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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 147 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 148 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 149 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
KSN-2018-2418 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen i de delar som avser mark- och 
exploateringsverksamheten, ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Över tid har arbetsformer och arbetssätt utvecklats inom mark- och exploaterings-verksamheten inom 
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket har föranlett ett behov av översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning. Det finns behov av att få snabbare och effektivare processer i förhållande till 
externa parter samt olika myndigheter, vilket innebär att kommunstyrelsens beslut behöver kunna 
delegeras till såväl mark-och exploateringsutskottet som till tjänstepersoner inom avdelningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justeran es sign 

LOM» KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 150 

Ombildning av bostadsrättsföreningar 
KSN-2018-2735 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och påbörja 
ombildning av Brf Leopold, Brf Prinsen och Brf Orstenen till hyresfastigheter, 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till beslut för att kunna genomföra ombildning av Brf Leopold, Bd 
Prinsen och Brf Orstenen, 

att uppdra till Uppsala kommuns ombud gentemot bostadsrättsföreningarna att verka för att Uppsala 
kommuns representation i styrelserna motsvarar kommunens andel av bostadsrätterna, 

att utse Uppsala kommuns fastighetschef som kommunens representant i Bd Leopolds, Brf Prinsens 
och Bd Orstenens styrelser, samt 

att delegera beslutsrätt till Uppsala kommuns fastighetschef att vid behov utse övriga 
tjänstepersonsrepresentanter i bostadsrättsföreningarnas styrelser. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun förvärvade i slutet av 70-talet och i början av 80-talet bostadsrätter i tre 
bostadsrättsföreningar. Syftet var att kunna tillhandahålla boende för äldre. I anslutning till bostäderna 
finns gemensamhetsytor för dagaktiviteter samt restauranger för att kunna erbjuda de boende måltider. 
Senare har även vårdboende i institutionell form etablerats, och vissa av lägenheterna erbjuds inom 
ramen för socialpsykiatrins verksamhet. 

Uppsala Kommun äger samtliga bostadsrätter och andelar i två bostadsrättsföreningar samt samtliga 
bostadsrätter som utgörs av bostäder i en bostadsrättsförening. Bostäderna i dessa föreningar 
vidareuthyrs av Uppsala kommun som trygghetsboende till privatpersoner. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 151 

Slutredovisning av EU-Projekt Agata 
KSN-2016-1266 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna slutrapporten för Projekt Agata enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 151. 

Sammanfattning 
Mellan juli 2016 och juli 2018 genomfördes Projekt Agata som syftade till att underlätta 
samordning, systematisering och föreniding av det administrativa arbetet i kommunens 
mottagande av asylsökande och nyanlända. Projektet initierades mot bakgrund av det kraftigt 
ökande antalet asylsökande — inte minst ensamkommande barn—och nyanlända med uppehållstillstånd 
hösten 2015. Projektet var en del i kommunstyrelsens handlingsplan förmottagande av nyanlända och 
asylsökande i Uppsala kommun som antogs 2016. Projektet har till cirka 70 procent finansierats av 
EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 152 

Ansökan om statliga medel för att motverka segregation 
KSN-2018-2735 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun ansöker om statsbidrag hos Tillväxtverket för att motverka segregation enligt 
föredragningen. 

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

Yrkade 
Simon Alm (SD) yrkar avslag. 

Sammanfattning 
Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att fördela ett statsbidrag till 32 kommuner med områden 
som kännetecknas av socioekonomiska utmaningar. Syftet är att genomföra prioriterade insatser för 
den ekonomiska och sociala utvecklingen i eftersatta områden och därigenom stärka arbetet mot 
segregation. De kommuner som kan söka bidraget framgår av förordning (2018:151) om statsbidrag 
till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Ansökan ska vara inlämnad den 30 
september 2018. 

Statsbidraget uppgår till 425 miljoner kronor 2018. Under förutsättningar att erforderliga beslut fattas 
kan denna summa komma att höjas eller ytterligare bidrag kan på nytt utlysas. Fördelningen mellan 
kommuner sker utifrån en fördelningsnyckel som baseras på invånarantal. Uppsala kommun kan söka 
16 673 000 kr per år under 2018-2020, varav medfinansiering ska uppgå till minst 10 procent. 
Senast 28 februari varje år ska kommunerna redovisa sina insatser och vilka resultat medlen gett. 
Tillväxtverket kommer att redovisa kommunernas resultat och insatser till Näringsdepartementet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 september 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP19.1.9. KOMMUNSTYRELSEN 

7(13) 

SA1VIMANTRÄ1JESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 153 

Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering (SOU 2018:25) 
KSN-2018-1824 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande över betänkande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Digitaliseringsrättsutredningen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken 
utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och 
samverkan inom den offentliga förvaltningen. I uppdraget har ingått att lämna förslag till de 
författningsändringar som bedöms ha störst potential att stödja den fortsatta digitaliseringen av 
den offentliga förvaltningen. Utredningen föreslår bland annat: 
• en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när 
algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden, 
• nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från 
förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas 
självbestämmande och vikten av säkra förfaranden, och 
•ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller 
andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför 
sådan utkontraktering. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justera es sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 154 

Yttrande över betänkandet Ekologisk kompensation - åtgärder för att 
motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses 
KSN-2018-1256 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkandet Ekologisk kompensation — 
åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34) till Uppsala kommun 
för yttrande senast den 4 oktober 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 155 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll 
över externa kostnader 
KSN-2018-1970 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av kommunens kontroll över 
externa kostnader för yttrande senast den 19 september 2018. 
Granskningen är av översiktlig karaktär. Flera av de processer som kortfattat beskrivs har varit 
föremål för fördjupade granskningar och har besvarats av kommunstyrelsen, nämligen Granskning av 
löneutbetalningar (KSN-2018-1368), Granskning av attester för utbetalningar (KSN-2018-1368) samt 
Granskning av upphandling och inköp (KSN-2018-1369). 

Revisionens samlade bedömning är att kommunen har en tydlig övergripande styrmodell, att 
ändamålsenliga anpassningar gjorts och pågår samt att kommunen i stort har bra styrdokument och 
kontroller. I granskningen lyfter revisionen fram att ökad e-handel är gynnsam för kontroll och 
styrning, att efterkontroller av manuella bokföringsorder och betalningar från systemet Procapita 
kan utvecklas samt att periodisering av föreningsbidrag och liknande årliga bidrag kan förbättras. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justera e sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 156 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av återgång av fastigheter 
2017 
KSN-2018-1874 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av återgång av fastigheter 2017 för 
yttrande senast den 19 september 2018. 
Kommunrevisionen har granskat de redovisningsmässiga konsekvenserna av fastigheter som återgått 
till kommunen från kommunägda bolag, endera genom återgång av försäljning eller återköp, efter den 
bolagisering av fastigheter som skedde 2013. 

Granskningen visar att dokumentationen var behäftad med brister, men att det berörde begränsade 
värden och att vidtagen bokföring av praktiska skäl kan accepteras. Revisionen rekommenderar att 
dokumentation av liknande ärenden sker med högre kvalitet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 157 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017 
KSN-2018-1875 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens granskning visar att arbetet med intern kontroll har utvecklats ytterligare 
under 2017 och att kommunstyrelsen har varit drivande i det arbetet. Samtidigt konstaterar 
revisionen att omfattningen på de planer som olika nämnder fastställer och redovisningarna av 
uppföljningarna fortfarande skiljer sig relativt mycket åt. Revisionen konstaterar också att det 
inom många områden förekommer relativt många avvikelser i de kontroller som görs. 
Revisonen rekommenderar därför kommunstyrelsen att bl.a. tillse att samtliga nämnder i sina planer 
för uppföljning av intern kontroll inkluderar moment inom de obligatoriska områden som 
kommunstyrelsen anser vara motiverade. Vidare rekommenderar revisionen att nämndernas 
åtgärdsplaner och åtgärder för att minska antalet och andelen avvikelser i stickprovskontrollerna bör 
följas upp. 

Därtill bör nämndledamöternas aktiva engagemang i arbetet med intern kontroll säkerställas och 
utbildningsinsatser genomföras för politiker och tjänstemän. Revisonen rekommenderar också att 
nämndernas och bolagens arbete med och uppföljning av intern kontroll samordnas. Revisionen anser 
att det borde kunna ha en positiv effekt i både kommun och bolag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 158 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —30 juni 2018 
KSN-2018-0788 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga rapporten enligt föredragningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns internbank 
och kommunkoncernen, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten 
bedrivs i enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag den 11 september 2018. 

Justerar1es sign  Utdragsbestyrkande 

rik 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-19 

§ 159 

Anmälda delegationsbeslut perioden augusti - 12 september 2018 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 
22 augusti - 12 september 2018 till protokollet. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
perioden 22 augusti till och med 12 september 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 september 2018. 



Bilaga A § 151 
Särskilt yttrande 

Av rapporten konstateras att 7,2 miljoner har använts för att upprätta bättre rutiner för att återsöka 
ersättningar från exempelvis Migrationsverket. Totalt under projektets korta tid konstateras volymen 
återsökt ersättning vara över en miljard kronor. 

Något som framgått i annat sammanhang är att dessa pengar ändå varit otillräckliga för 
mottagandet. Sverigedemokraterna hade önskat att man fokuserat skattemedel till att höja 
kvaliteten på välfärden, genom att tacka nej till det stora mottagandet av nyanlända. 

Rapporten i sig har vi inga konkreta synpunkter på. Der beror på att om majoriteten vill ha ett stort 
invandringsmottagande så behöver man givetvis seriösa rutiner för hantera ndet. 

Simon Alm (SD) 
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