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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 202 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 203 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med följande tillägg och ändringar: 

- Ärende 5 utgår och behandlas i samband med ärende 4. 
- Val av representant i Handikapprådet och Styrgrupp för närsjukvård tillkommer. Behandlas som 
punkt 23. 
- Ärende om att bevilja förlängd tid för kommunala trygghetsvakter tillkommer. Behandlas som punkt 
24. 

, Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 204 

Uppföljning per augusti och helårsprognos 2017 
KSN-2017-2977 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa verksamhetsuppföljning samt resultat- och balansräkning 
per 31 augusti 2017, 

att det tillfålliga statsbidraget för ensamkommande barn över 18 år, 14 010 298 kronor, fördelas 
enligt förslag i prognos till socialnämnden 13 510 298 kronor och till överförmyndarnämnden 500 000 
kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsbokslut och årsprognos per 31 augusti 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 1, 

att godkänna verksamhetsuppföljning per 31 augusti 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 
1 kapitel 2, 

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2017 enligt ärendets bilaga 1 kapitel 3, 

att godkänna uppföljning av IT policy och strategisk plan enligt ärendets bilaga 1 kapitel 4, 

att anmäla helårsprognos för 2017 till kommunfullmäktige, samt 

att godkänna utskottet för gemensam service rapportering av vidtagna åtgärder för en positiv 
utveckling av ekonomin för produktionsstaben enligt ärendets bilaga 1 kapitel 5. 

Sammanfattning 
Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för kommunkoncernen. 
Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av de nio inriktningsmål med tillhörande 81uppdrag 
samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 2017 med plan för 2018-19. 
Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år, tillkommande uppdrag januari-
april 2017 samt genomförande av program och handlingsplaner. 

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

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

Utdragsbestyrkande 
fw 

u, Justera d s ign 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 205 

Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 
KSN-2016-2268 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med föredragningen, 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 21:14 kronor per 
skattekrona, 

att efter godkännande av Uppsala Stadshus AB medge utökat investeringsutrymme för Uppsala 
kommun Förvaltningsfastigheter om 80 miljoner kronor för oförutsedda investeringsbehov till följd av 
stadshusombyggnationen, 

att anta investeringsbudget för 2018 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 10, 

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

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

att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt handlingens kapitel Ägardirektiv, avkastingskrav och 
investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen, 

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

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2018 samt för resterande 
planperiod enligt handlingens bilaga 3 och bilaga 4, 

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

att fastställa resultaträkning för 2018 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 1, 

att fastställa internräntan för 2018 till 1,75 procent, 

att fastställa gatu- och samhällsmilj önämndens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

(§ 205, fortsättning) 

att fastställa räddningsnämndens och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa kulturnämndens och avgifter -enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa Uppsala Vatten och Avfall ABs taxor och avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att fastställa uppföljningsplan enligt handlingens bilaga 12, 

att under kommunstyrelsen för år 2018 budgetera 6 529 tk:r till kommunrevisionen, 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt handlingens bilaga 14, 

att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2018-2020, med 
utgångspunkt i de inriktningsmål, uppdrag och indikatorer samt nyckeltal som finns angivna i Mål 
och budget 2018, med plan för 2019-2020, och senast den 31 december 2017 återrapportera 
verksamhetsplanen till kommunstyrelsen, samt 

att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 2018-2020, 
fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2018. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M) reserverar sig till förmån för 
Moderaternas förslag till Mål och budget för 2018-2020 och avger skriftlig reservation enligt bilaga A 
§ 205. 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för Liberalernas förslag till Mål och budget för 2018-
2020 och avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 205. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till fönnån för Centerpartiets förslag till Mål och budget för 2018-
2020, samt till förmån för bifall till eget yrkande om ändrad parkeringsavgift och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga C § 205. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas förslag till Mål och budget för 
2018-2020 och avger skriftlig reservation enligt bilaga D § 205. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(§ 205, fortsättning) 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraterna förslag till Mål och budget för 
2018-2020. 

Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KB) och Simon Alm (SD) reserverar sig därutöver till förmån för gemensamt 
yrkande om att fastställa den kommunala inkomstskatten för år 2018 till 20:84 kronor per skattekrona 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga E § 205. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M) yrkar; 
att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Moderaternas förslag. 

Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KB) yrkar därutöver, med instämmande av Simon Alm (SD): 
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 kronor per skattekrona. 

Mohamad Hassan (L) yrkar: 
att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Liberalernas förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Centerpartiets förslag, samt 
att parkeringsavgiften i parkeringszon A sänks från 35 kronor/timme till 30 kronor/timme efter två 
timmars parkering, samt att den tas bort efter kl 18. 

Jonas Segersam (KB) yrkar: 
att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Kristdemokraternas förslag. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Moderaternas förslag. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP); 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag till övrigas yrkanden. 

Sammanfattning 
Den ekonomiska ramen för 2018-2020 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2017 
enligt Mål och budget 2017-2019 samt den ombudgetering som kommunfullmäktige beslutade om i 
juni 2018. De ettåriga satsningarna samt riktade effektiviseringskrav har räknats bort. Uppräkning görs 
utifrån de demografiska förändringarna och med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
för respektive år. För 2018 svarar volymuppräkningen för drygt 3,5 procent och prisuppräkningen för 
3,0 procent av den totala ramen. Den ekonomiska ramen har justerats ned med ett generellt 
effektiviseringskrav på 2,5 procent för 2018 för samtliga nämnder med undantag för utbildnings-
nämnden där effektiviseringskravet är 1,6 procent, socialnämnden där effektiviseringskravet är 1,5 
procent samt för äldrenämnden där effektiviseringskravet är 1,4 procent. För 2019 är effektiviserings-
kravet 2,65 procent för samtliga  nämnder och 1,0 procent för 2020. Ramarna rymmer äv9n ett antal 
ettåriga satsningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

405 
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(§ 205, fortsättning) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande om skattesats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag till beslut mot respektive budgetförslag från (M), 
(L), (C), (KD) och (SD) och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Stefan Hannas (C) yrkande om ändrad parkeringsavgift mot avslag och 
fmner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den oktober 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 206 

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning 
KSN-2017-2895 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ersätta kommunens nuvarande krisledningsplan med Ledningsplan inför och vid allvarlig störning 
enligt ärendets bilaga 1, 

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner 
inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att reglera de maj oritetsägda 
bolagens medverkan i hanteringen av en allvarlig störning. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda samordning i enlighet med det 
geografiska områdesansvaret enligt föredragningen, samt 

att planera för minst en årlig övning. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD), yrkar på följande tillägg: 
att planera för minst en årlig övning. 

Ordföranden yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om en krisledningsplan 6 maj 2015 som anger hur kommunen 
ska verka i händelse av kris. Kravet på en ledningsplan finns i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
I föreliggande ärende har planen arbetats om för att bättre anpassas till nationella riktlinjer. 
Den ger också anvisningar för vidare planering på nämnd- och bolagsnivå. I planen beskrivs även hur 
kommunen ska hantera det geografiska områdesansvaret enligt lag. Planen anger också hur 
kommunens krisledningsnämnd ska verka om den skulle aktiveras i samband med en allvarlig 
störning. 

Målet med ledningsplanen är att genom kommungemensam ledning samt intern och extern 
samverkan uppnå inriktning och samordning för att effektivt hantera allvarliga verksamhets- och 
samhällsstörningar. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

(§ 206, fortsättning) 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 207 

Förlängd försöksperiod med kommunala trygghetsvakter 
KSN-2017-2471 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att den 14 november fatta beslut i ärendet om 
förlängd försöksperiod med kommunala trygghetsvakter, samt 

att återrapportera till kommunstyrelsen den 22 november. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 om en försöksperiod med kommunala trygghetsvakter. 
Försöksperioden syftade till att öka säkerhet och trygghet i centrala Uppsala, men också att skaffa 
kunskap och erfarenhet om hur stort behovet av kommunalt stöd till polisens trygghetsskapande och 
ordningshållande verksamhet är. Perioden begränsades till den 15 november 2017, och en utvärdering 
ska lämnas till kommunstyrelsen i januari 2018. Då kommunstyrelsen sammanträder först den 22 
november föreslås beslut om förlängd försöksperiod delegeras till arbetsutskottet. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 208 

Redovisning av partistöd 2016 samt utbetalning av partistöd för 2018 
KSN-2017-1395 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att partistöd för 2018 betalas ut till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med regler för 
kommunalt partistöd i Uppsala kommun, 2 §. 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen (2 kap 9 §) får kommuner ge ekonomiskt bidrag till partier 
representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd. Kommunfullmäktige antog regler för 
kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 29 maj 2014, bilaga. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige har lämnat redovisningar i enlighet med gällande bestämmelser. Partistödet 
betalas ut årligen och består dels av ett grundstöd om 75 tkr per parti som är representerat i 
kommunfullmäktige och dels av ett mandatstöd om 75 tkr per mandat. En förutsättning för att 
partistöd ska betalas ut är att de partier som har fått partistöd senast den 30 juni närmast följande år 
som partistödet betalats ut för lämnar in en redovisning. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut partistöd till samtliga partier i kommunfullmäktige i 
enlighet med 2 § i reglerna för kommunalt partistöd. 

Socialdemokraterna 1 725 000 kr 
Moderaterna 1 200 000 h- 
Milj öpartiet 975 000 kr 
Vänsterpartiet 675 000 kr 
Liberalerna 600 000 kr 
Centerpartiet 525 000 kr 
Sverigedemokraterna 450 000 kr 
Feministiskt initiativ 225 000 kr 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

Tir 
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§ 209 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018, 
samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktige ska kungöras 
KSN-2017-3208 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige 2018 sammanträder den 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 
28 maj, 1 1 juni, 17 september, 15 oktober (konstituerande), 5 — 6 november och 10 (11) december, 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter, ETC Uppsala och Uppsalatidningen samt publiceras på uppsala.se  och på 
kommunens officiella kanaler på sociala medier. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda nätbaserad nyhetsmedia för möjlig annonsering 
av fullmäktiges sammanträden inför 2019, 

att kommunstyrelsen 2018 sammanträder den 7 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 30 maj, 
13 juni, 29 augusti, 19 september, 15 oktober (konstituerande) 24 oktober, 21 november och 
12 december, 

att arbetsutskottet 2018 sammanträder den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 22 maj, 
5 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december, 

att arbetsutskottet — planering (KSau-p) 2018 sammanträder den 13 februari, 24 april, 29 maj, 9 
oktober och 18 december, 

att arbetsutskottet — social hållbarhet (KSau-s) 2018 sammanträder den 23 januari, 13 mars, 29 maj, 
18 september, 20 november och 18 december, 

att utskottet för kommungemensam service sammanträder 2018 den 24 januari, 21 mars, 23 
maj, 22 augusti, 10 oktober, 5 december, 

att mark- och exploateringsutskottet 2018 sammanträder den 12 februari, 19 mars, 16 april, 
21 maj, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 12 november och 3 december, 

att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB) att 2018 sammanträda den 30 januari, 27 februari, 
20 mars, 17 april, 22 maj, 5 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november 
samt 4 december. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Rikard Sparby (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölniån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 209.  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalat  KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

(§ 209, fortsättning) 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD), yrkar på följande tillägg: 
att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden även omfattar 24Uppsala.se, samt 
att Mål och budget för Uppsala kommun fastställs vid kommunfullmäktiges junisammanträde. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP), på följande 
tillägg: 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda nätbaserad nyhetsmedia för möjlig annonsering 
av fullmäktiges sammanträden inför 2019. 

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

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) med fleras tilläggsyrkanden mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



14 (31) 

uplinlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§210 

Deltagande på Regionalt Forums studieresa till Utrecht, Holland 
KSN-2017-3006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens presidium erbjuds möjlighet att delta på Regionalt forums studieresa till 
Utrecht, Holland den 25-27 oktober 2017. 

Sammanfattning 
Region Uppsala arrangerar den 25-27 oktober en studieresa till Utrecht i Holland för ledamöterna i 
Regionalt forum. Uppsala kommuns ledamöter i Regionalt forum har inbjudits att delta på studieresan. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

15 (31) 

upP19,110, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§211 

Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2017 från Rasbo i 
samverkan 
KSN-2017-2861 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2017 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 100 000 kronor. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KB) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 211. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KB) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD): 
att för år 2017 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 173 000 kronor. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sedan 2003 i samband med kommundelsnämndernas avveckling 
beviljat medel till lokala föreningar som driver demokrati och utvecklingsfrågor i sin bygd. Medlen 
ska användas för att stimulera till samverkan och engagemang i frågor som rör inflytande, 
gemenskapsbyggande, information och kommunikation i den lokala bygden. Rasbo i samverkan (RIS) 
är en lokaldemokratisk förening som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i Rasbo. 
Kommunstyrelsen har sedan 2004 beviljat RIS ekonomiskt stöd. RIS har ansökt om ett ekonomiskt 
stöd med 173 000 kronor för sin verksamhet 2017. Föreningens uppdrag är att informera, driva och 
synliggöra aktuella frågor för boende i Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 juli 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



16 (31) 

upPldf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 212 

Ansökan om medel för social investering för projekt Koordinatorer för 
ökad skolnärvaro 
KSN-2017-3201 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utbildningsnämndens, socialnämndens och omsorgsnämndens ansökan om att 
genomföra satsningen i enlighet med projektplan i ärendets bilaga 1, 

att bevilja utbildningsnämnden 4 875 772 kronor från de avsatta medlen för sociala investeringar 
för att genomföra satsningen, 

att i samband med Mål och budget 2019-2021 pröva kommunbidraget till utbildningsnämnden, 
socialnämnden och omsorgsnämnden, om satsningen visar positiva effekter, för att återbetala 
satsningen, 

att utbildningsnämnden ska rapportera om satsningen till kommunstyrelsen i ordinarie 
delårsuppföljning, samt 

att samma information om projektet/inbjudan ges till både kommunala och fristående skolor, och att 
kommunen säkerställer samma möjligheter för alla elever att få hjälp genom projektet, trots att 
statistik inte finns hos kommunen för frånvaro för elever på fristående skolor. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan 
(L), Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 212. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla Iv!), Mohamad Hassan 
(L) och Stefan Hanna (C) yrkar på följande tillägg: 
att eftersom skolfam upphört låta gruppen familjehemsplacerade barn i Uppsala scannas för att 
kontrollera om några av de barnen ingår i målgruppen för projektet, samt 
att samma information om projektet /inbjudan ges till både kommunala och fristående skolor, och att 
kommunen säkerställer samma möjligheter för alla elever att få hjälp genom projektet, trots att 
statistik inte finns hos kommunen för frånvaro för elever på fristående skolor. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag på första att-satsen och bifall till andra att-satsen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



17 (31) 

upPleit KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

(§ 212, fortsättning) 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden beslutade i juni 2017 att ansöka om 
att genomföra en satsning inom ramen för sociala investeringar. Satsningen, som går under 
namnet— koordinatorer för ökad skolnärvaro, genomförs från och med januari 2018 och två år 
framåt. Arbetsmarknadsnämnden ingår som en samverkanspart under hela projekttiden. Ansökan 
avser totalt 4 875 772 kronor för att driva satsningen under två år. 

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

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KD) med fleras första tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KD) med fleras andra tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 oktober 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



18 (31) 

lupPleit KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 213 

Arrendeavtal för byggetablering med Akademiska Hus AB inom 
KSN-2015-2274 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till arrendeavtal mellan Uppsala kommun och Akademiska Hus AB, 
ärendets bilaga 1, under förutsättning att avtalet godkänns av bolaget, samt 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att upplåta marken för byggetablering. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade den 25 september att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till arrendeavtal. Avtalet avser mark på fastigheten 
Kåbo 1:20, vilken ägs av Akademiska Hus AB. Den arrenderade marken ska i sin tur arrenderas ut till 
byggherrar som ska bygga bostäder i etapp 2, Rosendal. Marken ska användas till byggetablering. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 september 2017. 

Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

19 (31) 

101?».113 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 214 

Yttrande över Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 
KSN-2016-0827 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har remitterat ett förslag till ny regional 
utvecklingsplan, RUFS 2050 för yttrande senast den 3 november. 

Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 ska enligt förslaget uttrycka Stockholmsregionens 
samlade vilja, ge vägledning och peka ut den långsiktiga riktningen för regionen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

20 (31) 

UNR» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 215 

Yttrande över remiss av promemoria Vattenmiljö och vattenkraft 
KSN-2017-2725 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har remitterat rubricerade promemoria till Uppsala kommun för 
yttrande senast den 2 oktober. 

I promemorian föreslås att alla vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel 
genom en omprövningsprocess ska få miljövillkor som inte är äldre än 20 år. 
Promemorian innehåller även förslag till ändringar i miljöbalken vad gäller milj ökvalitetsnonner för 
vatten. Miljökvalitetsnormema är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst och 
används vid tillståndsprocesser i exempelvis infrastrukturprojekt med kopplingar till vatten. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

21(31) 

upPlatfi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§216 

Yttrande över remiss om bildande av naturreservatet Bokaren i Uppsala 
kommun 
KSN-2017-3156 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har remitterat ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet 
Bokaren i Uppsala kommun. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober 2017. 

Bokaren ligger i Uppsala kommun, cirka 18 km nordost om Uppsala stad. Det ca 24 hektar stora 
området består av fem delområden åtskilda av vägar och åkermark. Länsstyrelsen bedömer att 
Bokaren utgör ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt skogsområde. I området återfinns här 
många rödlistade arter som är knutna till asp. 

Naturreservatet har länge varit intressant ur bevarandesynpunkt för asplevande insekter och för 
områdets kulturhistoriska värden. Delar av reservatet utpekades som Natura 2000-område år 2002. Ett 
bildande av naturreservatet bidrar till att uppfylla milj ökvalitetsmålen Levande skogar samt Ett 
rikt växt- och djurliv. 

I förslaget till yttrande föreslås Uppsala kommun ställa sig positiv till bildandet av naturreservatet. 
Bildandet innebär att ett tidigare utpekat riksintresse säkerställs. Inga konflikter fmns sett mot Uppsala 
kommuns gällande översiktsplan. Uppsala kommun är inte markägare i Bokaren. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

22 (31) 

upPlelf. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§217 

Yttrande över remiss om förslag till bildande av naturreservatet Örby 
hagar 
KSN-2017-3322 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har remitterat ett förslag till beslut om bildandet av naturreservatet Örby hagar i 
Uppsala kommun. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 27 oktober 2017. 

Örby hagar ligger cirka 15 km nordost om Uppsala tätort. Örby hagar består av tre delområden som av 
Länsstyrelsen bedöms utgöra tt ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt kulturlandskap, som hyser 
en stor mångfald av växt- svamp- och djurarter. Vidare är området utpekat som Natura 2000-område. 
I förslaget till yttrande föreslås Uppsala kommun ställa sig positiv till bildandet av naturreservatet. 
Uppsala kommun är inte markägare i området och förslaget står inte i konflikt med kommunens 
gällande översiktsplan. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

77, 



23 (31) 

upP19.1.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 218 

Yttrande över remiss om förslag till bildande av naturreservatet Stora 
Branden 
KSN-2017-3333 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Jonas Segersam 
(KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 218. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län har remitterat ett förslag till bildande av naturreservatet Stora 
branden i Uppsala kommun, bilaga 2. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 20 
oktober 2017. 

Bokaren ligger i Uppsala kommun, cirka 6 kilometer nordost om Järlåsa i Uppsala kommun och är 
uppdelat i två områden om sammanlagt 52,5 hektar. 

Länsstyrelsen bedömer att Stora Branden utgör ett från naturvårdssynpunkt värdefullt skogsområde 
bestående av gammal barrblandskog med inslag av sumpskogar samt lövrika miljöer med höga 
naturvärden. För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från skogsproduktion och 
annan exploatering som innebär att områdets naturvärden påtagligt skadas. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
yisr, 



Justerandes sign 

24 (31) 

UNO» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§219 

Yttrande över utställning av översiktsplan för Knivsta kommun 
KSN-2017-2210 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) 
och Mohamad Hassan (L), reserverar sig till fönnån för bifall till eget ändringsyrkande och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 219. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KB) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Rikard 
Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Mohamad Hassan (L): 
att följande stycke i yttrandet: 

"Utvecklingen av Alsike och norrut längs stråket till Lagga bör avgränsas så att en 
passage skapas mellan Lunsen och det öppna kulturlandskapet. Dels för att avgränsa 
staden på ett tydligt sätt och dels för att ett större verksamhetsområde med godsdepå och 
logistikpunkt planeras vid kommungränsen inom Uppsala stad där bostäder i anslutning 
kan vara olämpligt. " 

byts ut mot: 
Det har från statens sida förts fram en idé om ett nytt stationsläge och bebyggelse nära 
kommungränsen mellan Uppsala och Knivsta, "Nysala". En sådan bebyggelse finns inte 
med i gällande översiktsplan för Uppsala kommun, därför vill vi påtala vikten av att 
Uppsala och Knivsta gör en gemensam planering runt stråket längs järnvägen och E4 
över kommungränserna. Det är bra om kommunerna kan enas om det ska finnas ett, två 
eller tre stationslägen längs järnvägen. Fler stopp ger längre restider för dem som åker 
hela vägen, och genom placeringen av stationslägena styr man också potentialen för 
bebyggelse. Också viktigt att försöka enas om det ska finnas en eller två nya påfarter till 
E4. Med en samordnad planering gentemot region och stat finns större möjligheter för en 
acceptans. Det är fördelaktigt om Knivsta beaktar detta i den översiktsplan kommunen nu 
antar. 
Det är också viktigt att samplanera relevant utbyggnad av VA-infrastrukturen. Om 
vattensystemet kopplas samman ökar redundansen genom att Uppsala kan få tillgång till 
dricksvatten från Görvälnverket, och Knivsta från Uppsalaåsen. Det kan också finnas en 
vinst i ett samordnat avloppssystem och ett nytt reningsverk. 

Sammanfattning 
Knivsta kommun har utställning för en ny översiktsplan mellan 21 augusti och 22 oktober 
2017 och har remitterat planen till Uppsala kommun. 

Översiktsplanen har en tidshorisont till 2035 med utblick mot 2050 och utgår bland annat från 

Utdragsbestyrkande 



25 (31) 

101423,11.9. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

(§ 219, fortsättning) 

Knivstas vision 2025. Bostadsutvecklingen planeras i huvudsak inom centralorterna Knivsta och 
Alsike. På sikt förväntas även en del utveckling ske längs stråk mellan centralorterna och andra 

orter som Lagga och Vassunda. Ett sammanhängande grönt stråk från Lunsen i nordväst ner mot sjön 
Valloxen ska stärkas och utvecklas i takt att ny bebyggelse tillkommer. 

Ar ska fortsätta utvecklas som kommunens viktigaste verksamhetsområde. Knivsta kommun verka för 
utbyggnad av Ostku.stbanan till fyra spår, en ny station i Alsike samt nya trafikplatser vid E4. I 
planen redovisas strategier för att nå hallbarhet kopplat till de regionala målen i Uppsala läns regionala 
utvecklingsstrategi. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

17.6 



26 (31) 

Uplade KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 220 

Yttrande över delbetänkande Detaljplankravet (SOU 2017:64) 
KSN-2017-2791 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Regeringen har remitterat betänkandet Detaljplanekravet (SOU 2017:64) till Uppsala kommun. 
Utredningen är framtagen som ett delbetänkande av Översiktsplaneutredningen. Yttrandet ska vara 
regeringskansliet tillhanda senast den 31 oktober 2017. 

Översiktsplaneutredningen föreslår i betänkandet förändringar i plan- och bygglagen, bland annat 
när det gäller detaljplanekravet. Förslaget är att detaljplanekravet begränsas så att fler 
byggprojekt kan prövas direkt genom ett bygglov eller ett förhandsbesked. Utredningen anser att det 
bör vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras 
inom ramen för den befintliga gatustrukturen. Att fler åtgärder kan prövas genom ett bygglov 
underlättar bland annat för mindre och medelstora företag att ta initiativ till byggprojekt som i 
dag kräver en detaljplan. Enligt utredningen kan förslaget på sikt bidra till en bättre konkurrens inom 
byggsektorn och däuned även till fler bostäder. I betänkandet föreslår utredningen även ändringar i 
andra lagar som är kopplade till detaljplaner. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

27 (31) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 221 

Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid för 
alla elever i kommunens skolor årskurs 1-6 
KSN-2016-2645 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

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

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 221. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister (SD), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 12 
december 2016: 
- Att alla elever i årskurs 1-6 får minst 2 idrottslektioner per termin förlagda i simhall. 
- Att de sim/vattenprov som krävs för uppfyllandet av betygskriterierna utförs i simhall. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 augusti 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



28 (31) 

upledifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 222 

Anmälnings ärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda ärenden perioden 12 september — 11 
oktober till protokollet. 

Förteckning över anmälda ärenden perioden 12 september — lloktober 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2017. 
2. Protokoll kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott den 25 september 2017. 
3. Protokoll utskott för kommungemensam service den 3 oktober 2017. 
4. Protokoll Uppsala Stadshus AB den 19 september 2017. 
5. Protokoll Uppsala Stadshus AB den 26 september 2017. 
6. Protokoll Uppsala Stadshus AB den 17 oktober 2017. 
7. Protokoll samverkansgruppen den 21 juni 2017. 
8. Rapport över nya anställningar september månad. 
9. Finansrapport för augusti månad. 
10. Månadsuppföljning nämnder för augusti månad. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

F-4)( 



29 (31) 

upPRIO, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 223 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över delegationsbeslut perioden 12 september — 11 
oktober till protokollet, bilaga A § 223. 

Utdragsbestyrkande Justeran s sign 



Justerandes sign 

30 (31) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SANIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 224 

Val av representant i styrgruppen för närsjukvård (NS1U) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Jonas Segersam (KD) som representant i styrgruppen för närsjukvård, samt 

att utse Ismail Kamil (KD) till ersättare i styrgruppen för närsjukvård. 

Sammanfattning 
Den politiska styrgruppen består av ordförande för äldrenämnden, socialnämnden, 
omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden, samt tre ledamöter från 
oppositionen. Förste vice ordförande i respektive nämnd är ersättare för sina ordförande. 
Oppositionen utser två ersättare. 

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

Utdragsbestyrkande 



31(31) 

Ihnelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-18 

§ 225 

Val av representant i styrgruppen i Handikapprådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anne Lennartsson (C) till representant i Handikapprådet. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 205 

Ärende 4 
Mål och budget 2018-20 

Reservation 
Moderaterna 

Moderaterna vill att Uppsala ska vara en plats där alla kan förverkliga sin livsdröm. Vi vill att alla har 
möjlighet att vara med och bidra efter sin egen föintåga. Att uppsalaborna själva råder över sin tillvaro 
medför en större trygghet än att vara ekonomiskt beroende av andra. Om människor hamnar utanför, 
eller inte ens får chansen att komma in på 'arbetsmarknaden, är det ett ekonomiskt problem, men i ännu 
större utsträckning ett socialt problem för den enskilde. 

Utanförskap lägger grund för ökade klyftor och segregation. Därför driver vi en politik som bryter 
detta utanförskap och ger alla möjlighet att få ett jobb. 

Vi har en vision om att Uppsala kommun ska vara en kommun där alla människors lika värde, 
inneboende kraft och kreativitet respekteras och tas tillvara genom att var och en får möjlighet att 
påverka sin situation i en långsiktigt hållbar miljö som präglas av positiv dynamik, öppenhet och 
gemensamt ansvar. 

I vårt förslag till budget presenterar vi en plan för fler jobb, bättre integration och ökad trygghet. 

Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de flesta jämförbara kommuner, utan att leverera 
en välfärd som håller högre kvalitet. För oss är det viktigt att Uppsalas invånare får mesta möjliga 
valuta för sina skattepengar. Tillsammans med övriga partier i Alliansen föreslår vi därför en 
återställning av inkomstskatten till 20,84 öre per krona. 

Moderaterna yrkade därför på 

att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Moderaternas förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) 



Bilaga B § 205 

Ärende 4 
Mål och budget 2018-20 

Reservation 
Liberalerna 

Liberalerna har i sitt förslag till Mål och budget 2018-20 föreslagit en annan inriktning för Uppsala 
kommun än den S, MP-och V pekar ut i sitt förslag. I Liberalernas Mål och budget prioriteras lärares 
arbetsmiljö, arbete och integration, deltidsbrandmän och idrottsplatser. 

Skola och utbildning är alltid centralt för liberaler. Den viktigaste faktorn för att elever ska lyckas i 
skolan är skickliga lärare. Då måste arbetsmiljön vara god, så att lärare håller sig friska och vill stanna 
kvar i yrket. Den negativa trenden med ett ökat antal sjukskrivna lärare måste vändas och lärare som 
lämnat yrket måste lockas tillbaka. Den liberala budgeten satsar därför på att plocka bort uppgifter 
som idag ligger på lärarna. Lärare ska få vara lärare, andra yrkeskategorier kan göra övrigt. 

Liberalernas Mål och budget skapar också utrymme för att återinföra modersmålsstöd från 
modersmålslärare i förskolan, 30 timmars förskola och fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa 
och tillräckligt stöd till barn med särskilda behov, som idag inte får den hjälp de behöver. 

Liberalernas mål är Uppsala ska bli en av landets främsta idrottskommuner, med landets mest 
välmående befolkning. Därför satsar Liberalerna på att rusta upp idrottsplatser. Grönytor och 
idrottsplatser uppmuntrar till idrott och rörelse. Det är viktigt att kvaliteten är hög. Konstgräset i 
Stenhagen byts ut till ett milj övänligt och funktionellt alternativ, Ekebydalens fotbollsområde ställa 
iordning och upprustning av Österängens IP fortsätts. 

Liberalerna satsar också på att rekrytera och behålla deltidsbrandmän. I Liberalernas Uppsala ska man 
kunna välja var man vill bo, på landsbygden eller i staden. Oavsett var man bor ska man kunna lita på 
att grundläggande samhällsservice som kan rycka in i livshotande situationer eller vid bränder finns. 
Trygghet och säkerhet måste finnas för alla Uppsalas invånare, det är en del av det liberala 
samhällskontraktet. 

Därför yrkade Liberalerna på att kommunstyrelsen skulle anta Liberalernas förslag till Mål och budget 
2018-20 i enlighet med följande att-satser: 

att fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med Liberalernas förslag till Mål och budget, 
att fastställa.utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 kronor per 
skattekrona, 
att anta investeringsbudget för 2018 samt för resterande planperiod i enlighet med bilaga 10 i 
Liberalernas förslag till mål och budget, 
att anta inriktningsmål och uppdrag enligt Liberalernas förslag till mål och budget, kapitel Mål och 
uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser, 
att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt Liberalernas förslag till mål och budgets kapitel 
Ägardirektiv, avkastingskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i 
Stadshuskoncernen, 
att anta ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och 
dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt Liberalernas förslag till mål och budget kapitel Ägardirektiv, 
avkastingskrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i 
Stadshuskoncernen, 
att efter godkännande av Uppsala Stadshus AB medge utökat investeringsutrymme för Uppsala 
kommun Förvaltningsfastigheter om 80 miljoner kronor för oförutsedda investeringsbehov till följd av 
stadshusombyggnationen, 



att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2018 samt för resterande 
planperiod enligt bilaga 3 och bilaga 4 i Liberalernas förslag till mål och budget, 
att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd respektive 
räddningsnämnd enligt bilaga 5 och bilaga 6 i Liberalernas förslag till mål och budget, 
att fastställa resultaträkning för 2018 samt för resterande planperiod enligt bilaga 
1 i Liberalernas förslag till mål och budget, 
att fastställa internräntan för 2018 till 1,75 procent, 
att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas 
förslag till mål och budget, 
att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till 
mål. och budget, .-.. 
att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag 
till mål och budget, 
att fastställa räddningsnämndens och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget, 
att fastställa kulturnämndens och avgifter enligt bilaga 14 Liberalernas förslag till mål och budget, 
att fastställa omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget, 
att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget, 
att fastställa äldrenämndens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget, 
att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag till mål och 
budget, 
att fastställa Uppsala Vatten och Avfall ABs taxor och avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas förslag 
till mål och budget, 
att under kommunstyrelsen för år 2018 budgetera 6 529 tkr till kommunrevisionen, 

Samt att: 
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kommunstyrelsens avgifter enligt bilaga 14 i Liberalernas 
förslag till mål och budget, 
att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan och budget för 2018-2020, 
med utgångspunkt i de inriktningsmål och uppdrag som finns angivna i Liberalernas Mål och budget 
2018, med plan för 2019-2020, och senast den 31 december 2017 återrapportera verksamhetsplanen 
till kommunstyrelsen, samt 
att uppdra till berörda nämnder att senast i samband med beslut om verksamhetsplan för 
2018-2020, fastställa ersättningsnivåer att gälla för 2018. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga C § 205 

Ärende 4 
Mål och budget 2018-20 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet står för en lösningsorienterad politik. Vi utformar vår politik utifrån de utmaningar vi ser 
för enskilda individer, kommuner, regioner och Sverige. Uppsala står inför tre stora utmaningar de 
näimaste åren; den demografiska utvecklingen, den bristfälliga integrationen och inlduderingen av 
människor långt från arbetsmarknaden samt den ohållbara bostadssituationen. 

Den rödgröna budget som presenterats möter inte dessa utmaningar på ett tillfredsställande sätt. Den 
prioriterar ned Uppsalas äldre, låter klyvningen av vår kommun fortgå och fortsätter den tanklösa 
stadsbyggnadspolitik som förts de senaste åren. 

I Centerpartiets budget görs omfattande satsningar för att garantera alla Uppsalabor en trygg och frisk 
ålderdom, för att ge alla invånare — oavsett bakgrund och utbildningsnivå — en väg in i samhället, samt 
för att värna livskvaliteten i centralorten och samtidigt förmå hela kommunen att leva. 

Tillsammans med övriga Alliansen föreslår vi också en återställning av inkomstskatten till 20,84 öre 
per krona. Förutom att det är orimligt att höja skatten samtidigt som det finns stora överkostnader i 
kommunorganisationen är detta en viktig åtgärd för att stärka Uppsalas konkurrenskraft. Uppsalas 
universitet och kunskapsintensiva företag konkurrerar om nyckelkompetenser på en global 
arbetsmarknad. Deras konkurrenskraft försvagas avsevärt om dessa personer har flera alternativ med 
både bättre välfärd och lägre skatt bara i Stockholmsregionen. 

Centerpartiet yrkade därför på 

att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Centerpartiets förslag. 

att parkeringsavgiften i parkeringszon A sänks från 35 kronor/timme till 30 kronor/timme efter två 
timmars parkering, samt att den tas bort efter klockan 18. 

Stefan Hanna (C) 

o°0 



Bilaga D § 205 

Ärende 4 
Mål och budget 2018-2020 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Uppsala är på många sätt en fantastisk kommun. Däremot står kommunen inför en rad olika 
utmaningar som måste kunna bemötas på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vi ser en ökad otrygghet 
bland våra kommuninvånare som måste tas itu med. Företagsklimatet har på bara några år sjunkit till 
en bottennivå. Antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd har ökat för varje år sedan de 
rödgröna tog över makten 2014. Besparingsiver och detaljstyrning av politiker minskar familjers och 
individers valfrihet att fatta egna beslut rörande vård, skola och omsorg. 

Vi kristdemokrater lade med anledning av detta en egen budget för 2018 med mål för 2019-2020 som 
fokuserar på familjen, jobben, våra äldre och tryggheten i kommunen. Vår budget eftersträvar att ge 
mer egenmakt åt familjer och individer att kunna forma sina egna liv. Med förslag som 
äldreboendegaranti, välfärdsjobb, mindre barngrupper i förskolan och ett utökat antal kommunala 
ordningsvakter så möter Kristdemokraterna på ett ansvarsfullt sätt många av de utmaningar som 
kommunen står inför de kommande åren. 

Kristdemokraterna yrkade därför på 

att Mål och budget för 2018 med plan för 2019-2020 antas i enlighet med Kristdemokraternas förslag. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga E § 205 

Ärende 4 
Mål och budget 2018-20 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

För Alliansen är det viktigt att Uppsalas invånare far mesta möjliga valuta för sina skattepengar. 
Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de flesta jäTnförbara kommuner, utan att leverera 
en välfärd som håller högre kvalitet. Detta innebär att Uppsalaboma inte får tillräcklig valuta för 
skattepengarna. I ljuset av detta så var den skattehöjning som beslutades 2015 omotiverad, och 
Alliansen ville därför se att den återställs. En lägre skattesats stärker också Uppsala i den globala 
konkurrensen om nyckelkompetenser till våra universitet och kunskapsintensiva företag. 

Alliansen yrkade därför på 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2018 till 20:84 öre per skattekrona. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 209 

Ärende 8 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Sveriges och Uppsalas medielandskap har genomgått stora förändringar de senaste åren. Människor 
konsumerar i ökande utsträckning nyheter och annat medieinnehåll digitalt, och den traditionella 
papperstidningens räckvidd fortsätter att krympa. Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att människor 
har möjlighet att ta del av information om hur deras kommun styrs samt när och var deras 
förtroendevalda träffas. Därför menar Alliansen att Uppsalas kommunfullmäktigesammanträden borde 
annonseras även i digitala lokalmedier. 

Alliansen anser vidare att Uppsala kommunfullmäktige borde fastställa budget för nästkommande år 
redan på junisammanträdet. Att fastställa budgeten i november som nu är fallet innebär att 
kommunens förvaltningar far mycket kort tid på sig att ställa om till förändrade ramar. Detta försvårar 
för förvaltningscheferna att uppfylla sina mål inom den givna ramen, och det försvårar 
upprätthållandet av en ansvarsfull ekonomisk styrning för politiker, stadsdirektör och 
ekonomiförvaltning. 

Alliansen yrkade därför på 

Att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden även omfattar 24Uppsala.se  

Att Mål och budget för Uppsala kommun fastställs vid kommunfullmäktiges junisammanträde. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 211 

Ärende 10 
Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2017 från Rasbo i samverkan 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Rasbo i samverkan är en välskött förening som fyller en viktig funktion i att vårda och hålla liv i sitt 
närsamhälle. Föreningen är genom sin aktivitet och sitt engagemang ett föredöme för andra, liknande 
föreningar. Rasbo i samverkan har tidigare erhållit 173 000 kronor per kalenderår i föreningsstöd. 
Alliansen anser att det vore olyckligt att sänka detta stöd 2017. Det skulle få negativa konsekvenser 
för Rasbo i samverkans verksamhet och sända fel signaler till andra föreningar som vårdar sitt 
närsamhälle. 

Alliansen yrkade därför på 

att för år 2017 bevilja föreningen Rasbo i samverkan 173 000. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KB) 



Bilaga A § 212 

Ärende 11 
Ansökan om medel för social investering för projekt Koordinatorer för ökad skolnärvaro 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen yrkade på 

att eftersom skolfam upphört låta gruppen familjehemsplacerade barn i Uppsala scannas för att 
kontrollera om några av de barnen ingår i målgruppen för projektet 

att samma information om projektet / inbjudan ges till både kommunala och fristående skolor, och att 
kommunen säkerställer samma möjligheter för alla elever att få hjälp genom projektet, trots att 
statistik inte finns hos kommunen för frånvaro för elever på fristående skolor. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KID) 



Bilaga A § 218 

Ärende 17 
Yttrande över remiss om bildande av naturreservat Stora Branden i Uppsala kommun 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet ser positivt på att arbetet med att vårda och utveckla biologisk mångfald stärks. När 
Länsstyrelsen lägger fram förslag från sin sida på att etablera naturreservat i vår kommun, anser vi 
dock att detta ska föregås av att området först definierats och anmälts till EU:s nätverk för skyddade 
områden, Natura 2000. 

Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av 
naturmiljöer i Sverige, och bör även vara det när Länsstyrelsen vill etablera naturreservat inom 
kommunen. I och med att ett område som Stora Branden först klassas som Natura 2000 innan det 
också utvecklas till naturreservat, uppnås ett starkt skydd där områdets arter och biotoper är 
väldokumenterade och väldefinierade. Dessutom ges området ett stärkt värde för besöksnäringen och 
friluftslivet om båda skyddsformema används. 

Det är vår mening att Länsstyrelsen ska beakta denna synpunkt i arbetet med att planera fler 
naturreservat i Uppsala kommun. Av Uppsalas 39 Natura 2000-områden är det alltjämt bara en 
minoritet som ingår i Naturreservat, och det bör Länsstyrelsen ha med som en ytterligare komponent i 
sitt fortsatta planeringsarbete. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 219 

Ärende 18 
Yttrande över utställd översiktsplan för Knivsta 

Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen yrkade på 

att följande stycke i yttrandet: 

"Utvecklingen av Alsike och norrut längs stråket till Lagga bör avgränsas så att en 
passage skapas mellan Lunsen och det öppna kulturlandskapet. Dels för att avgränsa 
staden på ett tydligt sätt och dels för att ett större verksamhetsområde med godsdepå och 
logistikpunkt planeras vid kommungränsen inom Uppsala stad där bostäder i anslutning 
kan vara olämpligt." 

byts ut mot: 

Det har från statens sida förts fram en i& om ett nytt stationsläge och bebyggelse nära 
kommungränsen mellan Uppsala och Knivsta, "Nysala". En sådan bebyggelse finns inte 
med i gällande översiktsplan för Uppsala kommun, därför vill vi påtala vikten av att 
Uppsala och Knivsta gör en gemensam planering runt stråket längs järnvägen och E4 över 
kommungränserna. Det är bra om kommunerna kan enas om det ska finnas ett, två eller 
tre stationslägen längs järnvägen. Fler stopp ger längre restider för dem som åker hela 
vägen, och genom placeringen av stationslägena styr man också potentialen för 
bebyggelse. Också viktigt att försöka enas om det ska finnas en eller två nya påfarter till 
E4. Med en samordnad planering gentemot region och stat finns större möjligheter för en 
acceptans. Det är fördelaktigt om Knivsta beaktar detta i den översiktsplan kommunen nu 
antar. 

Det är också viktigt att samplanera relevant utbyggnad av VA-infrastrukturen. Om 
vattensystemet kopplas samman ökar redundansen genom att Uppsala kan få tillgång till 
dricksvatten från Görvälnverket, och Knivsta från Uppsalaåsen. Det kan också finnas en 
vinst i ett samordnat avloppssystem och ett nytt reningsverk. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 221 

Ärende 20 
Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid för alla elever i kommunens 
skolor årskurs 1-6 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

I motionen lyfts en viktig fråga. I händelse av en olycka kan simkunnighet vara skillnaden mellan liv 
och död, varför det är av yttersta vikt att alla barn far goda och jämlika förutsättningar att lära sig 
simma. Alliansen delar synen att simundervisningen är eftersatt på somliga Uppsalaskolor, och att mer 
behöver göras för att säkerställa att alla barn kan simma när de lämnar grundskolan. Det vore 
emellertid olyckligt att från politiskt håll detalj styra hur simundervisningen ska gå till. Om 
undervisningen utfounas i detalj av politiker finns risk för att vissa barn hamnar mellan stolarna. 
Alliansens uppfattning är därför att det är utbildningsförvaltningens uppgift att säkerställa att alla 
skolor har förutsättningar att erbjuda sina elever tillräcklig simundervisning, samt rektorernas uppgift 
att säkerställa att undervisningen bedrivs på ett sätt som tillgodoser kursplanens mål. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

03.A› 
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