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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Övriga: 

KS-salen, stadshuset, 13:00 

Marlene Burwick (S) ordförande 
Maria Gardfjell (MP) l:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rahima Ortac (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Marta Obminska (M) 
Therez Olsson (M) 
Mohamad Hassan (FP) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD 
Simon Alm (SD) 

Joachim Danielsson stadsdirektör 
Christoffer Nilsson bitr stadsdirektör 
Christina Dahlmann stabschef 
Per Törnvall ekonomidirektör 
Christian Dahlmann protokollschef 
Per Davidsson senior advicer 
Susanne Eriksson(S) pol stabschef 
Jonatan Hermansson (S) pol sekr 
Elin Ylvasdotter (S) pol sela-

Ersättare: Gustaf Fantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Hanna Viktoria Mörck (V) tjg 
Daniel Rogozinsld (V) 
Rikard Sparby (M) tjg 
Mats Gyllander (M) 
Fouise Fanderholm Bill (M) 
Anna Manell (FP) ej §77 
Anne Lennartsson (C) 

Pia Agestedt (MP) pol sela-
Erik Wiklund (V) pol sela-
Carolina Zandén (M) pol sela-
Andrea Daleflod (FP) pol sekr 
Helena Hedman Skoglund (FP) pol sekr 
Mimmi Westerlund (KD) pol sekr 
Inga-Lena Andersson pressekreterare 
Marie-Louise Sandmark KS-direkt 
Astrid Anker sekreterare 

Utses att justera: Marta Obminska (M) 
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Paragrafer: 72 - 90 

Mprlent Marta Obminska (M) justerare 

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

Organ: 

Datum: 

Kommunstyrelsen 
2015-05-06 

Datum för Z) — 
anslags uppsättande: {ffOJö Off" (v/ 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Datum för anslags nedtagande: Jjöty ~Oé> ' O Fy 
Sista dag för överklagande: o?ö/if-()ff -fi)/ 

Astrid Anker, sekreterare 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§72 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan med av ordföranden föreslagna ändringar och tillägg. 

På förslag av ordföranden behandlar kommunstyrelsen utöver tidigare kungjorda ärenden, 
nominering av ledamöter ti l l Mälarens Vattenvårdsförbund, samt val av ersättare i kommun
styrelsens arbetsutskott. 

Därutöver föreslår ordföranden att tidigare kungjort ärende om firande av nationaldagen utgår och 
en informationspunkt tillförs dagordningen. 

§73 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Marta Obminska (M). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§74 

Förvärv av vindkraftverk 
KSN-2014-1682 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv av vindkraftverk ska motsvara högst 50 procent 
av elenergiomsättningen i respektive organisation, 

att upphandla två stycken vindkraftverk som ska förse Uppsala kommun och de kommunala bolag, 
vilka köper elenergi gemensamt med Uppsala kommun, med elenergi, 

att förvärvet finansieras inom dels den för 2015 fastställda investeringsramen för vindkraftverk 
och att därvid flytta investeringsmedlen från gatu- och samhällsmiljönämnden ti l l kommunstyrelsen 
dels de investeringsmedel som respektive medverkande bolag avsätter för ändamålet, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov bilda bolag inom kommunkoncernen för gemensamt 
ägande av vindkraftverk. 

Reservationer 
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hamra (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 74. 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga B § 74 

Ärendets 
I IVE för 2015-2018 ingår, som en av flera åtgärder för att stärka kommunens ekonomi, förvärv 
av vindkraftverk. Genom att äga vindkraftverk som producerar elenergi vilken omsätts i egen verk
samhet kan kostnaden för elenergi sänkas. I ärendet redogörs för dels mekanismer som styrpriset på 
elenergi dels hur dessa kan förändras genom förvärv av vindkraftverk. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta i 
enlighet med gemensamt yrkande från (M), (FP), (C) och (KD): 

"att uppdra till kommunstyrelsen att avbryta planerna på köp av vindkraftverk, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att intensifiera arbetet så att hela kommunkoncernen får stöd för 
omställning till hållbara el- och energialternativ utan att skattemedel riskerar i osäkra projelct 
såsom förvärv av vind1crafi\>erlc. " 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§ 74 (forts) 

Simon Alm (SD) instämmer i Mohamad Hassans (FP) yrkande. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag til l beslut å ena och Mohamad 
Hassans (FP) yrkande å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Votering begärs och verkställs. Ja-röster avges för bifall till arbetsutskottets förslag, nej-röster 
för bifall till Mohamad Hassans (FP) yrkande. 

Ja-röster avges av Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rahima 
Ortac (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Hanna Mörck (V) och Marlene 
Burwick (S), 

Nej-röster avges av Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad 
Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej-röster att bifalla arbetsutskottets förslag til l 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag til l skrivelse den 28 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§75 

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö 
KSN-2015-0823 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med ärendets bilaga. 

Ärendet 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska 
enligt arbetsmiljölagstiftningen formulera övergripande målsättning och viljeinriktning för vilken 
arbetsmiljö som ska uppnås i verksamheten. Riktlinjerna är ett styrande dokument för att nå ett 
kvalitetssäkrat hälsoffämjande arbetsmiljöarbete och ska ligga ti l l grund för framtagande av mer 
konkreta delmål inom varje förvaltning i kommunen. 
Yrkande 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 7 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§76 

Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kommunstyrelsen 
KSN-2015-0885 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att t i l l chefen för kommunledningskontoret fördela arbetsmiljöuppgifter utifrån av kommun
styrelsen beslutade riktlinjer, samt 

att ge chefen för kommunledningskontoret rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter så långt ut i 
organisationen att ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbetet kan bedrivas ute på de enskilda 
arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med 
uppgifterna. 

Ärendet 
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Med arbetsmiljö
ansvar avses en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för 
ohälsa och olycksfall samt för att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. De förtroendevalda inom 
varje nämnd ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. 

En viktig uppgift är att se t i l l att chefer får väldefinierade uppdrag med tillräckliga befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens för att kunna bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande 
arbetsmiljövillkor. En annan viktig uppgift för de förtroendevalda är att regelbundet följa upp hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar och att vidta åtgärder om så behövs. 

Yrkande 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 16 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§77 

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet 
KSN-2015-0654 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra t i l l stadsbyggnadsförvaltningen att, enligt direktiv i ärendets bilaga, genomfora 
planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 77. 

Ärendet 
I Översiktsplan 2010 beslcrivs Gottsunda-Valsätra som ett nytt större utvecklingsområde där 
omvandling fortgår de närmast kommande decennierna. Bebyggelse slca i nya störte utveck
lingsområden ske med stöd av särskilda program eller strukturstudier. Alctualitetsförklaring 
Översiktsplan 2010 pekar ut Gottsunda som en av de stadsdelar i västra Uppsala som står inför 
omfattande renoveringar och därför är intressanta att vidareutveckla. 
Det antecknas i protokollet att Anna Manell (FP) inte deltar i behandlingen av ärendet på 
grund av jäv. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Therez Olsson (M), bifall 
till arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respelctive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag t i l l skri velse den 16 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§78 

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via 
internbanksfunktionen respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 
KSN-2015-0390 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ränte- och borgensvillkor för de kommunala bolagen avseende lån tagna under perio
den 2015, från och med den tidpunkt detta beslut vinner laga kraft, enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Ny lagstiftning samt beslutet om begränsad rätt t i l l ränteavdragsbegränsningar vid upplåning för 
intern vidareutlåning t i l l bolag inom koncernen har inneburit att det är av största vikt att varje 
kommun har ett väl underbyggt beslutsunderlag för hur räntesättningen ti l l koncernbolagen 
fastställs. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 23 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§79 

Utvärdering av Kultur för utveclding och Fredsåret 2014 
KSN-2013-0358 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga utvärderingsrapporten för Fredsåret enligt ärendets bilaga till handlingarna och 
godkänna utvärdering av Kultur för Utveckling enligt ärendets föredragning. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 79. 

Ärendet 
Utvärdering av de två projekten Kultur för utveckling och Fredsåret 2014. Huvudsyfte för 
projektet Kultur för utveclding har varit att stärka bilden av Uppsala som kulturstad och bland 
annat stärka Uppsalas varumärke och attrahera besökare både nationellt och internationellt. 
Fredsåret 2014 har uppmärksammat att Sverige den 15 augusti 2014 firade 200 år av fred. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skri velse den 9 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

erandes sign , _ Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§80 

Risidianteringspian för Fyrisån 
KSN-2014-0976 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande til l Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar med en risidianteringspian för Fyrisån och har överlämnat 
ett förslag för samråd. Länsstyrelsen lyfter fram översvämningsproblematiken i kommunen ur 
fem fokusområden. Övergripande, människors hälsa, miljö kulturarv och ekonomisk verksamhet. 
Åtgärderna presenteras med ett fleraktörperspektiv och är en mix av förebyggande åtgärder, 
reaktiva åtgärder samt med olika omfattning och tidshorisonter. 
Yttrandet är berett i samråd med miljöförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 april 2015 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Länsstyrelsen (skrivelse) 
Akten 

Uppsala 
• " K O M M U N 

rändes sign A 

* ( t y 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§81 

Kommunrevisionen: granskning av kommunens hantering av avtal 
KSN-2015-0080 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande til l kommunrevisonen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Price WaterhouseCooper har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
hur kommunen hanterar sina avtal. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommun 
styrelsens och nämndernas kontroll och hantering av tecloiade avtal inte i alla delar är tillräcklig 
och att det fmns ett flertal utvecklingsområden gällande kommunens avtalshantering. Kommunens 
avtalsregister är inte komplett och inte aktuellt. Vidare att attesterna inte anser sig ha den 
information de behöver. 
Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

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

Kommunledmngskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 16 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunrevisionen (Skrivelse) 
Akten 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§82 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt - "Tid för bättre vatten" 
KSN-2014-1441 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Vattenniyndiglieten för Norra Östersjöns vattendistrikt har överlämnat samrådshandlingen 
"Tid för bättre vatten" för yttrande. Samrådet är tänkt att samla in behov och synpunlcter från 
olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. I december 2015 
kommer vattenmyndigheten att fastställa åtgärdsprogrammet. 

Yrkande 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag til l beslut 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respelctive avslag på arbetsutskottets förslag t i l l 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningslcontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Vattenmyndigheten (skrivelse) 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

» (JL^ fl 
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Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§83 

Samfinansiering av webbplats för studentbostäder 
KSN-2015-0658 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att under förutsättning av att Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet svarar för 
sina delar finansiera Uppsala studentkårs tjänst Studentboet med 281 593 kronor för perioden 
1 juni 2015- 31 december 2015. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 83. 

Ärendet 
Uppsala studentkår har inkommit med en ansökan (bilaga) om att Uppsala universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Uppsala kommun ska fortsätta samfinansiera studentboet, en portal 
för andrahandsuthyrning av bostäder ti l l studenter, under en projektperiod från 1 juni 2015 til l 
31 maj 2018. 
Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag t i l l beslut. 

Therez Olsson (M), yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Jonas Segersam (KD), 
bifall t i l l arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställe proposition på bifall t i l l respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Uppsala 
• » K O M M U N 

Uppsala Studentkår 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§84 

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt förändring 
av kommunens krisledningsplan 
KSN-2015-0305 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta funktionen Tjänsteman i beredskap i Uppsala kommun (TiB), 

att kommunens ledningsplan för extra ordinär händelse skall upphöra 2015-05-31, 

att anta Uppsala kommuns krisledningsplan, som träder i kraft 2015-06-01, ärendets bilaga 1, 
att uppdra til l stadsdirektören att bemanna de grupper som omnämns i krisledningsplanen med 
tillhörande arbetsinstruktioner, samt 

att uppdra til l kommunledningskontoret att i samråd med socialförvaltningen och brandför-svaret 
utreda den framtida organiseringen av psykosocialt omhändertagande i Uppsala kommun. 

Ärendet 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner och landsting ha en god förmåga att 
kunna hantera extraordinära händelser För att ingen oklarhet ska råda när behov att nå kommunen 
på ledningsnivå är aktuell föreslås att en funfction Tjänsteman i beredskap inrättas, vilken kan ta 
emot larm eller information om allvarlig händelse och avgöra vilka åtgärder som slca vidtas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledmngskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledmngskontoret 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2015 -05 -06 

§85 

Motion av Simon Alm (SD) om bättre klottersanering i Uppsala kommun. 
KSN-2014-0182 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A § 85. 

Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 27 januari 2014, att Uppsala 
kommuns policy om klottersanering ska ske inom 48 timmar ändras t i l l en 24-timmarspolicy 
och att uppdrag ges til l gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram en användarvänlig mobil
applikation för anmälan av skadegörelse och klotter. 
Yrkanden 

Simon Alm (SD) yrkar bifall t i l l motionen 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till 
motionen å andra sidan och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 28 april 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Uppsala 
• » K O M M U N 

Justepndes sign Utdragsbestyrkande 



16(20) 

Uppsala 
K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§86 

Nominering av ledamot till Mälarens vattenvårdsförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att t i l l ledamöter i Mälarens Vattenvårdsförbund nominera Bengt Fladvad (MP) och Therez 
Olsson (M). 

Mälarens Vattenvårdsförbund 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§87 

Val av Jonas Segersam till ersättare i KSAU 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Jonas Segersam (KD) 
Akten 

Uppsala 
* " K O M M U N 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• » K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§88 

Information om nationaldagsfirandet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga information om nationaldagsfirandet t i l l handlingarna. 

Justerandes sign * Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§89 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträde den 14 mars 2015. 
Protokoll från Uppsala Vatten och Avfall AB:s sammanträde den 23 mars 2015. 
Protokoll från Uppsalahem AB:s sammanträde den 23 mars 2015 
Protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s sammanträde den 17 mars 2015 
Protokoll från Fyrishov AB:s saimnanträde den 16 mars 2015. (USAB-2015/11-2) 
Protokoll från Uppsala Kommuns Fastighets AB:s sammanträde den 18 mars 2015 

Akten 

Justerandes sign ^ ^ Utdragsbestyrkande 
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Uppsala K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-06 

§90 A. KSN 
KSN-
KSN 
KSN 

2015-0839 
2015-0581 
2015-0012 
2015-0002 

B 
C 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut ti l l handlingarna, 

A. Beslut om vidaredelegering av arbetsgivarfrågor från 
utbildningsförvaltningen 
milj öförvaltning 
kommunledningskontoret 
överförmyndarförvaltningen 
socialförvaltningen 
arbetsmarknadsförvaltningen 
kulturförvaltningen 
Biträdande stadsdirektörens, tillika chefen på kommunledningskontorets, beslut att från och 
med 26 januari 2015 vidaredelegera rätt att anställa t i l l enhetschef, avdelningschef och stabs
chef på intern service. 

B. Begäran att ta del av sekretessbelagda handlingar 

C. Biträdande stadsdirektörens beslut, att inom projektet Klusterutveckling, medge Johan Rosén 
att göra studiebesök i London den 4-5 maj 2015. 

Akten (4 st) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KS 2015-05-06 Bilaga A § 74 

Förvärv av vindkraftverk 

Reservation 
M , FP, C och KD 

V i är positiva t i l l att kommunen gör investeringar i klimatsmart energi. Det är någonting 
som vi gjorde under vår tid i majoritet och någonting som vi välkomnar. 

V i motsätter oss däremot det sätt som den nya majoriteten vil l göra det på. Att köpa 
vindkraftverk och sedan starta ett kommunalt bolag som investerar i andra kommuner for 
att gå med vinst är inte i enlighet med principen för vad en kommun bör göra. I detta fall 
skulle det dessutom ske på en redan existerande marknad. Det är en relativt stor 
investering som ska göras utanför kommungränsen. Om investeringen sedan inte går med 
vinst kommer Uppsala kommuns skattebetalare tvingas att betala för förlusten. Ett 
ambitiöst program har antagits av kommunfullmäktige under år 2014 för att nå våra högt 
uppsatta miljö- och klimatmål, mål som inte innehåller riskfyllda investeringar i egna 
vindkraftverk. 

För att vi skulle kunna fatta ett informerat beslut, yrkade vi i kommunfullmäktige den 27 
april på att ärendet skulle återremiteras. Några av de delar vi ställde oss frågande t i l l har 
bemötts, men en jämförelse med erfarenheter från andra kommuner, exempelvis från 
Knivsta, saknas fortfarande. Samtidigt saknas det också en tillräcklig jämförande kalkyl 
för vad det skulle kosta att säkerställa energiförsörjning genom ursprungscertifikat för 
vindkraft eller köp av vindkraftsandelar i existerande bolag. Att elkostnaden inte skulle 
sänkas genom köp av vindkraftsel med ursprungscertifikat anser vi inte motiverar den 
risk det medför att göra en investering av denna storlek. 

Vi vet inte idag hur stödsystemen kommer att se ut i framtiden. Inför revideringen av 
kommunens budget (IVE) i november valde den nya majoriteten att införa besparingar på 
2,3 miljoner Icronor tör gatu- och samhällsmiljönämnden och 6,9 miljoner kronor för 
utbildningsnänmden. Detta motiverades med att köp av vindkraftverk slculle leda ti l l att 
nämndernas kostnader för elförbrukning slculle minska med ovan nämnda belopp. I hand
lingen t i l l kommunstyrelsen har det förväntade totala resultatet av effektiviseringen i hela 
kommunen reducerats t i l l 2,5 miljoner Icronor eller 5,5 miljoner kronor om energislcatte-
befrielsen tas med i beräkningen. I och med att skattefriheten för egenförbrukad vindkraft 
kan slopas år 2016 kan besparingen komma att uppgå t i l l maximalt 2,5 miljoner Icronor. 
Detta skulle innebära att investeringen kan beräknas gå med vinst först om ca 19 år. 
Branschen räknar med en produktionskostnad för ny vindkraft på uppskattningsvis 50-60 
öre/kWh, vilket står i stark kontrast mot de i kalkylen beräknade ca 20 öre/kWh. 

Det framgår inte av ärendet vad kostnaden att producera egen vindkraftsel är hämtad ifrån 
och hur stor den beräknade produktionskapaciteten för de angivna vindkraftverken är. Det 
är alltså fortfarande osäkert huruvida investeringen kommer att leda ti l l någon vinst alls. 
På bara 5 månader har kalkylen varierat stort; från ca 10 miljoner kronor i november år 
2014 ti l l 2,5 miljoner Icronor i april år 2015. V i anser inte att majoriteten på en bristfällig 
grund bör göra en så riskfylld investering på en marknad där det redan existerar aktörer 
som kan leverera klimatsmarta alternativ för elenergi. 



Mot denna bakgrund föreslog Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokra
terna att uppdra t i l l kommunstyrelsen att avbryta planerna på köp av vindkraftverk samt 
att intensifiera arbetet så att hela kommunkoncernen far stöd för omställning t i l l hållbara 
el- och energialternativ utan att skattemedel riskeras i osäkra projekt såsom förvärv av 
vindkraft. 

Vi yrkar därför avslag på förslaget och reserverar oss mot att utfallet blev bifall. 

Marta Obminska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) 



KS 2015-05-06 Bilaga B § 74 

Förvärv av vindkraftverk 

Reservation 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget t i l l beslut och reserverar sig til l förmån 
för detta. 

Utvecklingen av förnyelsebara energislag fortskrider snabbt, och vindkraften är inte ett 
undantag. Lönsamheten i en vindkraftsinvestering kan därför vara betydligt större redan 
om ett år. Att i ett sådant läge låsa sig vid dagens utbud av vindkraftverk i 25 år är 
därmed riskfyllt. 

Subventionerna av vindkraften kan komma att försvinna inom kort, vilket även det 
kraftigt försämrar lönsamheten i investeringen. Därutöver kan den snabba tekniska 
utvecklingen leda ti l l att energipriserna om ett decennium är betydligt lägre och att 
dagens vindkraftverk inte är lönsamma under många år av den förväntade driftstiden. 

Av de förnyelsebara energislagen är vindkraften det minst optimala. Kostnaden för 
energiproduktionen är hög samtidigt som konsekvenserna för miljön är omfattande. 
Fåglar är särskilt utsatta för vindkraftverk och löper stor risk att flyga in i rotorbladen, 
varpå de far skador eller omkommer. Få människor vill bo i närheten av kraftverken 
eftersom dessa förändrar landskapsbilden i grunden och orsakar buller. 

Sverigedemokraterna förespråkar istället att Uppsala kommun satsar på energislag som 
är varken ekonomiskt riskfyllda eller skadliga för miljön. 

Simon Alm (SD) 



KS 2015-05-06 Bilaga A § 77 

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet 

Reservation 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget t i l l beslut och reserverar sig t i l l förmån 
för detta. 

Planprogrammet innebär att kommunen fortsätter med sina omfattande satsningar på 
Gottsunda. Mot bakgrund av att omfattande resurser redan investerats i denna stadsdel 
tidigare är det viktigt att även utveckla andra stadsdelar i Uppsala och kommunens stora 
landsbygd. 

Trots betydande insatser från kommunen är de sociala och ekonomiska problemen i 
Gottsunda kraftigt framträdande. Socialt hållbara samhällen byggs med låg invandring. 
Uppsala kommun i allmänhet och i synnerhet Gottsunda behöver en invandringspaus för 
att skapa förutsättningar för trygghet, en positiv utveckling och ett sammanhållet 
samhälle. 

Simon Alm (SD) 



KS 2015-05-06 Bilaga A § 79 

Utvärdering av Kultur för utveckling och Fredsåret 2014 

Särskilt yttran de 

I Sverigedemokraternas förslag til l inriktning, verksamhet och ekonomi för 2014 
avstyrkte partiet kommunens satsning på Fredsåret 2014. Uppsala kommun både 
hade då och har idag stora brister i kärnverksamheterna skola, vård och omsorg samt 
inom ett antal andra viktiga verksamheter. I ett ekonomiskt ansträngt läge är det därför 
viktigt att göra rätt prioriteringar. 

Simon Alm (SD) 



KS 2015-05-06 Bilaga A § 83 

Samfinansiering av webbplats för studentbostäder 

Reservation 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget t i l l beslut och reserverar sig t i l l förmån 
tör detta. 

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är två stora lärosäten som vart 
och ett på egen hand har ekonomiska förutsättningar att stötta och underlätta för bostads-
sökandet för sina studenter. Statliga kostnader bör inte övervältras på kommunen som 
föreslås i förslaget. 

Simon Alm (SD) 



KS 2015-05-06 Bilaga A § 85 

Motion av Simon Alm (SD) om bättre klottersanering i Uppsala kommun 

Reservation 

Sverigedemokraterna yrkade bifall t i l l motionen och reserverar sig til l förmån för detta. 

Motionens förslag är i linje med den rödgröna majoritetens nyligen uttalade ambition 
"Tillsammans gör vi Uppsala renast i Sverige", varför det är beklagligt att man av ren 
princip inte kan bifalla ett förslag som skulle underlätta för den egna målsättningen. 

Exempelvis Stockholms kommun har en klotterpolicy om att inom 24 timmar tillse att 
sanering sker. Samma ambitionsnivå borde inte vara omöjlig även för Uppsala kommun. 
De merkostnader som uppstår av en skärpt ambitionsnivå kommer samtidigt att medföra 
besparingar på längre sikt, då incitamenten för klottrandet minskar. 

Majoriteten menar att det är mest prioriterat är att tillse att nuvarande ambitionsnivå 
om 48 timmar efterlevs. Mot den bakgrunden är det besynnerligt att förslaget om en 
mobilapplikation för inrapportering av klotter inte tillmötesgås. Istället hänvisar man 
ti l l rena teknikaliteter som att frågan bör tas upp i gatu- och -samhällsmiljönämnden, 
ett organ där Sverigedemokraterna salcnar representation. 

Simon Alm (SD) 


