheter finns stora förbättringsmöjligheter inom dessa 
områden. Samtidigt är det viktigt att nödvändiga förbättringsåtgärder också inkluderar 
mätbara och tydliga åtgärdsprogram som över tid möjliggör smartare leveranser av det 
invånarna ska kunna förvänta sig för höga skatter och avgifter. 
Uppsalas befolkningsökning är hög. Det är viktigt att kommunen utvecklas på ett sätt 
som medför att självförsörjningsgraden inte minskar. För att bättre förstå hur 
kommunens självförsörjningsgrad utvecklas är det viktigt att få en bättre förståelse för 
demografin hos dem som flyttar till och flyttar ifrån Uppsala kommun. Det finns inget 
egenvärde i att kommunen kan ha över 317.000 invånare år 2050. Det är allvarligt att 
Uppsala kommuns skattekraft sjunker i förhållande till jämförbara kommuner. 
Det är viktigt att inte fortsätta att kraftigt öka kommunens redan höga skuldsättning per 
invånare. En ökning på 5,8% av kommunens skulder, och att vi nu har en skuld per person 
på 77.200 kronor, är viktigt att ta på största allvar. 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Varför sjunker Uppsalas skattekraft jämfört med övriga kommuner såsom det lyfts fram? 
Det är en 550 sidor handling, men inget svar på en av de absolut viktigaste frågorna. 
Kommunen behöver en skattekraft som utvecklas i linje med eller gärna bättre än övriga 
kommuner för att inte halka efter. Nu konstateras det i handlingen att skattekraften 
försämrats i förhållande till övriga kommuner utan att det får en rimlig förklaring. På 
mötet lovade styrelsens ordförande Erik Pelling att återkomma på nästa 
kommunstyrelse med någon form av förklaring som inte kräver omfattande 
utredningsarbete. Det välkomnas! 
Utgångspunkten för det som namnges som jämställdhetsrapporten verkar vara att lyfta 
kvinnor där kvinnor av styret anses ha sådana behov, medan inte samma gäller för 
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pojkar ide fall där dessa som grupp ligger efter flickor. Därtill är även en utgångspunkt 
att försöka tvinga in olika grupper till kvoter, vilket går i strid med frivillighetslinjen. 
Forskning visar att ju högre grad av frivillighet att välja karriär desto större segregering 
uppstår mellan kön eftersom dessa som grupp dras till olika sorters arbeten. Lika 
förutsättningar ger helt enkelt olika utfall, vilket är det perspektiv som borde vara 
utgångspunkten då det är det som är rättvist. Rapporten har istället valt perspektivet att 
utfallet är det viktigaste och att man därför måste försöka tvinga grupper in i roller de 
själva inte innerst inne skulle vilja välja. Det viktiga är att erbjuda likvärdiga 
förutsättningar för att nå karriärmålen och att dessa karriärmål har rimliga villkor. 
Exempel från "jämställdhetsrapporten": 
att bidra till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden 
1. Prioritera utrikes födda kvinnor och flickor i kommunens verksamheter 
2. Konsekvenser för kvinnor utifrån demografiska och finansiella utmaningar behöver 
följas nogsamt 
3. Prioritera flickors välmående 
Det är givetvis inte negativt att exempelvis satsa på att öka välmåendet hos 
befolkningen, men att ensidigt bara satsa på en del av befolkningen och kalla det för 
jämställdhet ellerjämlikhet är direkt felaktigt. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2019. Den ekonomiska 
ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Uppsala 
kommunkoncern bidrar sammantaget positivt till att förverkliga kommunfullmäktiges 
vilja inom ramen för de resurser som finns till hands. Koncernen bedöms därför ha en 
god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt 
strävar koncernen självklart efter att skapa ännu mer värde per insatt krona för att 
långsiktigt ge goda förutsättningar för kommunens invånare, företag och 
organisationer. 

Viktiga händelser efter bokslutsdagen 
Covid-19 situationen påverkar förutsättningarna mycket negativt och utvecklingen är 
osäker. Effekterna för Uppsala kommun kan i dagsläget inte överblickas. Förutom 
omedelbara konsekvenser för drabbade invånare och redan nu förändrade 
förutsättningar för verksamheten väntas skatteunderlaget minska framåt samtidigt 
som behoven i samhället förändras eller ökar. Minskade intäkter och stigande 
kostnader för flera verksamheter kommer att påverka resultat och ställning negativt. 
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Beroende på utvecklingen och omfattningen av covid-19 kommer betydande 
omprioritering krävas i drifts- och investeringsverksamheten. 1 detta avseende 
uppfattar Uppsala kommun sig trots osäkerheter ändå relativt sett väl rustad. 
Kommunen har såväl organisatorisk som finansiell förmåga att möta och hantera stora 
utmaningar. 

Rapporteringen till kommunfullmäktige i juni av uppföljning av ekonomi och 
verksamhet per mars/april 2020 fokuserar särskilt på konsekvenser av Covid-19. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 31 mars 2020 § 126 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020 
• Årsbokslut och årsredovisning 2019 
• Bilaga 1 Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen 
• Bilaga 2 Rapport om jämställdhet i Uppsala kommun 
• Bilaga 3 Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2019 
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§90 

Initiativärende om ändringsbudget 2020 från 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez ~erfors (M), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) 
och Jonas Segersam (KD) 
KSN-2020-01013 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att de utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills 
vidare läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån 
pågående pandemi kan hanteras. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Tobias 
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
Vi anser att vi befinner oss i en extra ordinär situation avseende Covid-19 och att det är 
svårt att se och förstå konsekvenserna i både sociala och ekonomiska hänseenden. Vår 
avsikt med förslag till ändringsbudget är stärka vissa områden inom välfärden där vi 
anser att behov föreligger. Vi ser och förstår också att detta inte täcker alla behov eller 
löser alla problem. Vi anser fortfarande att dessa behov föreligger och vidhåller att vi bör 
genomföra detta. Givet nuvarande underlag så ser vi att vi också kommer kunna göra 
detta nivå höjande för åren 2021-2022. 
När det gäller påverkan och kostnader för Covid-19 anser vi att det måste behandlas i 
särskild ordning och inte bör påverka denna fråga, och ser gärna att ett särskilt ärende 
bereds för det. 
När det gäller besöksnäringen så föreslår vi totalt 9 miljoner för att stärka den 
verksamheten över åren 2020-2023. Detta är särskilt viktigt i förhållande till Covid-19 
krisen, för besöksnäringen även i Uppsala har stora problem nu när hotell, restauranger 
mm inte har några gäster och därmed inte några intäkter. När krisen är över behöver 
ekonomin kring besöksnäringen i Uppsala en riktigt kickstart och vi vill att medlen 
används till detta. Med denna satsning kan vi investera både i evenemang som äger rum 
2020 men också de kommande åren 2021-2023. 
Vi vill också understryka att kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag till respektive 
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nämnd enligt förslaget och att sedan respektive nämnd skyndsamt skall fatta beslut om 
hur medlen skall användas i dess verksamhet. 
Vi yrkade bifall till KSAU:s förslag till beslut enligt nedan 
Att justera 2020 års budget genom att fördela 16 miljoner kronor till socialnämnden, 10 
miljoner kronor till omsorgsnämnden samt 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden. 
Att för en engångssatsning för Uppsalas besöksnäring (DUAB) fördela 9 miljoner kronor 
till kommunstyrelsen genom att justera 1,5 miljoner kronor avseende 2020 års budget 
samt att 2,5 miljoner läggs i plan för åren 2021-2023. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i KS hade vi yrkat bifall till KSAUs förslag till beslut. 
Centerpartiet ser fortfarande att de behov som ursprungsärendet pekade på finns kvar, 
oavsett om det råder en pandemi eller inte. Det är till och med så att behovet av extra 
medel har ökat. 
Centerpartiet är tacksamma till att förvaltningen berett ärendet och föreslagit hur de 
föreslagna 45 miljonerna av totalt 117 miljoner i extra statsbidrag på ett effektivt sätt kan 
fördelas ut i verksamheten. 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar: 
att de utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills vidare 
läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån pågående 
pandemi kan hanteras. 

Simon Alm (-) yrkar: 
Inom ramen för beslutspunkt 1 och 2 
i första hand ändra till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner kronor till 
kommunstyrelsen för en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i 
Uppsala kommun. 
i andra hand ändra till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner kronor 
till kommunstyrelsen för en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset 
i Uppsala kommun, 16 miljoner kronor till socialnämnden, 10 miljoner kronor till 
omsorgsnämnden samt 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Tobias Smed berg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Erik Pellings (S) ändringsyrkande 
och mot Simon Alms (-) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande finner att arbetsutskottets förslag är huvudförslag och att Erik Pettings (S) 
ändringsyrkande är motförslag. 

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Erik Pettings (5) ändringsyrkande 
röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 7 NEJ-röster, inklusive ordförandes 
utslagsröst, mot 7 JA-röster att bifalla Erik Pellings (S) ändringsyrkande. En ledamot 
avstod från att rösta. 

Ja-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), 
Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V). 

Nej-rost avger: 
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP) och Erik Pelling (S). 

Avstår: 
Simon Alm (-). 

Sammanfattning 

Ett initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 
(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) väcktes 
vid kommunstyrelsens möte 11 mars varvid kommunstyrelsen beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt initiativet. Kommunfullmäktiges beslutade den 
30 mars att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge 
förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och 
konsekvensbeskrivning. 

Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom 
ramen för de 117 miljoner kronorna fördela: 

• 16 miljoner kronor till socialnämnden (SCN) 
• 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden (UBN) 
• 10 miljoner kronor till omsorgsnämnden (OMN) 
• 9 miljoner kronor till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på 

Uppsalas besöksnäring (DUAB). 
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Förvaltningsorganisationen menar att med anledning av pågående pandemis 
påverkan på verksamheten samt avsevärt försämrade ekonomiska förutsättningar 
sedan ärendet väcktes är en ändringsbudget i enlighet med initiativärendet inte att 
rekommendera. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 14 april 2020 § 134 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 
• Bilaga, Initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), 

Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Segersam (KD) 
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§91 

Inriktning för ansökan om stadsmiljöavtat 
gällande spårväg 
KS N-2018-2976 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna inriktning för kommande ansökan om stadsmiljöavtal gällande 
spårväg, enligt KS beslut 2020-03-11 § 45. 

Reservationer 

Fredrik Ahistedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Fredrik Ahistedts (M) yrkanden med motiveringen: 
Kostnaden för spårväg är fortfarande oviss och enligt järnförelseutredningen av spårväg 
och BRT är både investerings- och driftkostnaden för BRT betydligt lägre. Spårväg tar 
väsentligt längre tid att bygga, skulle kräva avstängning av Kungsgatan under en längre 
tid och även innebära stora konsekvenser för stadsbilden. Fortfarande har ingen 
realistisk lösning för hur angöringen till Resecentrum via Bäverns gränd ska ske 
presenterats. 
Genom att flytta en del av de bostäder som planeras på den sydvästra sidan (Ulltuna) till 
den sydöstra (Bergsbrunna) blir underlaget av resenärer på den västra sidan mindre 
vilket innebär att behovet av just spårväg minskar. Boende på den sydöstra sidan kan då 
exempelvis transportera sig via den nya stationen i Bergsbrunna. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kristdemokraterna i Uppsala har efter en omfattande intern demokratisk process 
beslutat att rösta emot både spårväg och BRT från Resecentrum till Gottsunda och 
Ultuna. Den huvudsakliga anledningen är att vi vänder oss emot en 
kollektivtrafikutbyggnad i centrum innan övrig planering är mogen för det, och innan 
man har tittat på möjligheten för en ny bro och dragning via Kungsängen så att inte all 
trafik ska behöva gå via Islandsbron och Bäverns gränd. 
Vi vänder oss också emot att fatta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem med nya linjer 
innan det är bestämt hur det blir med ombyggnationen av Uppsalas resecentrum. 
Förslaget innebär exempelvis med största sannolikhet att Kungsgatan stängs helt för 
biltrafik. 
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I vår reservation till Kommunfullmäktige 29/1 2018 vid beslutet om avtalet med staten 
"Uppsalapaketet", där KD var enda parti förutom C som slutligen inte röstade ja till 
avtalet, var vår slutkläm: "Vi beklagar att den rödgröna majoriteten inte bättre förmår 
genomföra en process som samlar så många partier som möjligt i en fråga som är så 
viktig för Uppsalas framtid." 
Tyvärr står sig denna kritik fortfarande, och gäller även den nya vänstermajoriteten. I 
beslutet i KS 180516 om spårburen kollektivtrafik reserverade sig hela oppositionen (M, C, 
L, KD och SD) mot att inte vårt yrkande bifölls: "Att förslagen i spårvägsutredningen vägs 
mot andra kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar inför att slutgiltigt beslut ska fattas". 
Nu har äntligen en sådan jämförelse kommit till stånd vilket föranlett både M, C och SD 
att tydligt sätta ner foten till förmån för BRT. 
Istället för att hitta breda blocköverskridande lösningar har Uppsalas politiska styre 
under drygt 5 år nu från att ursprungligen ha kommit överens med staten om 
Ultunalänken, utökat spårsystemet till totalt 17 km och 3 linjer, samt i ett sent läge även 
ha fört in utredning av en omfattande investering i BRT till Gränby. Vi Kristdemokrater ser 
ingen anledning att hasta fram denna kollektivtrafikutbyggnad, och ser heller inte att 
BRT skulle vara bättre än spårväg med tanke på den relativt höga kostnaden även för 
den investeringen och med tanke på risken av framtida kapacitetsbrist. 
Därför anser vi inte att kommunen i nuläget bör gå vidare med underlag för ansökan om 
stadsmiljöpengar för byggande av spårväg (eller BRT) i centrum. När det gäller sträckan 
mellan Bergsbrunna och Gottsunda står dock Kristdemokraterna fast- en fortsatt 
utredning kan fortgå innan slutligt beslut 2021. Anledningen är att den sträckan är mer 
utredd, nyttan där av spårväg är mindre kontroversiell och det finns redan ett avtal med 
staten om finansiering av uppåt 50% av investeringen. 
Därför yrkade vi som alternativ till styrets förslag "att omarbeta förslaget för 
kapacitetsstark kollektivtrafik till att enbart omfatta stråket Gottsunda - Bergsbrunna 
("Ultunalänken") och därmed avstå kommande ansökan om stadsmiljöavtal gällande 
spårväg." 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Behovet av förbättrad kollektivtrafik i Uppsala kommun är stort. Det finns dock inget 
behov av spårväg inom de kommande fyrtio åren. Det är därför fel att ansöka om statlig 
medfinansiering för ett projekt inriktat på spårväg. Det är betydligt klokare att 
genomföra en ansökan om att investera i ett kiimatsmart och kapacitetsstarkt 
kollektivtrafiksystem i Södra staden. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i KS hade vi yrkat som i KSAUs förslag till beslut det 
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vill säga 
att ändra första att-satsen till: att godkänna inriktning för kommande ansökan om 
stadsmiljöavtal gällande BRT, samt i andra hand att ärendet avslås. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar i först hand, med instämmande från Simon Alm (-): 
(1) att ändra första att-satsen till: att godkänna inriktning för kommande ansökan om 
stadsmiljöavtal gällande BRT. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar i andra hand, med instämmande från Simon Alm (-): 
(2) avslag till arbetsutskottets förslag. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att omarbeta förslaget för kapacitetsstark kollektivtrafik att enbart omfatta stråket 
Gottsunda-Bergsbrunna ("Ultunalänken") och därmed avstå kommande ansökan om 
stadsmiljöavtal gällande spårväg. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
avslag om den inte helt är teknikneutral och istället riktar in sig på vad som ska 
åstadkommas. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) första ändringsyrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige återremitterade den 31 mars spårvägsärendet, "Beslut om 
sträckning för Uppsala spårväg samt jämförelseutredningen för spårväg kontra BRT 
(BusRapidTransit)", daterad 5 mars 2020, KSN-2018-2976, för bedömning mot 
bakgrund av att ärendet behöver belysas ytterligare med anledning av det nya 
ekonomiska läget och coronaviruset samt för att även se om det går att få en bredare 
majoritet i detta ärende. 

Kommunens ekonomiska situation påverkas starkt av den pågående spridningen av 
coronaviruset. Konsekvenserna på längre sikt kan än så länge inte överblickas. 
Uppsala paketet och kapacitetsstark kollektivtrafik omfattar investeringar med sikte på 
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Uppsalas framtida utveckling på lång och mycket lång sikt. De ekonomiska 
bedömningarna bygger på att kommunen erhåller statlig medfinansiering. 

Förvaltningens bedömning är att ärendet är tillräckligt berett för en ny bedömning. 
Förvaltningen föreslår att den nya bedömningen endast bör avse den tekniska 
lösningen, eftersom plan- och byggnadsnämnden tagit beslut om planbesked i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut om linjesträckning. Linjesträckningen är 
oberoende av teknisk lösning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 14 april 2020 § 135 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2020 
• Bilaga 1, tidigare tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 5 mars 2020 
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§92 

Nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 
bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings 
AB 

KSN-2019-03943 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal enligt ärendets bilaga 1, samt 
förslag till uppdaterad bolagsordning enligt ärendets bilaga 2 för Svenska 
Kommun Försäkrings AB. 

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

2. att bemyndiga kommunledningskontoret att tillföra det kapital som erfordras 
för att uppnå ny aktieägarandel i Svenska Kommun Försäkrings AB. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vad är värdet för Uppsala med att vi går från 5,4% ägande till 19,3% ägande? Innebär 
inte det också en högre riskexponering för Uppsala kommun? Hur har man kommit fram 
till att det är en rimlig fördelning av ny aktiefördelning genom att viktiga 
befolkningsstorleken till 80% och kommunens egendomsförsäkring till 20%? Den utökade 
ägarandelen innebär för Uppsala kommun ett större ekonomiskt åtagande om 
kapitalkravet för bolaget förändras. Hur stor är sannolikheten att kapitalkravet kommer 
att förändras inom de kommande tre åren? 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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Sammanfattning 

Svenska Kommun Försäkrings AB, SKFAB, bildades 2003 av Gävle och Sundsvall 
kommun och har idag tio kommuner som ägare, däribland Uppsala kommun. Bolaget 
tillhandahåller kommunförsäkringar och stöd till delägarkommunerna med ett 
riskbaserat förebyggande arbete som ska hålla ned skadekostnaderna. 

SKFAB har inkommit med förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 
bolagsordnings om ska beslutas vid bolagets bolagsstämma 14 maj 2020. 
Förändringarna måste dessförinnan godkännas i ägarkommunernas fullmäktige 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 106 
• Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2020 
• Bilaga 1, förslag till nytt aktieägaravtal i SKFAB daterat 12 december 2019 
• Bilaga 2, förslag till ny bolagsordning i SKFAB daterat 14 oktober 2019 
• Bilaga 3, protokoll från ägarsamråd i SKFAB 23 september 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

'-lf 



Uppsala 
kommun 

Sida 28 (53) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§93 

Fastställande av stadsdelsindelning 
KSN-2016-2075 

Beslut 

Kommunstyrelsen förestår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa stadsdelsindelning med tillhörande namn på stadsdelar enligt 
karta i ärendets bilaga 1, 

2. att Flogsta och Ekeby görs till två stadsdelar, där Ekeby utgör området öster 
om Flogstavägen. 

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkanden med motiveringen: 
Stadsdelen och samhället vi bor lär inte vilken plats som helst, det är en förlängning av 
vårt vardagsrum, våra hem. 
Uppsalas minoritetsstyre med S, L och Mp har med stöd av V tagit fram ett förslag till 
Uppsala kommunfullmäktige där stadsdelsgränserna i Uppsala ändras. Förslaget 
innebär att stadsdelarnas gränser anpassas så de överensstämmer med de 
statistikområden som kommunen årligen rapporterar till SCB, så kallade NYKO-områden. 
Statistik är nödvändigt för uppföljning och planering av samhällsbyggnadstekniska skäl 
men behöver nödvändigtvis inte styra stadsdelsgränser, det är ett lager som ligger över 
och oberoende av hur medborgarna idag och historiskt definierat sitt närområde. 
Minoritetsstyret föreslår bland annat att stadsdelar slås samman. Exempelvis föreslås 
bland annat Nåntuna och Vilan bli stadsdelen "Nåntuna Vilan". Vi anser att dessa 
stadsdelar ska vara kvar och inte slås samman till otympliga dubbelnamn som ingen 
använder. 
Dessutom anser vi att ärendet bör skickas på samråd så att människor ges en reell 
möjlighet att tycka till om förslaget. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkanden med motiveringen: 
Ett liknande ärende ska föregås av en medborgardialog där Uppsalabornas synpunkter 
ska väga tungt i den fortsatta ärendeprocessen. Det är mycket anmärkningsvärt att 
förslaget, som kommer efter protester mot föregående förslag, inte har remitterats till 
berörda vägföreningar, institutet för språk och folkminnen med flera som var intentionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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när ärendet återremitterades 2018. Förslaget har inte heller ställts ut på Uppsala 
kommuns hemsida så att Uppsalaboma har fått en chans att förhålla sig till förslagen. 
Att förslaget ställdes ut 2016 är inget acceptabelt skäl för att inte göra det igen innan 
ärendet lyfts i kommunfullmäktige. 
Att förslaget baseras på viljan att anpassa våra stadsdelsgränser till hur SCB samlar 
statistik anser jag vara dålig argumentation för föreslagna stadsdelsindelningar. 
Jag delar kritiken framförd av Namngivningsnämnden yttrande. Grunden för en 
stadsdelsindelning i Uppsala bör ligga de historiskt framväxta stadsdelarna och hur 
deras omfattning och gränser etablerats i uppsalabornas medvetande. Särskilt i miljöer 
av högt kulturhistoriskt värde och som förknippas med stadens identitet. Hänsynen till 
historia och tradition måste således tillåtas ta över det framlagda förslagets uttryckliga 
strävan att låta statistiska, konstruerade områden (NYKO-områden) utgöra grunden för 
indelningen. Förslagets nära koppling till dessa är enligt vår mening ett uttryck för ett 
alltför endimensionellt synsätt, som vi anser främmande och i strid med gällande 
lagstiftnings intentioner och syften. Vill man koppla Uppsalas stadsdelsindelning till 
statistiska parametrar som NYKO-områden, vore det enligt vår mening bättre att 
förändra NYKO-områdenas utseende och nivåer och anpassa dem efter stadsdelarnas 
gränser istället för tvärtom. 
Namngivningen av stadsdelar ska vara tydliga och språkligt korrekta och följa 
Kulturmiljölagens bestämmelse il kap. 45S  om god ortnamnssed, som föreskriver att 
hävdvunna ortnamn inte får ändras utan starka skäl. Jag kan inte finna några starka 
skäl för att genomföra de ändringar som föreslås för att anpassa Uppsala till en statlig 
myndighets nuvarande sätt att arbeta. Dubbelnamn som till exempel Librobäck-
Husbyborg ska enligt min mening undvikas. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkanden. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i KS hade vi yrkat som i KSAUs förslag till beslut det 
vill säga det som Therez Almerfors yrkade på i KS. 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 
(1) att gränsen mellan Luthagen och Librobäck går genom Klockarparken, 
(2) att Flogsta och Ekeby görs till två stadsdelar, där Ekeby utgör området öster om 
Flogstavägen, 
(3) att Nåntuna och Vilan fortsätter att vara två stadsdelar, 
(4) att Stabby bildar ny stadsdel. Gränserna blir Bärbyleden genom Stabbyfältet och 

Justerandes signatur 
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Stabbyskogen och vidare ut till Tiundagatan-Stabby alle-Börjegatan-Norrlandsgatan-
Jumkilsgatan-Floragatan-Dalabanan-Bärbyleden, 
(5) att Rickombergas gränser förblir som namngivningsnämndens ursprungliga förslag 
(med gräns iöster och S:t Johannesgatan i söder) med undantag förjustering mot den 
nya stadsdelen Stabby inorr enligt vårt förslag, 
(6) att Akademiska sjukhuset utgår som ny stadsdel och ingår i Fjärdingen, 
(7) att Uppsala kungsäng utgår som stadsdel och inlemmas i stadsdelen Kungsängen, 
(8) att Sävla och Bergsbrunna fortsätter att vara två stadsdelar och behåller nuvarande 
gräns, området för Bergsbrunna bör utökas söderut till reservatsgränsen samt något 
österut i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, 
(9) att uppdra till namn givningsnämnden att ersätta de stadsdelar med dubbelnamn 
(Berthåga-Hällby samt Librobäck-Husbyborg) med ett enkelnamn, samt 
(10) att ärendet sedan ska skickas ut på samråd. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till Therez Almerfors (M) med fleras andra 
ändringsyrkande (2). 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Therez Almerfors (M) med fleras återremissyrkande (10) mot 
ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras andra ändringsyrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med 
fleras första (1) och tredje till och med nionde (3-9) ändringsyrkanden och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun växer och har sedan 1982, när kommunfullmäktige senast 
beslutade om stadsdelarnas namn, vuxit med nästan 90 000 invånare. 

Fastställandet av stadsdelsindelningen utgår från ett behov av ökad tydlighet vid 
utbyte av information kopplad till stadsdelarnas namn och utbredning. Utbyte av 
information sker inom kommunens organisation såväl som hos allmänhet, 
mäklare, byggherrar och media. Gränserna för stadsdelarna behöver också 
synkroniseras med den områdesindelning som statistik förs på så kallade 
nyckelkodsområden (NYKO), för att möjliggöra uttag av information om områdenas 
befolkning, bostäder, arbetsplatser med mera. 

Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen tagit fram förslag på 

Justerandes signatur 
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stadsdelsindelning och tillhörande namn på stadsdelar enligt karta i ärendets bilaga 
1. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 31 mars 2020 § 127 
• Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020 
• Bilaga 1: Förslag till stadsdelsindelning med tillhörande namn. 
• Bilaga 2: Uppsala Översiktskarta 1986 
• Bilaga 3: Namngivningsnämndens yttrande daterat 14 december 2018 
• Bilaga 4: Protokollsutdrag från namngivningsnämnden 14 december 2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§94 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ lag 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser med mera 

KSN-2020-01121 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendets bilaga 1-3. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser innehåller krav på att större bolag ska 
redovisa vilka allmänna medel som myndigheter tillfört och på vilket sätt detta skett. 
Bolagens revisorer ska därefter granska att redovisningen fullgjorts på föreskrivet sätt. 

Revisorernas granskning av Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB visar att det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att bolagen inte, i allt väsentligt, fullgjort sin skyldighet i enlighet med lagen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 24 mars 2020 § 118 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2020 
• Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport 
• Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt 

revisionsrapport 
• Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:S redovisning och revisionsrapport 
• Protokollsutdrag från Uppsala Stadshus AB 17 mars 2020 § 16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§95 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige 

KSN-2020-00747 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att lägga redovisningen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket anmärkningsvärt att så många motioner är obehandlade efter så lång tid 
för möjlig handläggning. I flera av fallen borde det vara enkelt för relevanta nämnder att 
förhålla sig till förslagen genom att till exempel reflektera över den nuvarande statusen 
och om förslaget kan anses vara av värde för att förbättra berörd verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

!kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under april 
månad varje år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som 
kommit in till fullmäktige till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte 
är slutgiltigt behandlade av kommunfullmäktige per den 25 februari 2020. 
Sammanställningen återges som bilaga. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 107 
• Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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• Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige 

Justerandes signatur 
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§96 

Svar på motion om konsumtionsbaserad 
utsläppsredovisning från Lovisa Johansson 
(Fl) och Stina Jansson (Fl) 

KSN-2019-2063 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motivering: 
KSAU vill besvara då de tycker det är krångligt och svårt att göra konsumtionsberäknad 
utsläppsberäkning för en enskild kommun. Det betyder också att det är ett slöseri med 
skattemedel att ägna sig åt sådan detaljuppföljning och att man därför antingen ska 
bifalla eller avslå. Besvara går inte för antingen gör man det eller inte. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om avslag till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) föreslår i en motion väckt 12 juni 2019 att 
Uppsala kommun årligen ska göra en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där 
kommuninvånarnas konsumtion av varor inktuderas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 87 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020 
• Bilaga, Motion om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning från Lovisa 

Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§97 

Svar på motion om bättre samordning och 
minskad skadegörelse för ökad trygghet från 
Therez Almerfors (M) 

KSN-2019-03072 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i KS hade vi precis som i KSAU yrkat bifall till 
motionen. Klotter är något som är icke önskvärt, varken i utsatta områden eller i andra 
områden. Därför anser Centerpartiet att motionen ska bifallas. 

Yrkande 

Therez Almerfors (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019 
• att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen, 

säkerhetsavdelningen och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad 
hand lingsplan med syfte att motverka klotter i kommunen, och 

• att Uppsala kommun tar initiativ tin samarbetsavtal för kommunkoncernen 
och fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 108 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020 
• Bilaga, Motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad 

trygghet från Therez Almerfors (M) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§98 

Svar på motion om könsneutrala suffix från 
Stina Jansson (Fl) med flera 

KSN-2020-00491 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersa ms (KD) 
yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) yrkande om 
avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (Alla Fl) har i motion väckt vid 
fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020 yrkat 

• Att könssuffixet "-man" ersätts av det könsneutrala "-person" i alla 
sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar. 

• Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet 
material ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras 
snarast. 

Justerandes signatur 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 §89 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 
• Bilaga, motion om könsneutrala suffix från Stina Jansson (Fl) med flera väckt 

den 27 januari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 



Uppsala 
kommun 

Sida 41 (53) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§99 

Svar på initiativärende angående skrivelse till 
staten om uteblivna medel från 
Migrationsverket från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01010 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram en skrivelse i enlighet med 
initiativet och återkomma till kommunstyrelsen senast juni 2020. 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) yrkar i ett initiativärende vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 11 mars 2020 att på lämpligt sätt enligt ovan påtala för staten det omöjliga i att 
bedriva verksamhet utan att kunna lite på att statliga myndigheter gör vad som är 
utlovat. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 april 2020 
• Bilaga 1, initiativärende angående skrivelse till staten om uteblivna medel från 

Migrationsverket från Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 100 

Svar på initiativärende om att stoppa 
utförsäljningar av kommunala bostäder i 
södra staden från Simon Alm 
KSN-2020-01011 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå yrkandet. 

Reservationer 

Tobias Smed berg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att stå fast vi den ekonomiskt 
kortsiktiga och för hyresgästerna farliga utförsäljningen av hyresrätter. Vänsterpartiet 
har, till skillnad från initiativtagaren i detta fall, från första början motsatt sig 
utförsäljningarna av 300 familjers hem. Detta då risken för att hyresgästerna utsätts för 
chockhöjda hyror, renovräkningar, ombildningar till bostadsrätter eller att deras hem 
rivs, är uppenbar. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det nyligen antagna planprogrammet för Gottsunda centrum behöver bättre analyseras 
utifrån totala ekonomiska konsekvenser innan vi säljer kommunens fastigheter i 
området. Isynnerhet i dessa svåra ekonomiska tider med en dålig fastighetsmarknad är 
det ekonomiskt klokare att kommunen innan en försäljning bryter många människors 
utanförskap, fortsätter att minska vakanserna och höjer värdet på centrumet. Vi talar om 
hundratals miljoner kronor i värdeförändring kopplade till beläggningsgraden av 
hyresgäster. 
Med stora fördelar bör vi studera exemplet i Gårdsten innan Gottsunda centrum och 
närliggande bostadsfastigheter säljs. Vi har mycket att lära av deras erfarenheter. 
Sannolikheten örstor att det både är socialt och ekonomiskt smart att behålla Gottsunda 
centrum under kommunal kontroll till dess att den negativa socioekonomiska spiralen är 
hävd. Fullt fokus i området bör vara att bryta många människors utanförskap innan 
massor av nya bostäder byggs i området. Det om något kommer att göra stadsdelen 
mycket attraktivare att bo i, flytta till samt bedriva näringsverksamhet i. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

Hyreshusen i anslutning till Gottsunda centrum som är tänkta att säljas har stora 
underhållsbehov men hyrorna är låga. En ny ägare kommer sannolikt att till delar 
renovera lägenheterna och kraftigt höja hyrorna för att öka fastigheternas 
direktavkastning. Sannolikheten är hög att det inte är till nytta för Uppsalabo rna. En 
liknande standardhöjning kan med fördel i så fall göras innan en försäljning och 
därigenom tillgodogör sig kommunens relevanta bolag en förväntad värdeökning. 
För att säkerställa bästa möjliga affär för Uppsalabo rna när fastighetsförsäljningar 
genomförs bör kommunen innan några försäljningar av hyresfastigheter genomföra en 
ordentlig studie av Gårdstenaexemplet samt genomföra en reviderad ekonomisk 
konsekvensanalys av planprogrammet för Gottsundaområdet. En försäljning i nuläget 
riskerar att bli en dålig affär, både socialt och ekonomiskt för Uppsalas invånare. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Simon Alm (-), Tobias Smedberg (V) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Simon Alm (-) med fleras yrkande om bifall 
till initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Sammanfattning 

Simon Alm (-) yrkade vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2020 att 
kommunstyrelsen beslutar att avbryta utförsäljningarna av kommunens befintliga 
bostäder i Gottsunda. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2020 
• Bilaga 1, initiativärende om att stoppa utförsäljningar av kommunala bostäder 

i södra staden från Simon Alm (-) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-04-15 

§101 

Svar på initiativärende om 
barnkonsekvensanalys från Simon Alm (-) 

KSN-2020-01012 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till 
initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Sammanfattning 

Simon Alm (-) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2020 väckt ett 
ärende och yrkat: 

- Att kommunstyrelsen för egen del inför en barnkonsekvensanalys med 
barnchecklista i samtliga beredningar av underlag inför beslut, samt 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa kommun en 
barnkonsekvensanalys med barnchecklista i samtliga beredningar av underlag 
inför beslut i den politiska organisationen där så är möjligt. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2020 
• Bilaga 1, Initiativ om barnkonsekvensanalys från Simon Alm (-) 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§102 

Delegationsbeslut för perioden 6 mars till 7 
april 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 6 mars till 7 april 
2020 till protokollet. 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§103 

Anmälningsärenden för perioden 6 mars till 7 
april 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 6 mars till 7 april 
2020 till protokollet. 

2. att överlämna Initiativ om hyresrabatt hos UKFAB och Uppsalahem från Tobias 
Smedberg (V) till kommunledningskontoret för beredning, samt 

3. att Initiativ om att förlänga samråd för FC513  från Jonas Segersam (KD) ska 
avgöras vid dagens sammanträde. 

Yrkande 

Erik Petting (S) yrkar: 
att överlämna Initiativ om hyresrabatt hos UKFAB och Uppsalahem från Tobias 
Smedberg (V) till kommunledningskontoret för beredning, samt 
att Initiativ om att förlänga samråd för FÖP från Jonas Segersam (KD) ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först föreliggande förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Till dagen sammanträde har två initiativ lämnats in av ledamöter i kommunstyrelsen: 

Initiativ om hyresrabatt hos UKFAB och Uppsalahem från Tobias Smedberg (V), 
KSN-2020-01451 
Initiativ om att förlänga samråd för FÖP från Jonas Segersam (KD), KSN-2020-
01453 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§104 

Initiativ om att förlänga samråd för FÖP från 
Jonas Segersam (KD) 
KSN-2020-01453 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna förlängs till den 15 maj 2020. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Med bakgrund av att FÖP för sydöstra stadsdelarna är en så omfattande plan, och att 
samrådstiden har helt sammanfallit med coronapandemin lade jag ett förslag till 
kommunstyrelsen att förlänga samrådstiden med förslagsvis två månader. 
Med bakgrund av hanteringen, och argumenten under debatten varjag öppen för en 
kompromiss och yrkade därför på en utökad samrådstid av en månad, det vill säga till 
31/5. Det skulle då eventuellt kunna finnas möjlighet för ett ytterligare fysiskt 
samrådstillfälle. Jag tror även staten skulle ha förståelse för en sådan försening med 
bakgrund av coronapandemin. I enlighet med det initiativärende jag lämnade på 
kommunstyrelsen i februari om att "Delta i omförhandling av Uppsalapaketet" är det 
ändå aktuellt med förnyade kontakter med staten, inte minst med tanke på att Knivsta 
Kommunfullmäktige nu beslutat begära en omförhandling av avtalet med staten. 
Jag fick dock inte gehör för mitt förslag, men tycker naturligtvis att det ändå är positivt 
med en utökning av samrådstiden med två veckor. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är nu ett extra ordinärt läge i samhället och därför är det mycket lämpligt med en 
förlängd tid på två månader för medborgarsamrådet för en så omfattande plan. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V): 
att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 
inklusive Bergsbrunna förlängs till den 15 maj 2020. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon Alm (-): 
att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 
inklusive Bergsbrunna förlängs med en månad. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna 
inklusive Bergsbrunna förlängs med två månader. 

Bestutsgång 

Ordförande ställer Erik Pelling (S) med fleras yrkande mot Jonas Segersam (KD) med 
fleras yrkande och mot Stefan Hannas (-) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Erik Petting (S) med fleras yrkande. 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) har vid kommunstyrelsens sammanträde 15 april 2020 väckt ett 
ärende och yrkat att kommunstyrelsen beslutar: 

• att kommunstyrelsen förlänger samrådstiden för FÖP sydöstra stadsdelarna 
med förslagsvis 2 månader. 

Beslutsunderlag 

• Initiativ om att förlänga samråd för FÖP från Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§105 

Delegationsresa till Nordamerika - flytt av resa 
till 2021 

KSN-2019-03089 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör deltar på studieresa till 
Nordamerika i oktober 2021, samt 

2. att uppdrag till stadsdirektör att utse tjänstepersoner som deltar på resan. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkanden med motiveringen: 
I kölvattnet av coronakrisen har vi sett hur en omställning till fler digitala möten är fullt 
möjligt. Någonting som gör att vi kan fatta klimatsmarta beslut genom att minimera 
onödiga flygresor. En annan effekt av coronakrisen har varit på kommunens ekonomi. 
Ekonomin var redan tidigare ansträngd, och nu pekar prognoser mot ett mycket 
ansträngt läge för kommunens ekonomi de kommande månaderna och år. Av både 
dessa anledningar borde studiebesöket göras om till ett digitalt 
distansutbytesevenemang eller i andra hand ställas in. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs (V) 
yrkanden. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna anser att i en tid då kommunen behöver se över sina utgifter bör 
denna typ av resor hållas till ett minimum. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand, med instämmande från Simon Alm (-): 
(1) att Uppsala kommun endast deltar i det fall studiebesöksresan görs om till ett digitalt 
distansutbytesevenemang. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f lik' 



Uppsala 
kommun 

Sida 50 (53) 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2020-04-15 

Tobias Smedberg (V) yrkar i andra hand, med instämmande från Simon Alm (-): 
(2) att Uppsala kommun ställer in sitt deltagande vid studiebesöksresan. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Den 11 december 2019 § 296 fattade kommunstyrelsen beslut om att 
kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör ska delta på en studieresa till 
Nordamerika i oktober 2020. På grund av rådande läge med smittspridning av COVID-
19 kan inte resan genomföras som planerat. Nytt datum för resan är istället i oktober 
2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag 7 april 2020 § 130 
Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§106 

Värdskap för 0-ringen 2021 

KSN-2018-2845 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för 0-Ringen år 2021 
2. att uppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med 0-Ringen AB och 

berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av 0-Ringen 2021 
3. att avsätta en utökad budgetram på 830 000 kronor som tillkommer vid flytt av 

evenemanget till 2021 
4. att uppdra till stadsdirektör att teckna avtal med 0-Ringen AB för 

genomförandet av 0-Ringen 2021 inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

5. att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska 
förutsättningarna i Mål och budgetarbetet 2021-2023. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 15 juni 2016 beslut om att Uppsala kommun ska åta sig 
värdskapet för orienteringstävlingen 0-Ringen år 2020 (bilaga). Tävlingarna var 
planerade att genomföras den 19-25 juli 2020. På grund av rådande omständigheter 
med spridning av COVID-19 föreslås en flytt av 0-Ringen till sommaren 2021. Hytten av 
evenemanget är grundat på den osäkerhet som råder kring sammankomster över 50 
personer, rekommendationer för deltagare och funktionärer inom riskgrupper samt 
därtill de internationella deltagarnas möjlighet att ta sig till Sverige. 

I sitt beslut i juni 2016 avsatte Kommunstyrelsen 6 000 000 kronor för genomförandet 
av 0-Ringen 2020. Uppsala kommuns kostnader för att skjuta evenemanget ett år fram 
i tiden beräknas till 830 000 kronor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 14 april 2020 § 136 
• Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2020 
• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-15 § 132 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-04-15 

§107 

Informationsärenden 

Information om Coronaviruset och kommunens hantering 

Föredragande: Anders Frid borg, säkerhetschef och I ngela Hagström, 
utvecklingsdirektör. 

Information om Almedalen 2020 

Föredragande: Maria Ahrgren, avdelningschef. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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