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Justeringens 

plats och tid: 

Stationsgatan 12, den 19 september 2019. 

Underskrifter: 

   

 Erik Pelling, ordförande  Therez Almerfors, justerare 

    

 Lars Niska, sekreterare   

 

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

anslagstavla. 

Organ: Kommunstyrelsen Sista dag att överklaga 2019-10-10 

Datum: 2019-09-18 Anslaget tas ner: 2019-10-11 
Protokollet finns 

tillgängligt på www.uppsala.se 

Underskrift: 

  

 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:00 – 16:45. 

Beslutande: Erik Pelling (S), ordförande 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice 

ordförande §§ 173-190 

Helena Hedman Skoglund (L), 

tjänstgörande ersättare §§ 

191-199 

Mats Gyllander (M), 

tjänstgörande ersättare 

Caroline Hoffstedt (S) 

Therez Almerfors (M) 

Erik Dagnesjö (S) 

Christopher Lagerqvist (M) 

Eva Christiernin (S) §§ 173-175 

Asal Gohari (S), tjänstgörande 

ersättare  §§ 176-199 

Ulrik Wärnsberg (S) §§ 173-175 

Maria Patel (S), tjänstgörande 

ersättare §§ 176-193, 195-199 

Stefan Hanna (-) 

Simon Alm (SD) 

Rickard Malmström (MP) 

Tobias Smedberg (V) 

Jonas Segersam (KD) 

Hanna Victoria Mörck (V) 

 

Ersättare: Asal Gohari (S) §§ 173-175 

Helena Hedman Skoglund (L) §§ 

173-190 

Linda Eskilsson (MP) §§ 175-199 

Madeleine Andersson (M) 

Maria Patel (S) §§ 173-175 

Jonas Petersson (C) 

Helena Nordström Källström (MP) 

Karolin Lundström (V) 

David Perez (SD) §§ 173-183, 185-

199 

Eva Moberg (KD) 

Utses att justera: Therez Almerfors (M) Paragrafer: 173 - 199 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-18 
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Övriga deltagare: 

 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 

Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 

Bjervner, kanslichef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne 

Eriksson (S), politisk stabschef. Sofia Fanberg Högström (S), Ida Harju Håkansson (S), 

Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony (V), Natalie Berggren (L), 

Niklas Hjelm Smith (L), Joakim Holmertz (C) och Stina Bergström (MP), politiska 

sekreterare. 
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§ 173 

 

Fastställande av föredragningslista 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendet Yttrande över 
granskning av bokslut och årsredovisning 2018. 
 

att överlämna fyra inkomna initiativ till kommunledningskontoret för beredning: 

- Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om snabbare besvarande av 

motioner, KSN-2019-2781 
- Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om att utred trångboddhet och 

osäkra boendeformer i Uppsala kommun, KSN-2019-2782 

- Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om kommunalisering av 

samhällsbetalda transporter, KSN-2019-2783 

- Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om lösning för Jällaboendet, KSN-
2019-2784 

 

Reservation 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om att skicka ärendet på beredning istället för 

att omedelbart ta upp det. Ärendet är av akut karaktär och kommer inte vara relevant 

efter beredning då boendet stängs vecka 38 om inga nya politiska beslut tas.  

Att stänga Jällaboendet utsätter ungdomarna för enorma risker och påfrestningar. De 
hänvisas till att själva finna ett boende på den reguljära bostadsmarknaden, vilket de 
flesta säkerligen begriper är i princip omöjligt att lyckas med för dessa ungdomar som 
varken har några kontakter, ekonomi eller referenser. Alternativet för de unga är att 
acceptera ett boende i Almunge som inte alls är lämpligt för ungdomar som studerar. 

Det finns inga utrymmen för byråkratiska långbänkar. Ett beslut måste omgående kunna 
fattas av socialnämnden. För att underlätta socialnämndens möjlighet att fatta sådant 
beslut vill vi att kommunstyrelsen uppmanar nämnden att finna en lösning för fortsatt 
öppethållande av Jällaboendet, åtminstone tills de boende fått aktivt stöd att ordna 

trygga boendealternativ, samt att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att 

socialnämnden för den kostnad, sannolikt av ringa storlek, som kommer av detta inte 
behöver balanseras mot ytterligare besparingar eller effektiviseringar i övrig 
nämndverksamhet. 
 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) har lämnat in fyra initiativ till kommunstyrelsen och yrkar: 
att Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om snabbare besvarande av motioner, 
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Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om att utred trångboddhet och osäkra 
boendeformer i Uppsala kommun och Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om 
kommunalisering av samhällsbetalda transporter överlämnas till 

kommunledningskontoret för beredning, samt 
att Initiativärende från Tobias Smedberg (V) om lösning för Jällaboendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

 

Erik Pelling (S) yrkar att samtliga initiativ ska överlämnas till kommunledningskontoret 
för beredning. 

 
Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Tobias Smedbergs (V) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 
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§ 174 

 

Återkoppling från äldrenämnden, omsorgsnämnden, 
socialnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden om 

åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2019 
 
 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 § 107 att uppdra till omsorgsnämnden, 

gatu- och samhällsmiljönämnden, äldrenämnden samt socialnämnden att återkomma 
till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder de kommer vidta för att uppnå 
ekonomi i balans 2019. 

Vid sammanträdet föredras situationen för respektive nämnde av förvaltningsdirektör 

Carina Juhlin om äldrenämnden, ordförande Angelique Prinz Blix (L) och controller 

Rikard Sörell om omsorgsnämnden, förvaltningsdirektör Kaisa Björnström om 

socialnämnden och stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom om gatu- och 

samhällsmiljönämnden.  

Dessa åtgärder kommer även redovisas i delårsbokslutet vid kommunstyrelsens 

kommande sammanträde. 
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§ 175 

 

Utvärdering av Uppsala klimatvecka 2019 samt genomförande 
av Klimatveckan 2020-2021 

KSN-2018-3558 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna rapport i bilaga, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att genomföra Klimatveckan 2020 och 2021 

enligt föredragningen i ärendet och återkomma med rapport över genomförd vecka i 

september 2020 respektive 2021. 

  

Reservationer 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande: 
Av utvärderingen framgår att projektet inte nådde fram till allmänheten på det sätt som 

var planerat och önskat. Uppsala klimatforum exempelvis besöktes av 318 personer, att 
jämföra med målsättningen om 1140 personer. Det konstateras att marknadsföringen 
behöver bli bättre och att budgeten behöver utökas. Samtidigt har kommunen redan 

kostnader om nästan 2 miljoner kronor i samband med klimatveckan.  

Uppsala kommun och näringsliv ska bidra till att invånarna kan och vill göra 

klimatsmarta val. Vi är av uppfattningen att detta inte bäst görs genom Klimatveckan i 
nuvarande form. Fokus på eventuella framtida klimatdagar eller klimatveckor borde 

istället vara lokala aktörer och en uppmuntran om att dessa ska få möjlighet att ta ett 

större ansvar. I utvärderingen går att läsa att den klimatutställning som anordnades 

genomfördes med Uppsala kommuns grafiska profil, vilket resulterade i avhopp från 
företag och organisationer eftersom de inte fick visa upp sitt eget varumärke. Detta anser 

vi vara fel och kontraproduktivt.  
 

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

 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det är inte rimligt att satsa 3 miljoner av invånarnas pengar på en Klimatvecka med det 

huvudsakliga syftet att informera invånarna om hur duktig kommunen och dess 

samarbetspartners är på att jobba med klimatförbättrande åtgärder. Syftet måste vara 
mer inriktat på att förbättra och förstärka redan pågående förbättringsarbete. Syftet 

med en klimatvecka bör med fördel tydligare uttryckas som en ambition att bidra till mer 

innovation och entreprenörskap för att öka kraften i förbättringsarbetet. Ett liknande 
projekt ska också klara av att till mycket stor del vara finansierat av andra medel än 
skattemedel. Jag tror att en liknande vecka med fördel kan samorganiseras med projekt 
som ”Green innovation day” eller projektet ”Allt ljus på Uppsala”. 
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Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 175. 

 
Sammanfattning 
Uppsala klimatvecka genomfördes i mars 2019 med syfte att visa det klimatarbete som 

sker i Uppsala samt skapa en arena för fortsatt engagemang. Beslutet att genomföra 

klimatveckan under tre år fattades av kommunstyrelsen i december 2018. 

I den utvärdering av Klimatveckan 2019 som genomförts och biläggs ärendet råder det 
stor enighet bland aktörerna om att Klimatveckan är ett bra initiativ som har stor 
potential de kommande åren. Uppsala som profilerad klimatstad behöver ett 
evenemang som Klimatveckan för att stärka varumärket som ledande kraft i 

hållbarhetsarbetet. 

Utvärderingen visar också att tiden för planering och genomförande av Klimatveckan 

var kort. Förankring av organisation och målbild kan utvecklas och organisationen var 
inte tydlig för alla. Samverkan med Uppsala klimatprotokoll var initialt otydlig och 

marknadsföringen påbörjades sent. Ett stort antal målgrupper försvårade utformning 
av evenemang. 

För att syftet med Klimatveckan ska kunna uppnås kommande år behöver 

organisation, målbild och samverkan förankras och förtydligas, målgrupperna 

förtydligas och planering och genomförande utvecklas. 

 
Yrkanden 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon 
Alm (SD): 

att ändra att-sats 2 så att denna lyder: att inte genomföra Klimatveckan 2020 och 2021. 
 

Stefan Hanna (-) yrkar: 

att syftet med en klimatvecka uppdateras så att det tydligt framgår att projektet ska vara 

självfinansierat, 
att tidpunkten för en klimatvecka läggs i anslutning till andra större regelbundna publika 

aktiviteter som lockar både Uppsalabor och turister att besöka centrala Uppsala, samt 
att genomföra Klimatveckan 2021. 
 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till första att-sats mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 
 
Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Therez 
Almerfors (M) med fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 
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Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot Stefan 
Hannas (-) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 

förslag. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 20 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 255. 
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§ 176 

 

Uppsalas framtida avloppsförsörjning – system och lokalisering 
KSN-2017-3648 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna avrapporteringen enligt bilaga, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att ta med de alternativa 
lokaliseringsplatserna enligt föredragningen i förslaget till aktualitetsförklaring av 

översiktsplanen som tas fram under året, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med Uppsala Vatten och 

avfall AB bevaka det långsiktiga perspektivet på avloppsförsörjningen enligt 

föredragningen, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att medverka i Uppsala Vatten och Avfalls 
AB:s arbete med att bedöma och värdera kompletterande luktåtgärder på 
Kungsängsverket och biogasanläggningen på Kungsängens gård, särskilt med 

bedömning av samhällsnyttan, samt 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att bevaka möjligheten till stadsbyggande 

med mer störningskänslig verksamhet i Kungsängsverkets närområde.  
  
 
Reservationer 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande med motiveringen: 

För att kunna avlasta och efterhand fasa ut Kungsängsverket, samt lägga grunden för 
utbyggnad av Södra staden och möjliggöra sammankoppling med VA-systemen mellan 
Uppsala och Knivsta kommuner, bör kommunen välja det södra läget (8 i utredningen). 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2017 (§ 267) att tillsammans med 
Uppsala Vatten och Avfall AB ta fram en utredning som ger en samlad bild av Uppsalas 

framtida avloppsförsörjning. Avsikten var att presentera olika utvecklingsvägar i syfte 
att finna goda lösningar för såväl intresset att frigöra centrala och attraktiva platser för 

stadsbyggande som för intresset att åstadkomma långsiktigt hållbara och 

kostnadseffektiva lösningar för vatten- och avloppskollektivet. Vidare skulle studien 

kunna ligga till grund för ett inriktningsbeslut om vilken den framtida 
avloppsreningslokaliseringen förväntas vara. Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Uppsala Vatten och Avfall AB har nu slutfört uppdraget. 
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Yrkande 
Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att välja det södra läget (8 i utredningen) och bygga ut så fort som möjligt. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

  
Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 17 juni 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 257. 



Sida 11 (44) 

 

Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-18 

 
§ 177 

 

Utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i 
kommunkoncernen 

KSN-2019-1841 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att uppdra till kommunledningskontoret att i samarbete med berörda parter utreda 
och lämna förslag på hur kommunkoncernens fastighetsförvaltning kan hanteras mer 
samordnat, samt 

att utredningen som ett första steg ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag 

kopplade till förändringarna i fastighetsägandet som beslutades i fullmäktige 29 april 

senast i november 2019 och återkomma med slutrapport till kommunstyrelsen senast i 

december 2019.  

  
 

Sammanfattning 
För att effektivisera fastighetsförvaltningen föreslås att kommunledningskontoret 
tillsammans med berörda parter inom kommunkoncernen ska utreda möjligheterna 

till ökad samordning inom de koncernägda fastigheternas huvudmannaskap samt 

tekniska och administrativa förvaltning. 

En utgångspunkt för utredningen är att det långsiktiga fastighetsägandet i kommunen, 

i linje med fattade beslut år 2012, bedrivs i bolagsform. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 30 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 260. 
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§ 178 

 

Delegation till fastighetschefen att teckna avtal för 
hyresgästanpassningen i stadshuset 

KSN-2019-2559 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att delegera till fastighetschefen att teckna avtal för hyresgästanpassningar i 
stadshuset. 
  

 
Sammanfattning 

Ett separat avtal för hyresgästanpassningar av IT-infrastrukturen i det nya stadshuset 

behöver tecknas mellan kommunstyrelsen som hyresgäst och entreprenören för 

stadshusprojektet. Avtalet biläggs ärendet. Kommunstyrelsen föreslås delegera till 

fastighetschefen att teckna avtalet eftersom delegation saknas i gällande 
delegationsordning. 
  

Yrkanden 

Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 
  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 259. 
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§ 179 

 

Ändrad huvudman för projektstöd för samordning i den lokala 
överenskommelsen med föreningslivet 

KSN-2018-2614 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna byte av huvudman gällande samordning av lokala överenskommelsen 
från Upplands idrottsförbund till Uppsala läns bildningsförbund. 
  

 
Sammanfattning 

I oktober 2018 beviljade kommunstyrelsen ett tvåårigt projektstöd till Upplands 

idrottsförbund för samordning inom kommunens lokala överenskommelse med 

föreningslivet. Projektstödet finansierar en samordnare hos idrottsförbundet som 

stödjer föreningarna i arbetet inom överenskommelsen. 

Upplands idrottsförbunds har tillskrivit kommunstyrelsen om att avsäga sig 
huvudmannaskapet för samordningen för att istället låta en annan av parterna i 
föreningarnas representationsgrupp för överenskommelsen, Uppsala läns 

bildningsförbund, ta över det. Kommunstyrelsen föreslås godkänna bytet och därmed 

låta tidigare beslutat huvudmannaskap och projektmedel övergå till Uppsala läns 

bildningsförbund. 
  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 september 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 261. 
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§ 180 

 

Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2019 
KSN-2019-0499 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

  

 
Sammanfattning 
Enligt de finansiella riktlinjerna ska kommunstyrelsen kvartalsvis följa utvecklingen 
inom finansverksamheten. 

Finansrapporten omfattar dels en redovisning av den finansiella verksamheten i 

Uppsala kommunkoncern, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella 

verksamheten bedrivs i enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 
  

Yrkande 
Therez Almerfors (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

  
Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 19 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 256. 



Sida 15 (44) 

 

Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-18 

 
§ 181 

 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen, dess utskott 
och Uppsala Stadshus AB 

KSN-2019-2462 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att kommunstyrelsens sammanträder den 12 februari, 11 mars, 15 april, 6 maj, 27 maj, 
10 juni, 26 augusti, 16 september, 21 oktober, 25 november och 16 december, 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder den 14 januari, 21 januari, 28 

januari, 11 februari, 25 februari, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 21 april, 28 

april, 5 maj, 12 maj, 19 maj, 26 maj, 2 juni, 9 juni, 18 augusti, 25 augusti, 1 september, 8 

september, 15 september, 29 september, 6 oktober, 20 oktober, onsdag 4 november, 

10 november, 17 november, 24 november, 1 december, 8 december och 15 december, 

att kommunstyrelsens arbetsutskott för planering och social hållbarhet sammanträder 

den 14 april och 22 september (heldagar), 

att kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service sammanträder den 29 
januari, 25 mars, 20 maj, 7 oktober och 2 december, 

att kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott sammanträder den 22 januari, 

26 februari, 18 mars, 22 april, 13 maj, 3 juni, 19 augusti, 9 september, 30 september, 11 

november och 9 december, samt 

att rekommendera Uppsala Stadshus AB att sammanträde den 28 januari, 25 februari, 

17 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och 
8 december.  

  
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2019, § 204, att under 2020 
sammanträde den 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 8 juni, 14 

september, 5 oktober, 2–3 november och 14 december. 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa en sammanträdesplan för 2020 för 
kommunstyrelsen, dess utskott och styrelsen för Uppsala Stadshus AB enligt samma 

täthet som 2019. Om inget annat framgår av beslutet sammanträder 

kommunstyrelsen, utskottet för kommungemensam service och mark- och 
exploateringsutskottet på onsdagar och arbetsutskottet och styrelsen för Uppsala 
Stadshus AB på tisdagar. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
  
Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 26 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 262. 
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§ 182 

 

Yttrande över kommunrevisionens uppföljning av 
revisionsrapporter 2016–2017 

KSN-2019-2162 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1. 
  
 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Redan 2011 lyfte Gatu- och samhällsmiljönämnden tydligt behovet av att kraftigt lyfta 

projektledningskompetensen och upphandla moderna projektledningssystem. Bristerna 

blev bland annat mycket tydliga i Resecentrumprojektet.  

Professionell projektstyrning av anläggnings- och exploateringsprojekt inom KS, GSN och 
våra bolag. Revisionens tydliga och hårda kritik av kommunens projektredovisning har 
äntligen bidragit till att behovsbilden inte längre kan undvikas. Min uppfattning är att KS 

idag förstår hur viktigt det är att denna projektledningsförmåga kraftigt stärks. Min 

uppfattning är också att våra ansvariga tjänstemän insett hur viktig denna 

kompetensuppbyggnad är. Det är dock mycket anmärkningsvärt att det som redan 2011 
var en internt tydlig verksamhetsbrist först 2018 togs på största allvar.  

Under flera års bokslutsdebatter har jag kritiserat årsredovisningarnas stora omfattning. 

Det är glädjande att revisionen delar min åsikt och efterlyser en kortare årsberättelse. 

Med fördel stryks en massa ”lull lull” texter och fokuset är på hårda bokslutsfakta och 
värdefulla kommunalt jämförbara nyckeltal. 
 
Sammanfattning 

KPMG har av Uppsalas kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning 
av ett antal tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 
  

Beslutsgång 

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

  
Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 15 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 3 september 2019 § 250. 
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§ 183 

 

Yttrande över remiss av promemorian Förbättrat 
genomförande av luftkvalitetsdirektivet 

KSN-2019-2277 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
  
 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har remitterat Uppsala kommun gällande förslag på ändringar i 

luftkvalitetsförordningen (2010:477) i syfte att förbättra genomförandet av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 

och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet). 

I ett ärende om Sveriges genomförande av luftkvalitetsdirektivet har Europeiska 

kommissionen (kommissionen) synpunkter på genomförandet och anser att det finns 
detaljer i den svenska lagstiftningen som bör ändras för att det ska bli tydligt att 
direktivet har genomförts korrekt. 

  

Beslutsgång 

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

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 20 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 3 september 2019 § 251. 
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§ 184 

 

Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagan av 
utredning avseende gymnasielagen och ensamkommande 

KSN-2019-1547 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala i enlighet med bilaga. 
  
 

Jäv 
David Perez (SD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet. 

 

Ej deltagande i beslutet 

Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas 

Segersam (KD) deltar inte i beslut 
 
Reservationer 

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

 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Ärendet är tveklöst av principiell betydelse då den tydligt exemplifierar oansvarig 

riksdagspolitik som oacceptabelt hårt drabbar Sveriges kommuners sociala- och 

ekonomiska hållbarhet. Eftersom liknande frågor har stor kommunal påverkan, och 
riksdagens kostnadstäckning för sina beslut är dålig, ska kommunfullmäktige alltid få 
yttra sig innan ett beslut fattas. Förvaltningsrättens resonemang är klokt. 
Riksdagens gymnasielag, och externa kommuners placering av ensamkommande i 

annan kommun, innebär en oacceptabel situation för kommuner som särskilt fått ta 
emot personer som klassas som ensamkommande. Uppsala tillhör en kommun som 
både tagit ett eget stort ansvar för att hjälpa ensamkommande samtidigt som många 
andra kommuner placerat ”sina” ensamkommande i Uppsala kommun. Särskild stora 

sociala problem har Uppsala kommun haft med ensamkommande placerade av andra 

kommuner i Uppsala. 
Uppsala kommun behöver tydligt markera mot staten att vi inte accepterar att riksdagen 

fattar beslut som ofinansierat drabbar Sveriges kommuner. Det är viktigt att kommunens 
högst beslutande organ får chansen att öppet debattera liknande demokratiska 

problem. Och sannolika konsekvenser av oansvarig riksdagspolitik. 

 
Särskilda yttranden 
Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) Lämnar ett särskilt yttrande: 

Vi avstår från att delta i detta ärende eftersom vi anser det vara den styrande minoriteten 
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som ansvarar för beredningskedjan, att beslut fattas med god ordning och reda, och att 
risken för överklaganden minimeras. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens beslut angående utredning avseende gymnasielagen och 
ensamkommande har blivit överklagat genom en laglighetsprövning. 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att svara på överklagandet och bör med 

anledning av det yttra sig till Förvaltningsrätten i Uppsala i frågan. 
  

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande från Simon Alm (SD): 

att kommunstyrelsen accepterar att frågan är av principiell betydelse då den tydligt 
exemplifierar oansvarig riksdagspolitik som oacceptabelt drabbar Sveriges kommuners 

sociala- och ekonomiska hållbarhet. 
  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 22 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 263. 
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§ 185 

 

Yttrande till kammarrätten angående överklagan av beslut om 
tredje vice ordförande i kommunala nämnder 

KSN-2018-2871 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att godkänna förslag till yttrande, bilaga 1, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Ej deltagande i beslutet 

Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Simon Alm 

(SD) deltar inte i beslutet. 

 
Reservation 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Att införa en tredje vice ordförande var en dyr åtgärd som saknar stöd i svensk 
lagstiftning. Partier representerade i Uppsalas kommunstyrelse får i stället för att verka i 

strid med kommunallagen bättre säkra upp sin förmåga att förhandla fram 

majoritetsstyren. Om minoritetsstyren försöker leda kommunen får det inte råda någon 

tvekan om att övriga partier är i opposition. Införandet av en tredje vice ordföranderoll 
gjordes för att Socialdemokraterna skulle få nödvändigt stöd av V för att axla rollen som 

kommunstyrelsens ordförande. Vänsterpartiet är på många sätt ett stödparti till den 

nuvarande minoritet som försöker styra Uppsala kommun. Det framgår inte minst tydligt 

i samband med att kommunens budget ska fastställas där minoritetsstyret också får stöd 
av Vänsterpartiet. 

Det demokratiska systemet har idag stora bekymmer med sin legitimitet. Oppositionens 
roll är mycket viktig i en fungerande demokrati. Det ska inte råda någon osäkerhet om 

vilka partier som på allvar utgör opposition. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Liberalerna och Vänsterpartiet får tydligt ta ställning till vilka partier de strukturellt 
samarbetar med och ta ansvar för det inför kommunens invånare. Att i en allt mer 

ekonomiskt ansträngd tid belasta kommunen med ännu fler presidiearvoden är mycket 
olämpligt och är ett tydligt uttryck för dålig ekonomisk hushållning av begränsade 

resurser. 

Ordförande och förste vice ordföranderollerna ska vara reserverade till dem som anser 
sig ha mandat att styra kommunen. Den andre vice ordföranden ska väljas av de partier 

som anser sig vara i opposition. Oppositionens plats i presidiet är för att säkerställa att 

oppositionen har full insyn i presidiets arbete. Gör om! Gör rätt! En god demokratisk 
ordning är att ta en majoritet av folkets vilja på större allvar och säkerställa den minst 
dåliga formen av majoritetsstyre. 
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Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta 3:e vice ordförande i flera kommunala 

nämnder. Detta beslut har nu överklagats genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten 
i Stockholm har i dom bifallit överklagandena och upphävt kommunfullmäktiges beslut. 
Vi anser att det är olämpligt att Uppsala kommun överklagar denna dom och menar att 

överklagan ska återtas. Att inrätta tredje vice ordförande, som saknar stöd i lagen, i 

utbyte mot röster för en socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen är mycket 
tveksamt. 

 
Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi avstår från att delta i detta ärende eftersom vi anser det vara den styrande minoriteten 

som ansvarar för beredningskedjan, att beslut fattas med god ordning och reda, och att 
risken för överklaganden minimeras.  

Vi anser därutöver att nuvarande sätt att arbeta då alla vice ordförande inkluderas i 

presidieträffar och liknande, inklusive den tituläre 3:e vice ordförande, strider mot 

kommunens reglemente. Enligt kommunens reglemente består nämndpresidiet av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Detta har vi lämnat in ett 

initiativärende kring. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges i Uppsala beslut att välja tredje vice ordförande i 

utbildningsnämnden, socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och 
byggnadsnämnden och äldrenämnden har överklagats genom laglighetsprövning av 

två kommunmedlemmar. Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom bifallit 
överklagandena och upphävt kommunfullmäktiges beslut. Uppsala kommun har 
överklagat förvaltningsrättens dom och förelagts av kammarrätten att komplettera sitt 

överklagande med grunderna för överklagandet samt grunderna för att 

prövningstillstånd ska beviljas. 
  

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar: 
att kommunen accepterar Förvaltningsrättens slutsatser. 

 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att kommunen återtar överklagandet av Förvaltningsrättens dom. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande och mot 

Jonas Segersams (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 september 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 264. 
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§ 186 

 

Yttrande över delbetänkandet Komplementär och alternativ 
medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) 

KSN-2019-2242 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
  
 

Reservationer 
Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Kristdemokraterna anser att det är allvarligt att en statlig offentlig utredning förordar att 
människor ska kunna erhålla alternativmedicinska behandlingar och insatser ”på 
samma villkor” som ”andra”, det vill säga evidensbaserade, behandlingar och insatser 

från den offentligfinansierade hälso- och sjukvården. Människor som uppsöker hälso- och 

sjukvården ska kunna lita på att de metoder som används bygger på grundlig forskning, 

är beprövade och har bevisad effekt. 
Den patient som tror sig vara betjänt av akupunktur, homeopati, antroposofi eller 

liknande bör naturligtvis vara fri att testa detta, men staten bör inte aktivt uppmuntra i 

bästa fall verkningslösa och i värsta fall direkta skadliga praktiker genom att 

tillgängliggöra dem och i vissa avseenden likställa dem med metoder som har 
dokumenterad medicinsk effekt. Kristdemokraterna anser därför att Uppsala kommun 
inte borde tillstyrkt utredningens förslag och yrkade också därför på att skrivningen om 
att tillstyrka förslaget skulle tas bort från yttrandet. 

 
Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet anser att det är allvarligt att en statlig offentlig utredning förordar att 

människor ska kunna erhålla alternativmedicinska behandlingar och insatser ”på 

samma villkor” som ”andra”, det vill säga evidensbaserade, behandlingar och insatser 
från den offentligfinansierade hälso- och sjukvården. Människor som uppsöker hälso- och 

sjukvården ska kunna lita på att de metoder som används bygger på grundlig forskning, 
är beprövade och har bevisad effekt. 

Den patient som tror sig vara betjänt av akupunktur, homeopati, antroposofi eller 

liknande bör naturligtvis vara fri att testa detta, men staten bör inte aktivt uppmuntra i 
bästa fall verkningslösa och i värsta fall direkta skadliga praktiker genom att 
tillgängliggöra dem och i vissa avseenden likställa dem med metoder som har 

dokumenterad medicinsk effekt. Centerpartiet anser därför att Uppsala kommun bör 
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avstyrka utredningens förslag med motiveringen att medicin och vård ska vila på 
evidens. 
 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har den 4 juli 2019 inkommit med en remiss av delbetänkandet 
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 

2019:15), för yttrande senast 31 oktober 2019. 

  
Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-), Hanna Victoria Mörck (V) 
och Rickard Malmström (MP), bifall till förvaltningens ursprungliga förslag. 

 

 
Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Erik Pelling (S) med fleras yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pelling (S) med fleras yrkande. 
  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 265. 
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§ 187 

 

Yttrande över samråd inför ansökan om koncession för två nya 
132 kV ledningar 

KSN-2019-2208 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 
  
 

Sammanfattning 
Vattenfall eldistribution AB har skickat samrådsunderlag avseende 

undersökningssamråd enligt miljöbalken. Kommunen har fått förlängd remisstid till 

den 30 september 2019. 

  

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

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 30 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 258. 
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§ 188 

 

Yttrande över granskning av bokslut och årsredovisning 2018 
KSN-2019-1380 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen om granskning av bokslut och årsredovisning 

2018 i enlighet med ärendets bilaga 1. 

  
 
Sammanfattning 
Revisionens sakkunniga (KPMG) har granskat Uppsalas kommuns bokslut och 

årsredovisning. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionens granskning för 2018. 

  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 september 2019. 
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§ 189 

 

Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 

KSN-2019-2178 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
Almunge enligt ärendets bilaga 1, 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 

Läby enligt ärendets bilaga 2, 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 

Husbyborg enligt ärendets bilaga 3, 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 

Björklinge enligt ärendets bilaga 4, 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 

Ramstalund enligt ärendets bilaga 5, 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
Vattholma enligt ärendets bilaga 6, samt 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
Järlåsa enligt ärendets bilaga 7. 

  
Sammanfattning 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen besluta om 
verksamhetsområden för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA). 
Uppsala Vatten och Avfall AB är, enligt bolagets ägardirektiv, huvudman för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt 
verksamhetsområde och ska utarbeta förslag till verksamhetsområde. Uppsala Vatten 

och Avfall AB lämnar i detta ärende förslag till utökning av verksamhetsområdet i 
områden som blivit detaljplanelagda för bebyggelse. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 augusti 2019. 

Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelses förslag den 23 maj 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 27 augusti 2019 § 237. 
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§ 190 

 

Taxekonstruktion för vatten och avlopp 
KSN-2019-2184 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta föreskrifter om taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 

Uppsala kommun enligt ärendets bilaga (Taxa för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun), 

att fördelningen mellan anläggningsavgiftens parametrar ändras enligt tabell 1 i 

ärendets bilaga, samt 

att brukningsavgifterna sätts så att intäkterna för VA-kollektivet blir 50 procent fasta 

och 50 procent rörliga. 
  
Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Det är eftersträvansvärt att få en bättre balans mellan fasta kostnader och fasta intäkter, 
men för att behålla incitamenten att kunna påverka sin kostnad genom att förbruka 

mindre vatten anser vi att den rörliga delen fortsatt borde vara större än den fasta. 
 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
En ökning av den fasta avgiften till föreslagna 50% är en kraftig höjning i förhållande till 

tidigare prismodeller. Tyvärr är det ett tecken i tiden att när invånare och verksamheter 
konsumerar viktiga resurser klokare ökas de fasta avgifterna istället för att genom de 

rörliga avgifterna ständigt motivera konsumenter att agera mer sparsamt med våra 
viktigaste gemensamma tillgångar. Tillgången till hälsosamt vatten är helt avgörande 
för människans välbefinnande. Kommunen bör i betydligt större utsträckning 

differentiera den rörliga avgiften för vatten som inte används som livsmedel. Med fördel 

bör en prismodell utvecklas som prissätter rimlig livsmedelsförbrukning av vatten och 
övrig förbrukning till olika priser per nyttjade volymer. Genom att arbeta med 
vattenprisets elasticitet är jag övertygad om att konsumtionen fortsätter att utvecklas 

ansvarsfullt samtidigt som alternativa lösningar för annat vatten än dricksvatten 
stimuleras. En 35% fast avgift är väldigt högt. Samtidigt är jag i nuläget beredd att 

acceptera det för att bättre säkerställa att Uppsala Vatten kan driva utvecklingsarbetet 

runt smartare och mer redundant vattenförsörjning. Särskilt viktigt anser jag att det är 
att kommunen inom överskådlig tid får till ett redundant vattenförsörjningssystem som 
kraftigt minskar vattenförsörjningsriskerna för Uppsala kommuns invånare. 
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Sammanfattning 
Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB gav i augusti 2017 VD i uppdrag att 

genomföra en utredning om framtidens taxa för vatten och avlopp (VA) som skulle 
belysa: 

• alternativ till nuvarande konstruktion 

• process för regelbunden taxeöversyn 

• minskat behov av särtaxa 

• behov av klimatanpassningsåtgärder 

• tillämpning av taxeföreskrifter 

Bolaget har med hjälp av konsultbolaget WSP gjort en omvärldsbevakning och kartlagt 

vilka konstruktioner av VA-taxan som används. Dessa konstruktioner har sedan 

utvärderats och jämförts med nuvarande taxekonstruktion. Resultatet av utredningen 

redovisas i rapporten ”Översyn av VA-taxan i Uppsala kommun”. 
  

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att brukningsavgifterna sätts så att intäkterna för VA-kollektivet blir 30 procent fasta och 
70 procent rörliga. 

 

Stefan Hanna (-) yrkar: 

att brukningsavgifterna sätts så att intäkterna för VA-kollektivet blir 35 procent fasta och 
65 procent rörliga. 
 

Simon Alm (SD) yrkar på att nuvarande modell ska vara kvar oförändrad. 
 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) 

ändringsyrkande och mot Stefan Hannas (-) ändringsyrkande och mot Simon Alms (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 augusti 2019 § 266. 
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§ 191 

 

Motion om sänkta parkeringsavgifter från Simon Alm (SD) 
KSN-2018-1488 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 

  

 
Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Parkeringsavgifterna idag i Uppsala är på många ställen oskäligt höga, och det saknas 

konsekvensanalyser när man såväl höjer avgifter som tar bort befintliga parkeringar. Vi 
ställer oss bakom andemeningen i motionen eftersom de är ett steg i rätt riktning, men 
skulle gärna se en fördjupad utredning i syfte att sänka parkeringsavgifterna i Uppsala. 

 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Vänsterstyrets kraftiga höjningar av parkeringsavgifterna har stor negativ betydelse för 

handeln i city. Höjningarna är också orättvisa mot landsbygdsbefolkningen som med 

jämna mellanrum behöver besöka olika myndigheter för kortare besök. Samtliga 

myndigheter är placerade i Uppsala stad. Jag anser alltid att förslag som kan ha stora 

förändringseffekter seriöst ska utvärderas innan beslut fattas. Större höjningar av 
parkeringsavgifter är ett sådant förslag. En seriös utvärdering genomfördes aldrig. De 

kraftiga höjningarna påverkar boende, pendlare, handlare, restauratörer, 
kulturinstitutioner med flera. Förutom höjda parkeringsavgifter försämrade vänsterstyret 

också tillgängligheten till staden genom att många kantstensparkeringar tagits bort 
innan de nya parkeringsmöjligheterna i garage, beslutade, färdigställts. Det kan inte nog 
många gånger påpekas hur fel det är att höja parkeringsavgifter innan en ordentlig 

konsekvensanalys genomförts. Då kommunen överväger att erbjuda cyklister 24 timmars 
gratis parkering i garage, på stadens dyraste mark, är det och också en rimlig 
rättviseaspekt att människor i behov av bil kostnadsfritt under en halvtimme kan få 
möjligheten att utföra snabba centrala ärenden utan avgift. 

 

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

 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Parkeringsavgifter får enbart tas ut för trafikens ordnande och hänsyn kan inte tas till 
bilförarnas betalningsvilja eller motsvarande avgifter på kvartersmark. Vi menar att 

beloppen på de parkeringsavgifter som kommunfullmäktige beslutat om har en för hög 
nivå sett till syftet med dem. Beslut om nya parkeringsavgifter måste därför föregås av en 
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utredning, där olika intressen vägs mot varandra.  
Vi anser därför att en ny utredning avseende parkeringsavgifter som inte begränsar 
handelns, de boendes och landsbygdens behov bör genomföras. 

 
Sammanfattning 
Simon Alm (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

23 april 2018 kommunfullmäktige: 

- att sänka parkeringsavgifterna på Uppsala kommuns parkeringsplatser till högst 25 

kronor per timme 

- att införa en kostnadsfri första timmes parkering. 

  

Yrkanden 
Simon Alm (SD) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 
 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att sänka parkeringsavgifterna på Uppsala kommuns parkeringsplatser till högst 30 

kronor per timme, samt 
att på kommunens centrala parkeringsplatser, som inte erbjuds i garage, införa en 

kostnadsfri första halvtimme. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om 
bifall till motionen och mot Stefan Hannas (-) ändringsyrkande och finner att 

kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. 
  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 267. 
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§ 192 

 

Motion om att garantera bostad åt alla ensamkommande från 
Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) 

KSN-2018-3862 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att avslå motionen. 
  
 

Ej deltagande i beslutet 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) deltar inte i beslutet. 

 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Även om den fokuserade gruppen är mycket socialt utsatt finns tyvärr även många andra 
mycket socialt svaga människor i Uppsala kommun. Utan undantag ska 

likabehandlingsprincipen alltid tillämpas. De i motionen fokuserade individernas behov 

ska behandlas jämställt med andra socialt svaga individers behov. 

 
Särskilda yttranden 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 

192-193. 

 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet delar motionens andemening men tycker att delar av beslutsförslagen 
kan formuleras bättre och vissa delar behöver förses med mer faktaunderlag innan 

beslut kan fattas. Vissa delar av motionen stämmer inte längre. Motionärerna hänvisar 
till exempel till 16 boendeplatser i Jälla som inte längre finns kvar. Av denna anledning 
avstår Vänsterpartiet från att delta i beslutet och avser att snarast lämna in en mer 
dagsaktuellt uppdaterad motion i samma andemening som Feministiskt initiativs 

motion. Grundansatsen delar vi fullt ut – Uppsala kommun behöver ta ett tydligare 

ansvar än vad som görs idag för de ensamkommande som finns i vår kommun. 
 

Sammanfattning 
Stina Jansson och Lovisa Johansson (båda FI) föreslår i motion, väckt vid 

sammanträdet den 10 december 2018 att 

- kommunen ska garantera bostad åt alla i Uppsala som sökt uppehållstillstånd genom 
den nya gymnasielagen 

- inrätta fler stödboenden, med vuxna på plats, exempelvis på nedlagda HVB-hem 
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- en anställd på kommunen erbjuder stöd till ensamkommande ungdomar för att 
hantera byråkratin exempelvis vad gäller försörjningsstöd och ansökan om CSN 

- uppdra åt socialförvaltningen att utreda vilken nivå det ekonomiska stödet måste 
vara som minst för att räcka till mat, kläder, hygienartiklar och andra väsentliga utgifter 

- uppdra åt kommunstyrelsen att omgående ta fram en plan för hur kommunens 

samtliga ungdomar ska inkluderas i samhället. 

  
Yrkande 
Asal Gohari (S), Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-) och Simon 
Alm (SD) yrkar avslag till motionen.  

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Asal Gohari (S) med fleras yrkande om 
avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller Asal Gohari (S) med fleras 

yrkande om avslag till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 augusti 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 229.  
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§ 193 

 

Motion om att stoppa boendelösningar för ensamkommande 
migranter från Alexander von Uckermann (SD) 

KSN-2019-0702 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att avslå motionen. 
  
 

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

 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Självklart ska inte Uppsala kommun försöka hitta boendelösningar för personer som 
saknar uppehållstillstånd i Sverige. 
 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 

192-193. 
 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Motionen strider helt mot Uppsalas arbete med ensamkommande vilket också framgår i 

ärendebeskrivningen. Motionen strider dessutom mot det grundläggande humanistiska 
fundamentet att inte ställa en utsatt grupp mot en annan utsatt grupp. 
 
Sammanfattning 

Alexander von Uckermann (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 februari 2019 att Uppsala kommun stoppar arbetet med 
boendelösningar för ensamkommande migranter som saknar uppehållstillstånd. 
  

Yrkanden 

Asal Gohari (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till motionen. 
 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

Jonas Segersam (KD), Therez Almerfors (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Asal Gohari (S) med fleras yrkande om 
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avslag till motionen mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Asal Gohari (S) med fleras yrkande om avslag till motionen. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 20 augusti 2019 § 232. 
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§ 194 

 

Motion om pedagogpris i vuxenutbildningen från Torbjörn 
Björlund (V) och Therese Rhann (V) 

KSN-2019-1205 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att ta fram förslag till ett pedagogiskt pris i 
vuxenutbildningen för beslut i kommunstyrelsen, samt 

att därmed bifalla motionen. 

 

 

Jäv 

Maria Patel (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet. 

 
Sammanfattning 

Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) har i motion väckt vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa 
ett pedagogiskt pris även för pedagoger och lärare inom vuxenutbildningen. 

  

Beslutsgång 

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

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 29 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 10 september 2019 § 268. 
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§ 195 

 

Motion om att upprätta nyckeltal för antal anställda per chef 
från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-1606 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda och fatta beslut kring införandet av en 
rekommendation om antal anställda per chef, samt 

att därmed bifalla motionen. 

  

 

Reservationer 

Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Det är helt fel att definiera ETT nyckeltal för maxantal medarbetare per chef. Varje 

verksamhet är unik och därför kan rimligt antal medarbetare per chef variera stort inom 

en så differentierad verksamhet som en kommun representerar. Det vägledande för hur 
många underordnade en chef har inom en specifik verksamhet skall vara kopplat till 

verksamhetens möjligheter att nå sina kvalitetskrav. 

 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 29 april att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett nyckeltal för 
rekommenderat maximalt antal anställda per chef. 

  

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

 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att det tas fram statistik över antal anställda per chef inom kommunens organisation att 

presentera på Kommunstyrelsen under året, och därmed anses motionen besvarad. 
  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkande 
om avslag till motion och mot Jonas Segersams (KD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 augusti 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 3 september 2019 § 252. 
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§ 196 

 

Initiativärende från Simon Alm (SD) om folkomröstning i fråga 
om ett islamistiskt center i Stenhagen 

KSN-2019-2537 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att avslå initiativets samtliga yrkanden. 
 
 

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

 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Frågan är av stor lokal betydelse. Ett nytt religiöst center, i ett större bostadsområde, 
kommer på många regelbundna sätt påverka alla närboende. Sverige är ett sekulärt 
samhälle och så vill jag att det ska fortsätta att vara. Alla människor har rätt till sin 

trosuppfattning men på svenskt territorium är det Sveriges rikes lag som gäller alla 

svenskar, och människor med uppehållstillstånd, jämlikt utan undantag. I detta fall 

tycker jag att det är viktigt att säkerställa att en tänkt finansiär av detta center företräder 
värderingar i linje med dem som är uttryckta i Sveriges rikes lag.  

För att stärka vår demokrati, som har stora legitimitetsproblem, är det mycket positivt att 

i stor utsträckning tillämpa rådgivande folkomröstningar bland kommunens 

röstberättigade befolkning. Detta är en fråga av stor lokal betydelse för många och 
lämpar sig för en rådgivande folkomröstning. 
 
Sammanfattning 

Simon Alm (SD) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2019 väckt ett 
ärende I kommunstyrelsen och yrkat 

1. att i första hand genomföra en folkomröstning i Stenhagen huruvida stöd finns för 
ett islamistiskt center i stadsdelen, 

2. att i andra hand genomföra en folkomröstning i Uppsala kommun huruvida stöd 
finns för ett islamistiskt center i Stenhagen, samt 

3. att kommunstyrelsen för dialog med plan- och byggnadsnämnden om att invänta 

utfallet av folkomröstningen om stöd för ett islamiskt center innan frågan avgörs. 
 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V), avslag till 
initiativets samtliga yrkanden. 
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Stefan Hanna (-) yrkar avslag till initiativets första yrkande och bifall till initiativets 
andra och tredje yrkande. 
 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till initiativet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer först initiativets första yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 

Ordförande ställer därefter initiativets andra yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

 
Ordförande ställer slutligen initiativets tredje yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 18 september 2019. 
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§ 197 

 

Initiativärende från Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam 
(KD) om reglemente för kommunala nämnder 

KSN-2019-2538 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 
att lägga informationen om hanteringen och konsekvenserna av förvaltningsrättens i 
Uppsala dom att upphäva kommunfullmäktiges i Uppsala beslut att utse tredje vice 
ordförande, till handlingarna, samt 

att avslå yrkandet om att de som utsetts tredje vice ordförandena nekas att ingå i de 

aktuella nämndernas presidier. 

  

 

Reservationer 
Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Therez Almerfors (M) yrkande. 
 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) har vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 28 september 2019 väckt ett ärende I kommunstyrelsen och yrkat 

1. att kommunstyrelsen får information om hanteringen och konsekvenserna av 

förvaltningsrättens dom att upphäva kommunfullmäktiges beslut att utse tredje vice 
ordförande i utbildningsnämnden, socialnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- 

och byggnadsnämnden och äldrenämnden, samt 

2. att neka tredje vice ordföranden att företräda nämndens presidium eller delta i 

presidiemöten. 
 
Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar: 

att lägga informationen om hanteringen och konsekvenserna av förvaltningsrättens i 

Uppsala dom att upphäva kommunfullmäktiges i Uppsala beslut att utse tredje vice 

ordförande, till handlingarna, samt 

att avslå yrkandet om att de som utsetts tredje vice ordförandena nekas att ingå i de 
aktuella nämndernas presidier. 

 

Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till 
initiativet. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer först Erik Pellings (S) yrkandes första att-sats mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) yrkandes andra att-sats mot Therez 

Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till initiativet och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 
  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 september 2019. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-18 

 
§ 198 

 

Valärende - Mälaren - en sjö för miljoner 
KSN-2019-2602 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Rafael Waters (S) till representant i Mälaren - en sjö för miljoner. 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-18 

 
§ 199 

 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden 
KSN-2019-0135 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och 

delegationsbeslut perioden 21 augusti – 11 september 2019 till protokollet. 

  
 
Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen 

perioden 21 augusti till och med 11 september 2019. 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 21 augusti till och med 11 september 

2019: 

1. Synpunkter på utställningsförslag till ny översiktsplan för Håbo kommun, KSN-
2019-2039 

2. Synpunkter på Eskilstunas översiktsplan 2030, KSN-2019-2038 
3. Synpunkter, ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund, KSN-2019-2007 

4. Särskild partiaktivitet Kristdemokraterna 2019-08-18, KSN-2019-0376 
5. Särskild partiaktivitet Socialdemokraterna 2019-08-22, KSN-2019-0376 

 

 


