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Plats och 

Ledamtiter: 

Ingela Persson, sekreterare Therez Olsson (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet ar justerat. Justeringen hat tillkannagivits genom anslag. 

Forvaringsplats 
for protokollet: 

Sista dag ftir tiverldagande: 
Datum for anslags nedtagande: 

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 

2016-03-11 
2016-03-14 

Underskrift: 
gela-Pers s on-, sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Zupeaala KOMMUNS TYREL S EN 

2(46) 

SAMIVIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§1 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Therez Olsson (M) att tillsammans med ordforanden justera dagens protokoll den 17 
—januari 2016. 
4 

§2 

Faststallande av foredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att faststalla foreliggande foredragningslista. 

§3 

Skol-IT 

Asa Engblom och Catrin Ditz presenterade en utredning ay skolomas 1T-miljO i linje med tidigare 
beslut i KS. Fortsatt samordning ay skolomas IT-infrastruktur, organisation, tekniska losningar och 
ekonomi r yerkstallighet och genomfors under 2016 i enlighet med befintliga uppdrag for UBN 
och KS samt beslutade styrdokument for IT. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPlati KOMMUNS TYRELS EN 

3(46) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§4 

Handlingsplan for strategiskt forbattringsarbete avseende mottagande av 
nyanlanda och asylsokande 
KSN-2016-0068 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Handlingsplan for mottagande av nyanlanda och asylsokande i Uppsala kommun enligt 
bilaga, 

att uppdra till kulturnamnden att aterkomma med en plan for en snabb start av ett 
kulturcentrunVallaktivitetshus i Granby, 

att uppdra till kulturnamnden att ta fram en plan for hur kulturcentrumen i Savja, Stenhagen och 
Gottsunda liksom fritidsgarden Grand i city kan bidra i arbetet for att i samverkan med 
frivilligsektom erbjuda ensamkommande barn och nyanlanda en meningsfull fritid, samt 

genom fordelning av de statliga engangsmedlen om 118,8 miljoner kronor 

att avsatta 977 000 kronor till den gemensamma overformyndarnamnden, 

att avsatta 500 000 kronor for riktade insatser for ensamkommande barn i simkunskap, 
badhusnonner och riskreducerande atgarder vid vatten, 

att avsatta 4 000 000 honor for organisatorisk forstarkning pa stadsbyggnadsforvaltningen for att 
utveckla arbetet med att Oka takten gallande tillgang till boenden och bostader, 

att avsatta 7 000 000 honor for organisatorisk forstarkning pa kommunledningskontoret for 
inrattandet av den temporara samordningsenheten, viss samordningsforstarkning hos ovriga 
forvaltningar och staber, diverse omkostnader, systemstOd, IT-system, stimulansmedel for uppstart 
av projekt eller dylikt, for genomforanden av foreliggande handlingsplan, 

att avsatta 3 000 000 honor per ar under perioden 2016-2018 fiir stod till civilsamhJllet for insatser 
i flyktingmottagandet, samt 

att reservera kvarstaende 97 323 000 honor av engangsmedlen pa kommunstyrelsen och uppdra till 
kommunledningskontoret att planera for fortsatta avsattningar av medlen. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig till forman for avslag till ordforandens forslag att anta 
Handlingsplan for mottagande av nyanlanda och asylsokande i Uppsala kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
AA_ 
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—KOMMUN KOMMUNS TYRELS EN 

4(46) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

Mohamad Hassan (L) reserverar sig enligt bilaga A § 4. 

Jonas Segersam (KB) reserverar sig enligt bilaga B § 4. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga C § 4. 

Yrkanden 
Ordforanden yrkar bifall till eget forslag till beslut att anta Handlingsplan for mottagande av 
nyanlanda och asylsokande i Uppsala kommun, i enlighet med det forslag kommunledningskontoret 
har upprattat den 7 januari 2016. 

Mohamad Hassan (L) yrkar med instammande av Jonas Segersam (KB): 
Att minst 5 miljoner per ar avsatts till insatser organiserade av civilsamhallet. 

Darutover yrkar Mohamad Hassan (L): 
Att Uppsala kommun fortseitter ha hoga forveintningar pa barns farmaga och hailer fast vid 
ambitionsnivan for skolresultaten samt skjuter till extra resurser far stodinsatser. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
Att max fern procent av extra resurser far ga till tillfeilliga och relaterade administrativa insatser. 

Att minst fern procent av extra resurser fran staten, per är, upphandlas fra'n civilsamheillet. 

Att Uppsala kommun starker det individuella stodet till berorda barn och ungdomar i skolan till 
gagn for alla elever. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instammande av Therez Olsson (M) och Maria Gardfjell (MP), bifall till 
ordforandens ferslag. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag pa ordforandens ferslag till beslut. 

Arendet 
Under hosten 2015 har Sverige och Uppsala kommun 'nett ett okat antal asylsokande, nyanlanda 
med uppehallstillstand samt ensamkommande barn. Kommunen har hanterat och klarat av 
volymforandringen men radande situation innebar att en omstallning kravs for kommunens 
mojlighet att fullt kunna leva upp till ataganden och ambitioner. 
De kommande aren kommer manga manniskor ga fran att vara asylsokande till att vara etablerade i 
Uppsala. Kommunen believer samlat planera for och meta en ny situation. Med anledning av detta 
sa har en handlingsplan for strategiskt forbattringsarbete tagits fram. 
Framtagandet av handlingsplanen har foregatts av en gemensam beredning, mellan framst 
arbetsmarknads-, utbildnings, social-, kultur-, overformyndar- och stadsbyggnadsforvaltningen samt 
yard och omsorg och kommunledningskontoret. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

5(46) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

Beslutsgang 
Ordforanden sailer proposition pa ordforandens forslag att avsatta tre miljoner kronor per dr under 
perioden 2016-2018 mot Mohamad Hassans (L) yrkande att avsatta minst fern miljoner per ar, till 
stOd till civilsamhallet for insatser i flyktingmottagandet. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordforandens forslag till beslut. 

OrdfOranden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa Mohamad Hassans (L) yrkande: 
Att Uppsala kommun fortstitter ha hoga forviintningar pa barns forma° ga och hailer fast vid 
ambitionsnivan for skolresultaten samt skjuter till extra resurser for stodinsatser, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avsla yrkandet. 

Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa Stefan Hannas (C) yrkanden och 
finner att kommunstyrelsen avslar yrkandena. 

Ordforanden staller darefter proposition pa bifall till respektive avslag pa ordforandens fOrslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat fOrslag till skrivelse den 7 februari 2016. 
Arbetsutskottet har inte tagit stallning i arendet. 

Expedieras 
Enheten for samordning av flyktingmottagande 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

t&N 



Utdragsbestyrkande 

upecellupi KOMMUNSTYRELSEN 

6(46) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§5 

Ansiikan om said till samordnartjanst 
KSN-2016-0011 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Samarbetsorganisationen for Invandrarforeningar i Uppsala ekonomiskt stod till en 
samordnartjanst om 590 000 honor for 2016. 

Reservation 
Therez Olsson (M) reserverar sig, med instammande av Simon Alm (SD), till fain& for avslag till 
ordforandens forslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 5. 

Yrkanden 
Ordforanden Marlene Burwick yrkar bifall till eget forslag till beslut att anta ansokan om said till 
samordnartjanst i enlighet med det forslag som kommunledningskontoret har upprattat den 20 
januari 2016. 

Therez Olsson (M) yrkar, med instammande av Rikard Sparby (M), Mats Gyllander (M) och Simon 
Alm (SD), avslag pA ordforandens fOrslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att i stallet for att ge ett storre bidrag till SIU, nyckla ut dessa medel till medlemsorganisationerna i 
SIU som i sin tur kan avgora om det beista slittet att anviinda pen garna är att Mita dem gei till en 
central samordningsfunktion i STU. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instammande av Maria Gardfjell (MP), bifall till ordforandens forslag 
till beslut. 

Arendet 
Samarbetsorganisationen for invandrarforeningar i Uppsala (S11J) har den 20 oktober 2015 
inkommit med en ansokan, arendets bilaga 1, om stod till en samordnartjanst. De ansoker om 
totalt 1 930 000 honor fordelat med 670 000 honor for 2016 samt 630 000 honor for vardera 
Aren 2017-2018. 

SRI är en paraplyorganisation for invandrarfOreningar i Uppsala och har 43 medlemsforeningar. 
De driver projekt som framjar integration och demokrati. Flera av dessa finansieras genom 
ekonomiskt stod frAn olika organisationer sasom Uppsala kommun, Allmanna Arvsfonden och 
Arbetsformedlingen. 

Justerandes sign 



7(46) 

lab 	KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

(fortseittning § 5) 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition ph eget forslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordforandens forslag. 

Ordforanden saner proposition pa bifall till respektive avslag pa. eget forslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 20 januari 2016. 
Arbetsutskottet har inte tagit stallning i arendet. 

Expedieras 
Samarbetsorganisationen for invandrarforeningar i Uppsala 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



ppsala 
KOMMUN KOMMUNS TYREL S EN 

8(46) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§6 

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §, 
gallande rengoring (sotning) och brandskyddskontroll 
KSN-2015-2474 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att fastsUlla taxor for Uppsala kommun att galla frail och med 1 december 2016 enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kapitlet 6 §, gallande rengoring (sotning) och 
brandskyddskontroll i enlighet med raddningsnamndens forslag, 

att tidigare faststallda taxor enligt LSO 3 kapitlet 6 § samtidigt upphor att galla, samt 

att taxoma frAn och med 1 januari 2018 kligen (kalenderar) indexjusteras taxorna fran och med âr 
2018 pa satt som beskrivs i foredragningen. 

Arendet 
Raddningsnamnden har overlamnat forslag till revidering av taxor enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) 3 kapitlet 6 §, gallande rengoring (sotning) och brandskyddskontroll att 
galla frail 1 december 2016. 

Beslutsgfing 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pA arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 20 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt fOrslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



uppatalta KOMMUNSTYRELSEN 

9(46) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sarnmantradesdatum: 2016-0240 

§7 

Bemyndigande till kommunstyrelsen att uppta Fan samt lânelimiter for de 
kommunala bolagen 2016 
KSN-2015-2341 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfulltnaktige besluta 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lan som erfordras for att genomfora de investeringar 
och verksamhet som beslutats i Mal och budget 2016. 

Kommunstyrelsen beslutar darutover for egen del 
att faststalla lanelimiter for respektive kommunalt bolag avseende utrymtne pa koncernkontot och 
upplaning via Uppsala kommun enligt bilaga, samt 

att ge ekonomidirektoren bemyndigande aft justera limitema pa koncemkontot tillfalligt under 
hogst ett kvartal sa lange de sammantaget inte overskrider det tillgangliga kreditutrymmet pa 
koncemkontot. 

Arendet 
Enligt vad som framgar av Uppsala kommuns finanspolicy, med riktlinjer och ramar for 
finansverksamheten, ska kommunstyrelsen faststalla beloppsramar och villkor for utlaning till 
kommunens bolag. I nu aktuellt arende lamnas forslag till beloppsramama for respektive bolags 
upplaning under 2016. 

For att ge kommunstyrelsen mandat att uppta de lan som erfordras for att genomfora den av 
kommunfullmaktige faststallda Mal och Budget 2016 finns i arendet aven ett beslut dar 
kommunstyrelsen ges ett bemyndigande avseende upplaning. I ett arende som loper parallellt med 
detta lamnas fOrslag till rantevillkor for utlaning fran Uppsala kommun till de helagda kommunala 
bolagen. 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 8 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



10(46) 

Pula KOMMUNSTYRELSEN 

SAIVIMANTRADESPROTOKOLL 

Saminantradesdatum: 2016-02-10 

§8 

Ans8kan om kommunal borgen for nybyggnation, AB UTK Hallen 
KSN-2015-1855 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar komunfullmaktige besluta 

att kommunen gar i borgen for AB UTK Hallen for ett belopp om 35 miljoner honor, 

att som sakerhet for borgen ska bolaget pantforskriva samtliga aktier i AB UTK Hallen till forman 
for Uppsala kommun, 

att borgen ar en proprieborgen och leper pa hOgst sex ar, 

att det l.n kommunen borgar for fortlopande ska amorteras med 660 000 honor per ar, 

att AB UTK Hallen sa lange borgen Riper varje arssIdfte betalar en borgensavgift motsvarande 0,5 
procent av vid varje Arsskifte aterstaende lanebelopp till kommunen, 

att kommunen har en representant vilken ska folja AB UTK Hallens ekonomi, 

att den kommunala representanten ska kallas till AB UTK Hallens sammantraden, saint 

att AB UTK Hallen arligen overlamnar arsbokslut till kommunen. 

Reservation i form av sarskilt yttrande 	 kicti s 
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Safie Spelander (M), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) avger sarskilt yttrande enligt bilaga A § 8. 

Arendet 
AB UTK Hallen har en tennishall med utebanor saint inomhushall som rymmer badminton- och 
squashbanor samt lokaler for avancerad traning. Bolaget har langfristiga skulder om sammantaget 
7,9 miljoner honor. Av skulderna har Uppsala kommun borgen som tacker 7 miljoner honor. 
Sakerhet for borgensatagandena finns i form av pantbrev Mom 8,0 miljoner honor. Lanen har 
amorterats ned med 800 000 fran det ursprungliga borgensbesluten. Ett av de lan som Uppsala 
kommun borgar for avser en checkrakningskredit vilken amorteras utifran den likviditet som 
bolaget har medan fOr de tva &riga Lan som borgen avser finns en amorteringsplan vilken bolaget 
uppratthaller. Bolaget har nu i en skrivelse, bilaga, framstallt om att fa en borgen for den om- och 
utbyggnad som bolaget planerar genomfora. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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psala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 16 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
ti) 



12(46) 

tiUppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§9 

Rante- och borgensvillkor for kommunala bolag vid upplaning via 
internbanksfunktion respektive Kommuninvest under 2016 
KSN-2015-2334 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att faststalla r5nte- och borgensvillkor for de kommunala bolagen avseende lan som tas upp under 
2016, frail och med den tidpunkt detta beslut vinner laga haft, samt 

att faststalla avgifter och rantevillkor for utnyttjande av kredit pa koncemkonto enligt arendets 
bilaga. 

Arendet 
Gallande lagstiftning, med skatteverkets stallningstagande om begransad rat till ratite-
avdragsbegransningar vid upplaning for intern vidareutlaning till bolag Mom koncernen, medfor att 
det behovs ett val underbyggt beslutsunderlag for hur rantesattningen till koncernbolagen gars. 
Vid upplaning fran kommunen har de kommunala bolagen att visa att forhallandena for lanen är 
affarsmassigt motiverade och villkoren svarar mot vad marknaden erbjuder for att avdrag ska kunna 
goras for de rantekostnader bolagen haft pa lan frAn internbanken. 
Kraven ph affarsmassighet innebar bland annat att kommunen ska stalla marknadsmassiga 
avkastningskrav pa bolaget, noimalt inte ska skjuta till medel for att tacka underskott i 
verksamheten och att kommunen ska ta ut marknadsmassiga borgensavgifter eller rantor pa lan. 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 2 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande k
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 10 

Overforing av ansvaret for traffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnamnden 
KSN-2015-1447 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att ansvaret for traffpunkt Gudrun overfors frail aldrenamnden till omsorgsnamnden fran den med 
1 januari 2016, samt 

att overfOra 1 970 000 kr i kommunbidrag fran aldrenamnden till omsorgsnamnden i 2016 ars 
budget. 

Arendet 
Aldrenamnden har i skrivelse (arendets bilaga 1) foreslagit att 
- i reglementet fortydliga omsorgsnamndens ansvar fOr traffpunkt Gudruns uppdrag 
- ansvaret for traffpunkt Gudrun overfors till omsorgsnamnden 
- kommunbidraget for denna verksamhet justeras frail aldrenamnden till omsorgsnamnden 

Omsorgsnamnden har i skrivelse (arendets bilaga 2) foreslagit kommunfullmaktige 
- besluta om att ansvaret for traffpunkt Gudrun overfors till omsorgsnamnden 
- att justera kommunbidraget frail traffpunkt Gudrun fran aldrenamnden till omsorgsnamnden 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat fOrslag till skrivelse den 7 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



14(46) 

went% KOMMUNS TYRELS EN 

SAIVEVIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ II 

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala Ian 
KSN-2016-0063 

Beslut 
Konununstyrelsen beslutar 

att fOrnya samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala lan for 2016 enligt 
drendets bilaga 1. 

Arendet 
Polismyndigheten i Uppsala ldn var initiativtagare till Tryggare Uppsala Ian 2007 och var 
huvudman till 2010 dd. Ldnsstyrelsen i Uppsala tog over huvudmannaskapet. Syftet ar att genom 
lansovergripande samverka mellan huvudintressenter fran kommuner, andra myndigheter, 
organisationer och foretag Oka tryggheten och minska brottsligheten i ldnet. Uppsala kommun har 
varit en av huvudintressenterna sedan 2007. Det senaste avtalet gallde frAn Ar 2013 till och med 
2015. Ett nytt avtal är nu aktuellt, men i och med att en utvardering av tryggare Uppsala lans arbete 
pagar samt att det pa& en oversyn av Lansstyrelsen kommande roll i brottsfOrebyggande sa är 
foreliggande avtal bara pA ett hr. 

Beslutsgfing 
Ordforanden stiller proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 18 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitrdtt forslaget. 

Expedieras 
Tryggare Uppsala Ian 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Zupeculli KOMMUNS TYREL S EN 

SAIVINIANTRADESPROTOKOLL 

Saminantradesdatum: 2016-02-10 

§ 12 

Medlemskap i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017 
KSN-2014-0036 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun ska inga som medlem i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsforvaltningen att teckna avtal med 
Destination Uppsala AB om projektledning av Partnerskap Elitidrott Uppsala under 2016 och 2017. 

Arendet 
Uppsala kommun initierade 2009 ett samarbete med elitidrottsforeningarna, genom den sa kallade 
Elitpartneroverenskommelsen, i syfte att utveckla och framja elitidrotten i Uppsala. 
Overenskommelsen overgick efter ett par ar till ett projekt, Elitidrottstaden Uppsala, som avslutades 
vid halvarsskiftet 2013. Under 2014 och 2015 utvecklades partnerskapet genom att nya medlemmar 
som exempelvis arenabolagen blev medlemmar. Uppsala kommun har varit motor i detta samarbete 
som är relativt unikt i landet. Ekonomiskt har kommunen bidragit med 600 000 kronor per ar varav 
kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnamnden delat pa kostnaden det vill saga 300 000 kronor 
per styrelse respektive namnd 

Under hosten bar medlemmarna, Uppsala kommun, Upplands idrottsforbund, arton 
elitidrottsforeningar och fyra arenabolag diskuterat hur en fortsattning av samarbetet mellan 
medlemmarna ska kunna utfounas. Medlemmama är nu overens om att ett formaliserat samarbete 
bör fortsatta genom ett forts att partnerskap vilket framgar av regelverket for Partnerskap Elitidrott 
Uppsala, se arendets bilaga. 

Kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnamnden behandlar arendet vid sammantraden den 10 
februari respektive den 17 februari. 

Beslutsgfing 
Ordforanden saner proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 25 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Idrotts- och fritidsnamnden 
Partnerskap Elitidrott Uppsala 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ullnittala KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 13 

Yttrande over Energiskatt pa el, en tiversyn av det nuvarande systemet, 
(SOU 2015:87) 
KSN-2015-2032 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt arendets bilaga 1. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 13. 

Simon Alm (SD) reserverar sig, med instammande av Stefan Hanna (C), till Monk for bifall till 
Jonas Segersam (KD) yrkande. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (I(D) yrkar, med instammande av Simon Alm (SD), Stefan Hanna (C) och Therez 
Olsson (M): 
att stryka sista stycket i remissvaret om produktionsskatt pa el. 

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

Arendet 
Finansdepattementet har overlamnat betankandet "Energiskatt pa el- En oversyn av det nuvarande 
systemet" (SoU 2015:87) for yttrande. Den huvudsakliga fra.ga  som utredningen haft att ta stallning 
till är om nuvarande beskattning pa. el är andamalsenlig och utifran sin analys lamna forslag pa. 
eventuella forandringar i beskattning. FOrslagen ska vara forenliga med unionsratten, bevara 
ndringslivets internationella konkurrenskraft samt undvika kokurrenssnedvridningar. 
Utredningens forslag innebar att nuvarande m.odell for beskattning pa el behalls, med den hogre 
skatten for konsumenter, servicenaring och offentlig verksamhet samt den lagre skatten for 
industriell verksamhet, men med foljande justeringar: 

- Avveckling av den sarskilda skattesatsen for konsumenter och servicenaringen i nordligt beldgna 
kommuner. 

- Modell med forandrad beskattningsteknik for att hantera statsstodet i nuvarande system. 

- Lagre energiskatt pa el for vissa stone datacenter motsvarande vad som galler for 
tillverkningsindustrin, 0,5 ore per kWh. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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!inmate,  KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

(fortsattning § 13) 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition ph bifall till respektive avslag ph Jonas Segersams (KD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslar yrkandet. 

Ordforanden staller (Water proposition ph bifall till respektive avslag ph arbetsutskottets forslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 26 november 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Finansdepartementet 
Akt 

Utdragsbestyrkan de Justerandes sign 
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went% KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 14 

Arkitekttavling for Stadshuset 
KSN-2015-2073 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutax 

att godkanna tavlingsprogram till arkitekttavling for stadhuset enligt arendets bilaga. 

Reservation 
Therez Olsson (M) reserverar sig till forman for bifall till eget yrkande. 

Yrkande 
Therez Olsson (M) yrkar, med instammande av, Rikard Sparby (M), Mats Gyllander (M) Mohamad 
Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) pa foljande tillagg: 
att mojligheten till skyltning for olika typer av verksamheter som inryms i det nya stadshuset ska 
inarbetas i den arkitektoniska 4brmingen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instammande av Marlene Burwick (S), avslag till Therez Olssons 
(M) tillaggsyrkande. 

Arendet 
Kommunstyrelsen beslutade 11 april 2012 att ge davarande fastighetsagamamnden ett 
igangsattningsbeslut for att kunna genomfora stadshusprojektet. Plan- och byggnadsnamnden 
fick i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan for om- och tillbyggnad av stadshuset. 
Kommunstyrelsen utsag aven kommunstyrelsens presidium till styrgrupp for projektet. 

Styrgruppen for projektet Stadshus 2020 har beslutat att utlysa en arkitekttavling fOr om- och 
tillbyggnad av stadshuset. Uppsala kommun Forvaltningsfastigheter AB bjuder in till 
arkitekttavlingen. Kommunstyrelsen godkanner tavlingsprogrammet. Tavlingen arrangeras i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling, i samarbete med Sveriges arkitekter. 

Det nya stadshuset ska inrymma kommunala forvaltningar, arbetsplatser for fortroendevalda 
politiker och service till kommuninvanarna med kommersiella inslag. Tavlingens syfte är att fâ 
fram ett hogkvalitativt forslag for ett om- och tillbyggd stadshus med omgivande allman plats. 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag pa arbetsutskottets forslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Ordforanden staller darefter proposition pa bifall till respektive avslag pa Therez Olssons (M) 
tillaggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslar yrkandet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uPeralla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

(fortsattning § 14) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skriyelse den 19 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Uppsala kommuns forvaltningsfastigheter AB 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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ppsala 
KOMMIJN KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 15 

Yttrande over remiss: Linjenat 2017 - forslag till nytt linjenat for Uppsala 
stadsbussar 
KSN-2015-2350 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt arendets bilaga 1. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 15. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga B § 15. 

Mohamad Hassan (L) avger sarskilt yttrande enligt bilaga C § 15. 

Arendet 
Kollektivtrafiknamnden har remitterat linjenat 2017 - fOrslag till nytt linjenat for Uppsala 
stadsbussar. Bilaga 2 
FOrslaget till nytt linjenat bygger ph de strategier for stadsfrafiken, som Uppsala kommun yttrade 
sig over i september 2015. Dagens linjenat har succesivt vuxit fram under Thug tid med olika 
planerings- och beslutsprocesser och med olika syn pa kollektivtrafik. Det besthr av 19 linjer. 
Resultatet har blivit ett nat som är svhroverskadligt, ineffektivt och dyrt. Ett nytt linjenat planeras 
att tas i bruk under 2017 och ar en deli det gemensamma arbetet Uppsala kommun har med 
Kollektivtrafikforvaltningen under namnet Framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad, "Framkollus". 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att stryka de tvh sista meningarna i tredje stycket nerifran ph sidan 2: "Uppsala kommun anser (...) 
antalet bussrorelser halveras over Stora torget (...) St. Olofgatsbacken, samt 
att Ora tillagg pa nast sista stycket ph sidan 5: "Det bor tydliggoras, i kartmaterialet och pa 
linjeneitskartan". 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instammande av Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Rahima 
Ortac (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmstrom (MP) och Rona 
Szatmari Waldau (V), bifall till eget forslag till beslut, i enlighet med kommunledningskontorets 
upprattade forslag, med fOljande andringar och tillagg: 

att ersatta stycket Det är viktigt att kollektivtrafikmyndigheten seikersteiller, genom analys, att det 
nya linjeneitet har en god tillgeinglighet till skolor, sidan 3, med foljande: 
Det är viktigt att kollektivtrafikmyndigheten siikerstaller, genom analys, att det nya linjeneitet har en 
god tillganglighet till Uppsalas grund- och gymnasieskolor. Busshallplatser maste planeras sa att 
trafikseikra skolvagar mbjliggors, liven om detta kan innebara nagot leigre effektivitet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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"PRUE% KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

(fortslittning § 15) 

att i slutet av stycket Linjenlitet utgar veil fain strategier ... men nagon mer omfattande utveckling 
är inte att veinta hlir ph sidan 3 Ora foljande 
Det innebeir i sin tur att stadsdelen istlillet forsorjs med en kompletteringslinje vilket mbjligglir en 
dragning till Ama/Uppsala Gamison. Uppsala kommun anser det nodvlindigt med tanke pa att det 
finns ca 750 arbetsplatser heir. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att hastigheten for bussar pd Drottninggatan bor slinkas till en sr:Wan nivd att vibrationer inte 
skadar byggnadema och att ett levande gatuliv gynnas, samt 
att Gamla Uppsala och hela Sunnersta fortsatt ska trafikeras av stadstrafik. 

Therez Olsson (M) yrkar, med instammande av Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas 
Segersams (KD) att: 

Uppsala kommun är man om att en god kollektivtrafiktillgeinglighet seikras till vara stora 
arbetsplatser. Darfor bor liven mojligheten till en god tillglinglighet till Ama arbetas in. 

Therez Olsson (M) jamkar sitt yrkande med Maria Gardfjells (MP) andra tillaggsyrkande. 

Beslutsgang 
Ordforanden stAller proposition ph bifall till respektive avslag ph eget forslag till beslut, med vi 
sammantralet fOreslagna tillaggsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

Ordforanden staller proposition ph bifall till respektive avslag ph Jonas Segersams yrkanden och 
finner att kommunstyrelsen avslhr yrkandena. 

Ordforanden staler proposition ph bifall till respektive avslag ph Stefan Hannas (C) yrkanden och 
finner att kommunstyrelsen avslar yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 27 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kollektivtrafiknamnden i Uppsala lan 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlall. KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

16 

Yttrande over remiss: En sainlad torvprovning (Ds 2015:54) 
KSN-2015-2211 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att besvara remissen enligt arendets bilaga. 

Arendet 
Kommunen har fatt departementspromemorian En samlad toryprovning, Ds 2015:54, pa remiss med 
svarsdatum 15 februari 2016. 

Tory anyands som bransle (energitorv) men ocksa for andra andamal som odlingstorv, till exempel 
jordforbattringsmedel och stallstro. I promemorian foreslas att energitorvtakter ska regleras pa 
samma sat som odlingstorytakter, i miljobalken. Energitorv omfattas i dag av ett 
koncessionssystem. Detta betyder att fastighetsagare som opponerar sig mot att deras fastighet tas i 
ansprAk for undersokning eller bearbetning av energitorv har sma mojligheter att paverka 
ianspratagandet da den som ansoker om koncession kan fâ tillgang till marken genom 
markanvisning. 

Koncessionssystemet ger staten mojlighet att styra Over att tory utvinns i onskad omfattning och 
Over vem som utvinner tory. Inhemsk to skulle ersatta importerad olj a Samhallets reglering av 
energisystemet och synen pa tory har forandrats sedan 1970-talet da koncessionssystem tillkom. I 
dag bygger den langsiktiga energipolitiken pa generella ekonomiska styrmedel. 
Koncessionssystemet dr darfor inte langre motiverat med hansyn till energipolitiken. Genom att 
koncessionsratten for tory tas bort far fastighetsagare mojlighet att avgora om energitorv ska 
utvinnas pa fastigheten och av vem, eller om tory ska utvinnas fOr andra andamal. 
Besluten enligt de olika lagstiftningarna kan innehalla olika villkor och torylagen och miljobalken 
innehaller olika bestdmmelser om tillsyn och provas av olika myndigheter. Forslaget innebar att 
provningen av overklagade beslut flyttas fran regeringen till mark- och miljodomstolarna. Dessa 
avgor i dag andra mal om takter, bland annat ansokan om tillstand till odlingstorvtakt. Domstolarna 
har en sammansattning som är väl lampad for att avgora denna typ av mâl. Forfattningsandringarna 
foreslas trada i haft 1 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat fOrslag till skrivelse den 7 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Miljo- och energidepartementet 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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iirvaalla KOMMUNSTYRELSEN 

SAMNIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 17 

Motion av Torbjiirn Aronson (KD) om att skapa Uppsala yrkesgyirmasium 
KSN-2015-0077 

Beslut 
Kommunstyrelsen foresldr kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen med foredragningen i drendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 17. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag till beslut. 

Arendet 
TorbjOrn Aronsson (KD) har i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 19 januari 
2015 yrkat att kommunfullmaktige beslutar att organisera de yrkesforberedande program som en 
pedagogisk enhet under namnet "Uppsalas yrkesgymnasium". 

Foredragning 
Motionen yrkar att kommunfullmaktige ska fatta beslut om del av gymnasieskolans organisation. 
Motionen refererar till en skrivelse som davarande utbildnings- och arbetsmarknadsnananden 
(UAN) overldmnade till utbildningsndmnden. 
Den 22 april 2015 fattade utbildningsnamnden beslut om stora forandringar i yrkesutbildningarnas 
placeringar. Beslutet omfattade bland annat bygg- och anlaggningsprogrammet, fordons- och 
transportprogrammet och vard- och omsorgsprogrammet. Beslutet innebar vidare att utbildnings-
forvaltningen fick uppdragen att undersoka mojligheten att flytta el- och energiprogrammet 
samt att ta fram en strategi for att Oka attraktiviteten for yrkesutbildningarna. Skrivelsen frail UAN 
var en av grunderna for arbetet som ledde fram till utbildningsnamndens beslut. 

I UANs skrivelse anges fOrslag pa aktiviter i syfte att aka yrkesprogrammen.s attraktivitet. En del av 
dessa aktiviteter finns med i kommunens forslag till Mal och budget 2016. Det galler till exempel 
satsningar pa studie- och yrkesvagledning och tidig upptackt av elever i behov av sdrskilt stod. 
Andra aktiviteter som finns med i skrivelsen behandlas i utbildningsforvaltningen, i en arbetsgrupp 
som har uppdrag om att fram forslag pa aktiviteter i syfte att Oka yrkesprogram-mens attraktivitet. 
En organisation for gymnasial larlingsutbildning dr sedan tidigare under uppbyggnad. 
Malsattningen iir att larlingsutbildning och skolforlagd utbildning ska vara komplement till varandra 
och att bada formerna ska bidra till en bredd av yrkesutbildningar som fler vill soka oavsett form. 

Motionen foreslar att de yrkesfOrberedande programmen organiseras som en pedagogisk 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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TA tvemilla KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

enhet med gemensam rektor och skolledning. Utifran utbildningsnamndens beslut den 22 april 
2015 planeras for en koncentration av yrkesprogrammen till farre skolor. 

Utbildningsforvaltningen har gjort en oversyn av gymnasieskolans organisation i syfte att hitta en 
effektiv organisation som mojliggor samordning av yrkesprogrammen for att Oka 
yrkesprogrammens attraktivitet. Oversynen visar att det är svart att organisera alla yrkesutbildningar 
under en rektor pa ett effektivt sat. Deis handlar det om att pa en del skolor dar det finns 
yrkesprogram finns starka varumarken som attraherar manga av eleverna aven pa 
yrkesprogrammen. InfOrandet av ett nytt namn for yrkesutbildningarna innebar en risk att fare 
elever soker da varumarket blir ett annat. Vissa skolor far ocksa tva varumarken i samma byggnad. 

En annan konsekvens blir att manga programrektorer far tva chefer eftersom de i vissa enheter 
dr programrektorer bade for hogskoleforberedande program och yrkesprogram. Stymingen av 
verksamheten blir da mindre tydlig for elever och personal. 

FOrvaltningens organisationsoversyn av gymnasieskolan visar dock att farre rektorer kommer att ha 
yrkesprogram i sina skolor. Detta mojliggor for kvarvarande yrkesprogram att samordna yrkes-
utbildningarna som enad verksamhet nar det galler utvecklings-, marknadsforings och pedagogiska 
fragor. 

Koncentrationen av yrkesprogrammen i Uppsala kommuns skolor mojliggor en samordning av 
arbetet med utvecklings-, marknadsforings- och pedagogiska fragor. Yrkesutbildningarna ges en 
mojlighet till denna nystart under 2016 i samband med framtagandet av aktiviteter for att Oka 
attraktiviteten. 

Sammantaget kan konstateras att intentionen i motionen fangs upp i pagaende utvecklingsomraden 
i utbildningsnamnden och att innehallet i motionen bevakas. Nagot beslut i kommunfullmaktige 
erfordras darfor jute. 

Beslutsgfing 
OrdfOranden staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 7 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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"PRafilia KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 18 

Motion av Simon Alm (SD) om aterupprustning av brandforsvaret 
KSN-2015-0577 

Beslut 
Kommunstyrelsen foresldr kommunfullmdktige besluta 

att avsld motionen. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till fdrindn for bifall till motionen. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Arendet 
Simon Alm (SD) foresldr i motion, vackt vid sammantrade den 23 februari 32015, kommun-
fullmaktige besluta att kommunen ska verka for att raddningsnamnden bemannar brandstationerna i 
Skyttorp, Knutby och Jarlasa med vardera fem personer. 

Beslutsgfing 
Ordforanden staller proposition pa arbetsutskottets fOrslag till beslut mot Simon Alms (SD) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 13 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upelala, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMIVIANTRADESPROTOKOLL 

Sammantradesdatum: 2016-02-10 

§ 19 

Motion av Mohamad Hassan med flera (alla L) om mojligheter for kommunen 
att stOdja den ideella verksamhet som bedrivs for att forebygga psykisk och 
social ohalsa vilket ofta drabbar barn med en eller bada foraldrar i fangelse 
KSN-2015-0779 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen enligt foredragningen i arendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till forman for bifall till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Bona Szatmari Waldau (V) yrkar bifall till arbetsutskottets fOrslag till beslut. 

Arendet 
Mohamad Hassan med flera (alla L) fOreslar i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade 
den 25 mars 2015, att det tas fram mojligheter for kommunen, i samarbete med Landstinget i 
Uppsala lan, att kunna stodja den ideella verksamhet som bedrivs for att forebygga psykisk och 
social ohalsa vilket ofta drabbar barn som har en eller bada foraldrar i fangelse. 

Foredragning 
Idag hjalper kommunen barn till foraldrar i fangelset genom verksamheten Trappan som 
erbjuder rad och stOd till barn, ungdom och foraldrar. I uppdraget ingar att stotta barn och 
ungdomar som exempelvis har upplevt vâld i familjen, har fOraldrar med alkohol- och 
drogproblem eller har fOraldrar som är separerade. Foraldrar erbjudas aven mojlighet att delta 
i en sarskild foraldragrupp som syftar till att starka dem i sitt foraldraskap. All verksamhet 
som Trappan erbjuder är Oppen och kraver inga myndighetsbeslut. 

I motionen omnamns Bryggan som en organisation som bor fâ said. Organisationen heter 
numera Bufff (Barn och ungdom med foralder/familjemedlem i fangelset). Bufff finns i dag 
pa atta platser runt om i Sverige, dock inte i Uppsala. Riksorganisationen har ett intresse for 
att etablera en lokalorganisation i Uppsala. 

Bufff:s arbete utgar Iran FN:s konvention om barnets rattigheter och att barnets basta ska sta i 
centrum. I sitt arbete riktar de said till barn och ungdomar vars foralder antingen ar eller har varit 
aktuell inorn kriminalvard sh som hate, anstalt och frivard. Organisationen har varit verksam sedan 
2001 och har lang erfarenhet av att arbeta med dessa fragor och har aven en utarbetad metodik for 
att kunna mota malgruppens behov. 
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Som barn och ungdom kan man sjalvmant kontakta riksorganisationen alternativt flagon av 
lokalforeningarna for att fa tala med en vuxen. PA lokalforeningsniva anordnas aktiviteter dar 
barn och ungdomar ges mojlighet att traffa andra i samma alder som befinner sig i liknande 
situation. Personalen arbetar utifran tystnadsplikt men i fall dar det uppstar misstanke om att 
ett barn eller en ungdom far illa gars undantag utifran anmdlningsplikten. PA platser dar det 
inte finns nagon lokalorganisation kan barn och ungdomar ringa till Bufff:s telefonlinje, mejla 
eller om man har mojlighet komma och prata med flagon vuxen. 

Organisationen har i kontakt med socialforvaltningen gett uttryck for ett intresse att etablera 
en lokal verksamhet i Uppsala. Bedomningen ar att verksamheten fyller ett behov da Bufff 
som ideell organisation kan verka utifran andra forutsattningar in kommunala, vilket kan 
tilltala en malgrupp som redan kanner sig stigmatiserad. Fran Landstinget i Uppsala lan 
uppges att inget bidrag betalas ut till organisationen. Landstinget bedomer att organisationen 
bedriver en kvalitativ verksamhet och moter upp en angelagen malgrupp som annars ar svar 
att na. 

Bade Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala lan har mojlighet att bevilja bidrag till 
lokala foreningar med social inriktning. Om Bufff bildar en lokal fOrening kornmer namnden 
prOva fragan om stod vid en ansokan 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa axbetsutskottets fOrslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 14 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 20 

Motion av Anna Manell (L) om att infora forste forskollarare i forskola och 
forskoleklass 
KSN-2015-1144 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen med hanvisning till foredragningen i arendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till forman for bifall till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag till beslut. 

Arendet 
Anna Manell (L) har i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 25 maj 2015 
foreslagit fullmaktige besluta 
- att infora forstelarartjanster i forskolan och forskoleklass i kommunen, 
- att denna tjanst ocksa medfor ett fast lonetillagg, 
- att uppdra at utbildningsnamnden att ta fram en strategi for att relcrytera behoriga forskollarare till 
fOrskolor i socioekonomiskt utsatta omraden. 

Neimndbehandling 
Utbildningsnamnden foreslar att motionen besvaras med hanvisning till foredragningen i arendet. 
Foredragningen sammanfaller med kommunstyrelsens. Gentemot beslutet har (L)-ledamoten anfort 
reservation. 

Foredragning 
Statsbidraget for karriartjanster omfattar alla skolformer utom forskolan. En larare med dubbel 
legitimation (forskole- och lararlegitimation) eller som enligt lararlegitimationen är behorig i 
forskoleklass och i de fOrsta arskurserna i grundskolan har redan nu mojlighet att soka en ledig plats 
som forstelarare. Fran och med hOstterminen 2015 har grundskolan i egen regi i Uppsala 208 platser 
for forstelarare i grundskolan. Antalet forstelararplatser pa en skola avgOrs av skolans utvecklings-
behov. Innevarande lasar finns det en forstelarare som har hela sin tjanst i forskoleklass. 
Statsbidraget for karriartjanster syftar till att mojliggora fOr larare att ga vidare i karriaren, att starka 
Wares kompetens och att hoja lararyrkets attraktionskraft. Regeringen ser i budgetpropositionen fOr 
2016 mycket allvarligt pa att lararyrket under en lang tid har tappat i status och attraktionskraft och 
har tagit initiativ till en nationell samling for lararyrket. 
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En god utbildning bygger pa att elevens hela skolgang ses som en helhet med en rod trad. Det är 
angelaget att det finns skickliga pedagoger i alla skolformer som eleven moter. Det är olyckligt att 
staten hittills inte ger alla skolfoimer likvardiga forutsattningar att utveckla verksamheten. Det yore 
Onskvart om statsbidraget for karrith-tjanster ocksa omfattade forskolan. Ett sadant statsbidrag är en 
fOrutsattning for inrattande av forstelarartjanster med fasta lonetillagg ocksa i forskolan. Uppsala 
kommun tillampar i ovrigt individuell lonesattning och stravar efter att undvika lonetillagg. 

I motionen foreslas vidare att utbildningsforvaltningen ska ta fram en strategi for att rekrytera 
behoriga forskolelarare till socioekonomiskt utsatta omraden. En kompetensfOrsorjningsplan hailer 
pa att tas fram for att trygga den framtida rekryteringen fram till och med 2020. I det arbetet 
bevakas bland annat rekryteringen av forskollarare till socioekonomiskt utsatta omraden och till 
forskolor pa landsbygden. Forskollararutbildningen Mom Uppsala universitet har utokat antalet 
platser. Varterminen 2015 examinerades cirka 50 forskollarare och detta är ocksa den yrkesgrupp 
bland larare dar de fiesta stannar kvar pa utbildningsorten. 

Sammantaget konstaterar kommunstyrelsen att fragan om forstelarare i forskolan bor hanteras pa 
nationell niva samt att intentionen i motionen i ovrigt fangs upp i pagaende arbeten i utbildnings-
namnden. Nagot sarskilt beslut av kommunfullmaktige med anledning av motionen erfordras ej. 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 14 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 21 

Motion av Anna Manell (L) om battre forutsattningar for att iika likvardigheten 
bland Uppsalas skolor pa landsbygden 
KSN-2015-0780 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmdktige besluta 

att besvara motionen med hanvisning till fOredragningen i drendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig, med instammande av Simon Alm (SD), till forman for bifall 
till motionen. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instammande av Simon Alm (SD), bifall till motionen. 

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

Arendet 
Anna Manell (L) foreslar i motion, vackt vid sammantrade den 30 mars 2015, kommunfullmaktige 
besluta att kommunen ska 
- Erbjuda natbaserad folkbildning for larare och rektorer 
- Infora profilerade skolor pa landsbygden for att Oka elevtillstromningen 
- Sakerstalla att kollektivtrafiken inte hindrar det fria skolvalet sá det missgynnar elever eller skolor 
pa landsbygden 
- Utreda forutsattningarna for att kunna Oka samarbetet och minska arbetsbelastningen for 
personalen, for att gynna den pedagogiska utvecklingen hos skolor pa landsbygden 
- Sakerstalla att fOrsteldrares erfarenheter och kompeten ska anvandas for at kunna hoja resultaten i 
andra skolor 
- Skolor som har lag maluppfyllelse ska fa en turn around-plan 

Ntimndyttrande 
Utbildningsnamnden har vid sammantrade den 25 november 2015 foreslagit att motionen besvaras 
med foredragningen i drendet. 

Foredragning 
Motionen tar upp flera olika fragor med fokus pa landsbygdens skolor. Skolor pa landsbygden är 
ocksa viktiga for att hela Uppsala kommun ska kunna utvecklas, en levande landsbygd är ett 
prioriterat omrade for kommunen. 

Da motionen, vid sidan av de forslag som framfors, tar upp behovet av i skolan vill ndmnden 
framhalla att IT lyfts fram som en framgangsfaktor ddr fortbildning Mom omradet foreslas ftir saval 
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larare som rektorer. Grundskolorna i Uppsala har de senaste ken genomgatt en digitalt baserad 
fortbildning i skolverkets regi (PIM — Praktik, it- och media kompetens) Fortbildningen har 
genomfOrts pa samtliga skolor. Aven en sarskild utbildning for skolledare har genomfOrts 2012 — 
2015. 

Har kommenteras varje forslag for sig. De frAgor som tas upp ar pa olika satt fOremal for 
diskussioner och overvaganden. Det ska understrykas att de olika beslut som kan bli aktuella mAste 
byggas under med utredningar och tas i samband med utbildningsnamndens verksamhetsplan. 

• InfOra profilerade skolor pa landsbygden for att Oka elevtillstromningen 

Det är viktigt att elever pa landsbygden kan fA samtna mojligheter till profiler som clever i staden. 
Skolomas profiler beslutas av rektor tillsammans med skolans personal och elever. Det ar alitsA inte 
fraga om beslut i kommunfullmaktige eller i namnden. 
Rektorema ska Mom ramen for eleven val erbjuda eleverna utbildning efter elevernas intresse. 
Rektor ska dad& analysera vilken typ av profiler som är attraktiva och organisera for att tillgodose 
detta. 

• Sakerstalla att kollektivtrafiken inte hindrar det fria skolvalet sa det missgynnar elever eller 
skolor pa landsbygden 

Kommunen har arligen en dialog med UL om kollektivtrafiken och skolskjutsar. Landstinget är 
ansvarigt. Det ska vara latt att ta sig till skolorna pA landsbygden Mom skolskjutsomrAdena och 
elever pA landsbygden ska inte hindras i sitt skolval av svarigheter med kommunikation. Det är ett 
viktigt stallningstagande som tas upp i den Arliga dialogen med landstinget. 

• Utreda forutsattningarna for att kunna Oka samarbetet och minska arbetsbelastningen for 
personalen, for att gynna den pedagogiska utvecklingen hos skolor pa landsbygden 

• Sakerstalla att forstelarares erfarenheter och kompetens ska anvandas for att kunna hoja 
resultaten i andra skolor 

Det kollegiala larandet och samarbetet mellan skolor sker idag i amnesvisa natverk och 
forstelarartjanster inrattas pa skolor dar behovet av utveckling är storst. Till hosten 2015 
kommer Uppsala kommun ha 208 fOrstelarare och nAgra av dessa kommer ha overgripande 

uppdrag att halla i amnesnaverken i kommunen. De kommer bland annat planera for 
amnesstudiedagar och sambedomning av nationella prov. 

I utbildningsforvaltningen arbetar en partsammansatt grupp med &Order for att minska 
arbetsbelastningen for larare 

Rektorerna for de sma skoloma pa landet har bildat ett srskilt natverk for att belysa de 
skolornas sarskilda utmaningar. Elevunderlagens storlek och behoriga larare ar exempel p5 sadana 
utmaningar. En av rektorerna har ett sarskilt uppdrag att leda delta natverk. 
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• Skolor som har lag maluppfyllelse ska fa. en turn around-plan 

Idag identifierar grundskolans ledning skolor med lag maluppfyllelse och dalig ekonomi. Dessa 
skolor far en turn around-plan som bestar av ett antal atgarder; tydligt uppdrag till rektor att 
vanda sin skolas resultat, forandrade arskurser, forandrad ledning, sted fran andra skolors 
rektorer och processledare. Riktad personalforstarkning genom fOrsteldrartjanster. Stod till skolan 
att hitta organisation och bemanning som stodjer det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kommunfullmaktige uppdrog i december 2014 till kommunstyrelsen att ta fram en ny resursmodell 
for skolan i syfte att mojliggora en likvardig skola i hela kommunen Uppdraget overlamnades till 
utbildningsnamnden som den 30 september 2015 har faststallt struktur- ersattning for fOrskola, 
grundskola och gymnasieskola. Den sarskilda ersattningen till mindre skolor ph landsbygden 
behalls och kompletteras med ersattning aven till stone skolor pa landsbygden. 

Avslutningsvis vill kommunstyrelsen understryka att de fragestallningar som motionaren tar 
upp finns med i utbildningsnamndens och forvaltningen overvaganden. Att Oka likvardigheten bland 
skoloma pA landsbygden ar, som framhallits, en prioriterad fraga. 

Beslutsgfing 
Ordforanden staffer proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Mohamad'Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 14 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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Fullmaktiges beslut avseende Mâl och budget avgor hur kvalitet och kostnad ska utvecklas per 
namnd och verksamhet under de kommande ren. Atgardsplaner och rapportering utgar i sedvanlig 
ordning frail av fullmaktige beslutad Ml och budget. 

Fran och med hosten 2015 genomfors tertialvis redovisning avseende kommunlednings-kontorets 
antal anstallda och kostnader per stab samt for kontoret i sin helhet. Darti11 genomfOrs med start 
hOsten 2015 en jamforelse med R8-kommunerna avseende stabskostnader inom ekonomi, HR, 
upphandling, IT och kommunikation. Pagaende benchmark kommer att visa om Uppsalas kostnader 
for kommunledningskontoret r hoga eller laga. Av IVE 2015-2018 framgar att effektiveringskravet 
fOr det nya kommun-ledningskontoret uppgar till 5 mnkr, motsvarande 2,9 procent, vilket staller 
hogre krav pa effektiviseringar avseende namndernas verksamhet. Av augustibokslutet framgar att 
effektiviseringskravet prognosticeras att uppnas. 

Som framgax av denna redovisning har kommunstyrelsen redan initierat och vidtagit en mangd 
atgarder som moter motionarens intentioner. 

Beslutsgang 
OrdfOranden staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets fOrslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 21 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 22 

Motion av Stefan Hanna (C) om att utreda kommunens negativa ekonomiska 
utveckling 
KSN-2015-1740 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen enligt foredragningen i arendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga A § 22. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Arendet 
Stefan Hanna (C) har i en motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 7 septetnber 
2015, yrkat att kommunstyrelsen far i uppdrag att 
-senast den 1 februari 2016, presenterar en jamforelse mellan Uppsala och 10 likvardiga kommun, 
dar skillnadema tydligt redovisas avseende kostnader och kvalit6, 
-dar de storsta skillnaderna aterfinns, och dar tjanstekvaliteten inte anses lagre i4n Uppsalas, ska 
relevanta namnder skyndsamt, dock senast den 1 mars, presentera atgardsplaner som gör att 
Uppsalas kostnader minst ligger I ett medianvarde bland de jamforbara kommunerna, 
-senast till den forsta mars 2016, utreda hur kostnadsdrivande centraliseringen till 
kommunledningskontoret och avskaffandet av bestallar- och utforandeorganisationen har blivit. 

Foredragning 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2015 att anlita SKL for att genomfora en fordjupad 
ekonomisk analys som ingangsvarde inf.& kommunstyrelsens beslut om planeringsdirektiv for 
perioden 2017-2019. Analysen kommer att finnas med som utgangspunkt for arbetet med Mal och 
budget for motsvarande planperiod. SKL:s analysmodell bygger pa jamforelser med liknande 
kommuner enligt SCB:s klassifikation. Utkomsten av SKL:s analys rapporterades vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 november. 

DarutOver erhaller Uppsala sedan ett antal ar arligen den sa kallade R8-rapporten dar Uppsalas 
kvalitet och kostnad per verksamhet jamfors med sju av Sveriges storre kommuner. 
SKL:s analys och R8-rapporten utgor viktiga utgangspunkter for arbetet med M1 och budget for 
perioden 2017-2019 som startar genom kommunstyrelsens beslut om planeringsdirektiv under 
december manad 2015. 
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Fullmaktiges beslut avseende Mâl och budget avgor hur kvalitet och kostnad ska utvecklas per 
namnd och verksamhet under de kommande ken. Atgardsplaner och rapportering utgar i sedvanlig 
ordning frail av fullmaktige beslutad MA1 och budget. 

Fran och med hosten 2015 genomfors tertialvis redovisning avseende kommunlednings-kontorets 
antal anstallda och kostnader per stab samt for kontoret i sin helhet. Dirti1l genomfors med start 
hOsten 2015 en jamforelse med R8-kommunerna avseende stabskostnader inom ekonomi, BR, 
upphandling, IT och kommunikation. Pagaende benchmark kommer att visa om Uppsalas kostnader 
for kommunledningskontoret r hoga eller laga. Av IVE 2015-2018 framgar att effektiveringskravet 
fOr det nya kommun-ledningskontoret uppgar till 5 mnkr, motsvarande 2,9 procent, vilket staller 
hOgre krav pa effektiviseringar avseende namndemas verksamhet. Av augustibokslutet framgar att 
effektiviseringskravet prognosticeras att uppnas. 

Som framgar av denna redovisning har kommunstyrelsen redan initierat och vidtagit en mangd 
atgarder som moter motionarens intentioner. 

Beslutsgang 
OrdfOranden staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 21 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt fOrslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 23 

Motion av Anna Mane!! och Mohamad Hassan med flera (alla L) om att inratta 
en tjanst som HRV-samordnare och ta fram en HRV-handlingsplan for 
Uppsala. 
KSN-2014-1495 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen enligt foredragningen i arendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till forman for bifall till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifaIl till motionen. 

Beslutsgang 
Ordforanden st5Iler proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Arendet 
Anna Martell med flera (alla L) foreslar i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 
24 november 2014, att kommunen inrattar en samordnare for hedersrelaterat vald och fortryck samt 
att i samarbete med landstinget uppratta en handlingsplan mot hedersrealterat Aid och fortryck. 

Socialnamndens yttrande 
Socialnamnden har foreslagit att motionen besvaras enligt foredragningen. M-, L-, KD- och C- 
ledamoterna har reserverat sig. 

Foredragning 
Det fader stor enighet i Uppsala kommun om att hedersrelaterat vald och fortyck iir ett viktigt och 
prioriterat omrade. Hedersrelaterat vald och fortryck (HRV) ir ett etablerat begrepp som dock 
saknar en enhetlig definition och har manga olika forklaringsmodeller. Det har funnits stora 
svarigheter for samhallet att enas kring vad som behover och maste goras avseende HRV. I den 
statliga offentliga utredningen angaende vald i tiara relationer (SOU 2014:49, Vald i nara relationer 
- en folkhalsofraga) beskrivs konkreta och tydliga atgarder for att utveckla tidiga insatser och starka 
det forebyggande arbetet. En atgard är att ge battre forutsattningar fOr id6buret arbete. Som 
framhalls av motionen, ar de ideella foreningarna en viktig samarbetspart for Uppsala kommun i att 
nâ malgrupper och utveckla arbetet mot hedersrelaterat vald och fortryck. Det stod som fOreningar 
far av kommunen behover vara lAngsiktigt for att sakerstalla att foreningarnas verksamheter kan 
bedrivas med kontinuitet, kvalitet och trygghet. 
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Motionen foreslar att fullmaktige ger uppdrag om inrattande av en tjanst som 
HRV-samordnare. Det overgripande och strategiska ansvaret for yak' i nara relationer ar idag 
organiserat under socialnamnden. Socialforvaltningen har sedan arsskiftet 2014/2015 ansvar for 
vald i tiara relationer. Beslut rorande forvaltningars inre organisation Mr ligga pa namndniva. 

Motionen fOreslar aven att Uppsala kommun i samarbete med landstinget ska uppratta en 
handlingsplan mot hedersrelaterat vald och fortryck for Uppsala. Ett av social-fOrvaltningens 
uppdrag är att under 2015 upprkta ett forslag till program mot vald i tiara relationer. Programmet 
kommer att belysa olika onraden daribland hedersrelaterat vald och fortryck. Programmet kommer 
aven att berora behov av och inriktningen for tvarsektoriella samverkansformer. 

Programmet är ett led i att utveckla Uppsala kommuns arbete mot vald i nara relationer, dar 
hedersrelaterat vald och fortryck är skskilt prioriterat. Att idag, nar arbetet r i en slutfas fatta 
beslut i enlighet med motionen är att bryta ut en fraga ur helheten och ph sà sat ga handelserna i 
fOrvag. Programmet beraknas na kommunfullmaktige for faststallande runt halvarsskiftet 2016. 

Beslutsgfing 
Ordforanden &taller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 27 januari 2016. 
Arbetsutskottet har bitratt fOrslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 24 

Motion av Mia Nordstrom (C) om solenergiplan for okad sjalvforsorjning 
KSN-2015-0641 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen i enlighet med foredragningen i arendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till fain& for bifall till motionen. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Arendet 
Mia Nordstrom (C) har i motion till fullmaktige, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 
30 mars 2015, foreslagit kommunfullmaktige besluta att kommunledningskontoret far i uppdrag att 
utveckla en Solenergiplan for Uppsala kommun fran och med 2016 till och med 2030 och att 
Solenergiplanen lankas till Oversiktsplanen som ett styrdokument. 

Foredragning 
Framjandet av solenergi och framforallt elproduktion genom solcellsanlaggningar har under flera ar 
varit ett prioriterat omrade i kommunens arbete for klimat och for teknik- och foretagsutveckling. 
Ar 2014 antog fullmaktige Miljo- och klimatprogram 2014-2023 med etappmalet: "Till 2020 har 
cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100 MW till dr 2030." Malet avser i 
kommungeografin. 

Fullmaktiges tydliga planeringsmal stodjer ett langsiktigt arbete och ambitionen att ha en hog grad 
av solenergi i Uppsala. 

Miljo- och klimatprogrammet framhaller att saval kommunens bolag som nanuider verkar for 
utbyggnad av solenergi pa egna fastigheter och att kommunen verkar for utbyggnad i samhallet i 
stort. Samverkan, kunskapsuppbyggnad och inspiration ar viktiga komponenter. 
Kommunorganisationen ska ga fore och ta en stone andel av planeringsmalet. 

Kommunens bolag has i dialog med kommunledningskontoret planerat fOr att uppfylla fullmaktiges 
etappmal. En bedOmning dr att kommunens andel av malet 30 respektive 100 MW bor kunna vara 
upp till 25 procent. Kom_munen bOr inte heller ga fram for fort, utan ska ocksa Minna plats At andra 
aktorer samt kunna framover ta till sig ny solenergiteknik, da tekniken fortfarande utvecklas. 
Installerad effekt hos bolagen var fram till 2014 var knappt 0,4 MW. Som ett exempel pa konkret 
arbete kan namnas att skolfastigheter arbetar under 2015 med 14 objekt. Fram till 2020 planeras 
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installationer om cirka 11 MW bland bolagen, vilket ar 37 procent. Det finns alltsa viss 
overplanering, vilket ar bra eftersom det sakerstaller att ambitionen 25 procent kan motas. 

Uppsala Universitet och kommunen genomforde 2013-14 en enkk dar intresset for solenergi och 
hinder och drivkrafter undersoktes bland olika slags fastighetsagare. Nar svaren viktades for att 
spegla alla Uppsalas fastighetsagare visar enkaten att tillrackligt intresse finns for att na etappmalet 
bade 2020 och 2030. 

Det finns sedan 2013 en fokusgrupp for solenergi Mom Uppsala klimatprotokoll. Ddr sker 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte vilket ir ett stort behov i en trots alit en ny fraga for de fiesta. De 
senaste ken har STUNS haft ett fokuserat arbete pa solenergi som involverat manga aktorer. 
Uppsala klimatprotokoll har nagra av de storsta fastighetsagarna som medlemmar. 

Till stool for bade professionella fastighetsdgare, bostadsrattsforeningar och villaagare, men ocksa 
hyresgaster, har kommunen tagit fram en webbifierad solkarta. Dar kan vem som helst se hur 
mycket elenergi en viss takyta kan generera och hur man kan ga vidare for installation. Hosten 2015 
fardig-stalldes en version dar aven fasadema ingar (3D) — vilket blir unikt for Sverige. 

Svenska solelma.ssan i Uppsala som genomfors far andra ket och med Uppsala kommun som 
huvudsponsor bade befaster Uppsala som solenergi-staden och mobiliserar ytterligare for att na 
kommunens sol-energimal. 

Motionaren fOreslar att foreslagen solenergiplan ska knytas till oversiktsplanen som styrdokument. 
Det är inte lampligt for den typ av handlingsplan som motionken foreslar. Ett sarskilt styrdokument 
kring solenergi knutet till oversiktsplanen eller den oversiktliga fysiska planeringen maste vara en 
plan som utgar fran syftet med en oversiktsplan som i forsta hand hanterar de grova 
strukturfragorna avseende markanvandningen. 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan 2016 beslutat att arbeta fram forslag till ny Energiplan 
enligt lagen om kommunal energiplanering. Energiplanen forvantas ge ett bktre och mer konkret 
underlag for utvecklingen av hela energisystemet i Uppsala kommun. Har kommer fragorna om 
solenergi i kommungeografin in i en helhet. 

For genomforande av fullmaktiges beslut pagar alltsa ett brett planering- och utvecklingsarbete med 
manga aktOrer inom kommunen och i Uppsala. Ovanstaende redovisas nagra huvudpunkter i det 
arbetet. Malen 2020 och 2030 bedoms kunna nas med nuvarande planering, utveckling och ett 
forts att systematiskt arbete samt med en ny energiplan. Nagot ytterligare styrdokument finns det 
idag inte behov ay. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgang 
OrdfOranden staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 4 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 25 

Motion av Therez Olsson (M) om att mojliggiira en modern sopsortering i 
Uppsalas kransorter 
KSN-2015-0927 

Beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen med foredragningen i arendet. 

Reservation 
Therez Olsson (M), Mats Gyllander (M), Sofia Spolander (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till forman for bifall till motionen. 

Yrkande 
Therez Olsson (M) yrkar, med instammande av, Sofia Spolander (M), Mats Gyllander (M), Simon 
Alm (SD), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) bifall till motionen. 

Arendet 
Therez Olsson (M) yrkar i motion, vackt vid sammantrade den 27 april 2015, att 
- markforutsattningarna utreds och Uppsala kommun verkar for mojligheten att i samarbete med 
forpacknings- och tidningsindustrin etablera nya Atervinningsstationer sâ de finns belagna i 
Uppsalas kransorter. 
- Uppsala kommun genomfor en inventering av befintliga atervinningsstationer for att utreda behov 
som kan tillgodoses genom att mark avsatts for andamalet vid ny exploatering. 

Foredragning 
Det ar ett problem att det saknas atervinningsstationer ibland annat Jarlasa, Knutby och 
Latina. Under en langre tid har kommunen arbetat for att losa problemen. 

I dagslaget ansvarar kommunen, genom Uppsala Vatten, for insamling och behandling av 
matavfall, brannbart avfall, grovavfall och det farliga avfall som uppstar hos hushallen. 
Producenterna, via forpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB), ansvarar for insamling 
och behandling av hushallens forpackningar och tidningar via atervinningsstationer och via 
fastighetsnara insamling i viss utstrackning. 

Kommunstyrelsen delar motionarens bild av att tillgangligheten attl5mna forpackningsmaterial 
till atervinningsstationer i vissa av Uppsalas kransorter idag är lag. Kommunen har 
tillsammans med FTIAB arbetat under flera Ars tid for att forsoka etablera nya Atervinningsstationer. 
Det har framst skett genom regelbundna sannid infOr vilka kommunen har utrett olika alternativ fOr 
etablering i omraden dar det funnits behov av nya atervinningsstationer. 
Forslag till olika platser har lamnats till FTI AB for vidare arbete med etablering. Tyvarr har 
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inget av de fOrslag som kommunen framtagit annu resulterat i nagon fly atervinningsstation pa 
de aktuella platserna. 

Uppsala Vatten har genomfort inventeringar av kommunens atervinningsstationer och 
analyserat insamlade mangder och placering jamfort med forekomsten av annan insamling av 
fOrpackningar. Vid ny exploatering avsatts mark for atervinning. 

Problemet med att uppna en acceptabel serviceniva for insamling av fotpackningar och 
tidningar via atervinningsstationerna är inte unikt for Uppsala. Dagens system med olika 
huvudman, som ansvarar for olika delar av avfallshanteringen, skapar uppenbara problem. 

Regeringen har aviserat att insamlingsansvaret for forpackningar och tidningar ska frantas 
producenterna och samlas hos kommunema. En utredning har tillsatts som ska ta fram ett 
forslag ph hur det forandrade insamlingsansvaret ska utfoimas i praktiken. 

Som framgAr ovan arbetar kommunen aktivt redan med att finna mark for atervinningstationer 
och alternativa system for att hoj a tillganglighet och service till boende i kommunens 
kransorter. 

Arbete pAgAr med ett samarbetsavtal med FTI AB. VA-bolaget utreder for narvarande fragan 
om vilket eller vilka system fOr insamlingar av forpackningar och tidningar som ska finnas i 
framtiden. Samtidigt foljs utvecklingen av det centrala regelverket for att kommunen tidigt 
ska tillvarata de mOjligheter som darvid ges. Nagot beslut i kommunfullmaktige med 
anledning av motionen erfordras dad& inte. 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa arbetsutskottets forslag till beslut mot Therez Olssons (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets forslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 21 december 2015. 
Arbetsutskottet har bitratt forslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmaktige 
Akt 
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§ 26 

Amnalningsarenden 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lagga forteckning over anmgda arenden till protokollet. 

Forteckning anmalningsarenden perioden 1 december 2015 till och med 
8 februari 2016 

1. Kommunledningskontorets verksamhetsplan och budget for 2016, KSN-2016-0157 

2. Attestforteckning 2016 for kommunstyrelsen, valnamnden och finansfervaltningen, 
KSN-2015-2461 

3. Stamning med anledning av intrangsersattning, fastigheten Uppsala Overnas 1:22 

4. Framstallan - Atgarder enligt AML § 6 6a med anledning av arbetsmiljOn i fastigheten 
Kungangsporten 

Anmillan av sarskilt aktivitet ipartigrupp 

5. Anmgan av sarskild aktivitet i partigrupp, Socialdemokraterna 30 november 2015 samt 
28-29 januari 2016, KSN-2016-0001 

Ekonomiska rapporter 

6. Finansrapport november 2015, KSN- 2015-0478 

7. Finansrapport december 2015, KSN- 2015-0478 

8. Manadsrapport — Resultat per namnd november 2015, KSN-2015-2197 

9. Manadsrapport Resultat per namnd december 2015, KSN-2015-2197 
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Rapport nyanstlillningar 

10. FOrteckning over anstallningar perioden november 2015 

11. Forteckning over anstAllningar perioden december 2015 

Protokoll 

12. Protokoll Brottsforebyggande thdet 23 november 2015 

13. Protokoll HandikapprAdet 18 december 2015 

14. Protokoll Kommunala pensionArsrAdet 27 november 2015 

15. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet 8 december 2015 

16. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet 19 januari 2016 

17. Protokoll Miljovardsradet 13 oktober 2015 

18. Protokoll MiljovArdsrAdet 18 januari 2016 

19. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott-planering 26 januari 2016 (se insidan) 

20. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2 januari 2016 (se insidan) 
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27 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lagga forteckning over fattade delegationsbeslut till protokollet. 

Fiirteckning delegationsbeslut perioden december 2015 till och med januari 2016 

1. Naringslivsdirektorens beslut den 1 december 2015 att teckna Avtal med Vakna Uppsala 2016-
2017, KSN-2015-2333 

2. Naringslivsdirektorens beslut den 2 december 2015 att teckna Avtal Mediadagen 2016, 
KSN-2015-2343 

3. NaringslivsdirektOrens beslut den 14 december 2015 att bevilja ansokan Um bidrag for Disting 
2016, KSN-2015-2440 

4. Naringslivsdirektorens beslut den 11 januari 2016 att teckna Samarbetsavtal Foretagargalan 
2016-2017, KSN-2016-0065 

5. Naringslivsdirektorens beslut 17 december 2015 att bevilja bidrag for foreningen IN 2015-2016. 
KSN-2015-2468 

6. Forvaltningsdirektor kommunledningskontorets beslut den 15 december om bidrag till firande av 
intemationella kvinnodagen, KSN-2015-2327 

7. Forhandlingsdirektorens beslut den 19 december 2015 om antagande av centralt kollektivavtal, 
KSN-2016-0254 

8. Forhandlingsprotokoll 22 oktober 2015 - Inrangeringsforhandlingar med anledning av att 
verksamheten pa Seminariegatan over& till Uppsala kommun fran Frosunda. Overgangen dr en 
verksamhetsovergAng enligt LAS § 6 B. KSN-2016-0207 

9. Forhandlingsprotokoll den 30 oktober 2015 - FOrhandling med anledning av att 
Soeialforvaltningen har beslutat att ta over Soderstods verksamhet, medarbetarna erbjuds 
anstallning i Uppsala kommun from 160101. KSN-2016-0237 
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10. FOrhandlingsprotokoll den 8 juni 2015 - Forhandling enligt 11 § - forflyttning av medarbetare 
enligt AB § 6 - i samband med omorganisation av Kommunledningskontoret 2015-07-01. KSN-
2015-1173 

11. Forhandlingsprotokoll den 10 juni 2015 - Forhandling enligt 11 § - forflyttning av medarbetare 
enligt AB § 6 - i samband med omorganisation av Kommunledningskontoret 2015-07-01. 
KSN-2015-1173 

12. Forhandlingsprotokoll den 22 oktober 2015 - Tnrangeringsforhandlingar med anledning av att 
verksamheten pA Morkullevagen overgAr till Uppsala kommun frAn Nytida. OvergAngen är en 
verksamhetsovergAng enligt LAS § 6 B. KSN-2016-0206 

13. Forhandlingsprotokoll den 5 november 2015, overenskornmelse om bestammelser for 
Traineejobb. KSN-2015-0254 

14. Forhandlingsprotokoll den 18 december 2015 gallande misstankt diskriminering. KSN-2015-
1846 

15. Forhandlingsprotokoll den 19 december 2015 gAllande loneskuld. KSN-2015-2331 
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§ 28 

Tillsattningsarende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanstalla Gunn Henny Dahl som forvaltningschef med titeln direktor vid 
aldreforvaltningen med tilltrade omgaende, samt 

att uppdra till stadsdirektoren att teckna anstallningsavtal for forvaltningsdirektor med Gunn Henny 
Dahl. 

Arendet 
Gunn Henny Dahl har sedan maj 2015 arbetat som Tf direktor for Aldreforvaltningen, sedan 
tidigare direktor klivit av med kort varsel. Tjansten lystes ut efter jul med sista ansokan den 10 
januari. En kompetensprovning har skett i enlighet med den process kommunen har kring 
kvalitetssakrad rekrytering. 

Stadsdirektoren foreslar att Gunn Henny Dahl anstalls som direktor vid aldreforvaltningen. 
Beredningen av arendet har skett i samrad med presidiet samt ordforande och vice ordforande i 
aldrenamnden, som tillstyrker forslaget. 

De fackliga organisationerna har vid samverkan och vid forhandling enligt MBL § 11 inte haft 
nagot att invanda mot arbetsgivarens forslag till beslut. Vardforbundet är dock oeniga nar det galler 
processen, se protokoll. 

Beslutsgang 
Ordforanden staller proposition pa bifall till respektive avslag till eget forslag till beslut, i enlighet 
med kommunledningskontorets upprattade skrivelse den 10 februari, och finner att 
komlnunstyrelsen bifaller forslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprattat forslag till skrivelse den 10 februari 2016. 

Arbetsutskottet har inte behandlat forslaget. 

Expedieras 
Akt 
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Bilaga A § 4 

KSAU 10/2-2016, arende 4, Handlingsplan for strategiskt fih-blittringsarbete avseende 
mottagande av nyankinda och asylsokande i Uppsala kommun 

Reservation 

Uppsala kommun visar i forslaget till handlingsplan en god intention kring att ta ett samlat 
grepp om flyktingsituationen, dess effekter pa Uppsala och att erbjuda manniskor som 
kommer hit relevant stod och aktiviteter. Liberalerna uppskattar att den rodgrona majoriteten 
har tagit till sig flera av vara forslag frail KSAU och infogat dessa i handlingsplanen. 

Men Liberalerna anser inte att handlingsplanen tillrackligt tar fasta pa civilsamhallets 
mOjligheter att vara en stark kraft i integrationen. Dad& vill Liberalerna att betydligt mer 
medel avsatts till integrationsinsatser och aktiviteter arrangerade av civilsamhallet. 3 miljoner 
per ar ar en liten summa i detta sammanhang. Det tacker inte med att saga att civilsamhallet är 
viktigt, medel maste ocksa skjutas till for att valorganiserade aktiviteter ska komma till. De 
rodgrona hanvisar till statliga medel som kommer att delas ut till civilsamhallet framover, 
men vi kan inte vara sakra pa hur mycket av dessa pengar som kommer Uppsala till del. Slar 
man ut dessa pengar per flykting, dr det heller inte manga honor det ror sig om. Darfor anser 
Liberalerna att Uppsala kommun maste ta sitt ansvar och oronmarka mer pengar for 
civilsamhallets insatser for integration. 

Liberalerna vill ocksa framhalla det viktiga i att Uppsala kommun hailer fast vid 
ambitionsnivan fOr skolresultaten. Liberalerna kan inte acceptera sankt ambitionsniva i 
skolan, vilket fastslas i forslaget till handlingsplan. I stallet for att saga att det är okej med 
lagre skolresultat i Uppsalas skolor haver vi att de insatser som behovs for att hjalpa barnen 
att na malen satts in. Forvantningama pa alla barn ska vara hoga, det gynnar i slutanden 
skolresultaten. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalreld 



Bilaga B § 4 

Arende 4: Handlingsplan fir strategiskt forhattringsarhete avseende mottagande av 
nyanliinda och asylsificande 

Reservation (KD) 

Det är bra att Uppsala kommun har en handlingsplan for mottagande av nyanlanda och 
asylsokande. Det är ocksa bra att man tydligt bekraftar civilsamhallet som en viktig deli 
processen, men de medel som majoriteten vill avsatta ftir detta är for knappa. Vi vine avsatta 
minst 5 miljoner kronor per Ar till de insatser det civila samhallet gOr, vilka inte bara gagnar 
de berorda utan samhallet i stort. 

Utover bidragen maste kommunen lagga mer tid och kraft pa att aktivt samverka och arbeta 
gentemot civilsarnhallet. Detta genom att soka upp, be om hjalp och anvanda det kontaktnat 
som finns. 

Vi yrkade dad& pa att minst 5 miljoner per dr skulle avsattas till insatser organiserade av 
civilsamhNll  et. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga C § 4 

Arende 4, Handlingsplan for strategiskt fOrblittringsarbete avseende mottagande av 
nyankinda och asylsokande i Uppsala kommun, KSN-2016-0068 

Reservation (C) 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens forslag till beslut att inte inldudera 
Centerpartiets tillaggsyrkanden i handlingsplanen 

Det är viktigt att kommunen strukturerat tar utmaningarna med mottagande av nyanlanda och 
asylsOkande pa stort allvar. Det är ocksa mycket viktigt att kommunen sakerstaller att staten 
tar sitt finansiella ansvar. Historiskt sett har runt halften av de manniskor som stikt asyl 
beviljats uppehallstillstand. Dad& är det sarskilt viktigt att samtliga far ett individualiserat 
stod. Stodet maste inldudera aktiviteter som bidrar till deras valmaende, inkludering i 
samhallet och ambitionen att de inte ska fara illa i socialt utsatta mintier. Detta 4r i linje med 
Centerpartiets Mal och budget 2016-2018 dar forbattrad integration lyfts fram som ett 
prioriterat arbete. 

Det är positivt att S, MP och V uppdaterat sitt forslag i stor utstrackning utifran de 
fOrbattringsforslag som Alliansen framforde i KSAU men i linje med Centerpartiets Mal och 
budget anser vi att civilsamhallet maste ges en stone och tydligare roll i detta viktiga arbete. 
Vi vill att handlingsplanen ska vara tydligare med att de tillfalliga administrativa ins atserna 
inte ska bli en kostnadsmassig belastning och att civilsamhallet planerade delaktighet blir 
kraftfullare. 

Vi anser det vara av storsta vikt att i handlingsplanen vara tydlig med att befasta bade en 
tinskad maximal extra administrativ kostnad och en miniminiva av hur mycket av den statliga 
finansieringen som ska kanaliseras till engagerade fOreningar och stiftelser. 

Stefan Hanna, kommunalrdd (C) 



Bilaga A § 5 

Arende 5: Ansokan om stud till samordnardtinst 

Reservation (KD) 

I stallet for att ge ett storm bidrag till Sill, foreslog vi att dessa medel skulle nycklas ut till 
medlemsorganisationema i Sill som i sin tur kan avgora om det basta satet att anvanda 
pengarna dr att lata dem gh till en central samordningsfunktion i Sill, vilket vi ocksh yrkade 
pa. 

Jonas Segersam (KD) 

Y) 



Bilaga A § 8 

KS 10/2-2016 Arende 8 Ansokan om kommunal borgen for nybyggnation, AB UTK Hallen 

Sarskilt yttrande (L), (M), (C) och (KD) 

Alliansen anser att Uppsala kommun maste forbattra sin handlaggning av samtliga arenden 
generellt och speciellt arenden som beror en tredje part och som paverkar dennes ekonomiska 
situation, till exempel kommunal borgen och bygglov m.m. Kommunen maste forkorta 
handlaggningstiden och forbattra dialogen med de sokande sa att de kontinuerligt under 
processen far nodvandig infoimation. De sokande behover fa veta att ansokan är mottagen, 
nar handlaggningen paborjas och delges besked sa snart ett beslut är fattat. Det är viktigt att 
de delges all tillganglig infaanation snarast mojligt. Ett led att Ora Uppsala mer organisation-
och faretagarvanligt kommun dr att tillampa Alliansens forslag om korta handlaggningstider, 
kontinuerlig dialog med intressenter, transparens, likvardighet och svar inom angiven tid. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalred 

Therez Olsson (M) 
Kommunalriid 

Stefan Hanna (C) 
Kommunalidd 

Jonas Segersam (1W) 
Kommunalrad 



Bilaga A § 13 

Arende 14: Yttrande over remiss: Energiskatt pat el — en oversyn av det nuvarande systemet 
(SOU 2015:87) 

Reservation (KD) 

I svaret fOreslar Uppsala kommun en differentierad produktionsskatt istallet for dagens 
energiskatt. 

Vi har fOrr haft produktionsskatter pa karnkraft och vattenkraft som avskaffades och ersattes 
med effektskatt for kamkraft (ca 8 ore/kWh) och fastighetsskatt for vattenkraft (ca 9 
Ore/kWh). 

Nackdelen med produktionsskatter som staten sag det var att nar elpriset blir lagre an skatten 
sa stanger hell enkelt producentema av, med stora tillforlitlighetsproblem som fOljd. 
Vattenkraftverk dumpar bara vatten bredvid turbinen och karnkraftverk kan leda angan forbi 
turbinen och direkt till kondensom. 

Att infora produktionsskatter pa el nar priset pa elbOrsen är under 25 are/kWh skulle kunna 
leda till en snabbavveckling av hela energislag, och en minskad investeringsvilja. 

Vi yrkade darfOr pa att sista stycket i remissvaret skulle strykas 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 15 

Arende 15: Yttrande over remiss: Linjentit 2017 — forslag till nytt linjeniit for Uppsala 
stadsbussar 

Reservation (KD) 

Remissvaret ger i stort en god bild over viktiga synpunkter frail Uppsala kommun. Vi är 
sarskilt nOjda med att svaret fortydligats nar det galler kommunens samarbete med 
kollektivtrafikmyndigheten. 

Vi anser dock att det tydligare borde framgatt att delar av staden servas med narortstrafik (t ex 
G:a Uppsala och Sunnersta). Detta borde framga battre av den schematiska linjekartan. 

Vi dr ocksa tveksamma till om det är realistiskt att fa bort Stora torgets roll for busstrafiken, 
utan att det skulle innebara alit for stor belastning pa S:t Olofsgatan, samt leda till for stora 
avstand vid byte av busslinje. 

Darfor yrkade vi pa att skrivningen om att "antalet bussforbindelser halveras Over Stora 
Torget" skulle tas bort, samt att narortstrafikens betydelse skulle tydliggoras aven "pa 
linjenatskartan" 

Vi instamde aven i Centerpartiets yrkande att hastigheten for bussar pa Drottninggatan borde 
sankas. 

Jonas Segersam (KD) 

cr 



Bilaga B § 15 

Arende 15, Yttrande over remiss: Linjeniit 2017 - farslag till nytt linjenlit for Uppsala 
stadsbussar, KSN-2015-2350 

Reservation (C) 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens forslag till beslut 

Angfiende Drottninggatan/Paradgatan 
Centerpartiet varnar om innerstadens kvalit6er och stodjer darfor kommunstyrelsens fOrslag 
om att busstrafiken pa Drottninggatan over Stora torget bor halveras. Dels for att Uppsala och 
Uppsalas sarskilt intressanta platser ska bli attraktivare for bade invanare och twister. Dels fOr 
att skapa battre forutsattningar till gatuliv for vara smh naringsidkare i innerstaden. 
Centerpartiet onskar daremot se en mer langsiktig satsning for Drottninggatan. Efter 
ombyggnaden kor bussarna betydligt mycket fortare ph ett underlag som leder vibrationer 
betydligt mer an tidigare. Detta har lett till kannbara skakningar i de gamla husen som kantar 
paradgatan som har ett ovarderligt varde for Uppsalas kultur- och stadshistoria. 

Dessa vibrationer kommer att leda till stora reparationskostnader for fastighetsagare och 
darmed aven foretagare ph Drottninggatan. Centerpartiet vill darfor se att det tas fram forslag 
ph hur busstrafiken pa sikt ska kunna ledas om for att Drottninggatan ska kunna overgh till en 
gangfartzon eller atminstone att hastigheten kraftigt dampas ph denna stracka. Detta for 
att visionen om ett levande gatuliv pa Drottninggatan ska vara realistiskt nabar och 
vibrationsskador undvikas. 

I remissyttrandet namns S:t Olofsgatan som det enda alternativet om busstrafiken ph. 
Drottninggatan ska minska. Har anser Centerpartiet att ett tillrackligt stort helhetsgrepp inte 
har tagits och att alla potentiella alternativ till trafikering inte har vagts in. 

Angfiende gula bussar till stadsomrfiden 
Centerpartiet tycker kommunens yttrande om att regiontrafiken inte bor ges nagon roll i det 
interna resandet i Uppsala stad är bra. Att da trafikera stadsdelar i Uppsala stad med gula 
bussar, sá kallad narortstrafik, ser Centerpartiet som motsagelsefullt och exkluderande for de 
omrAden som ligger i stadens ytteromraden. Centerpartiet varnar bade stad och land och ser 
fordelar med att anpassa kollektivtrafiken efter deras behov och placering. Att Gamla Uppsala 
och ostra Sunnersta skulle trafikeras av narortstrafik i stallet for stadsbuss ser vi dad& inte 
som en fordel for omradet. 

Centerpartiet yrkade dad& att kommunens remissyttrande aven skulle innefatta: 

att hastigheten for bussar pa Drottninggatan bor sankas till en sadan niva att vibrationer inte 
skadar byggnaderna och att ett levande gatuliv gynnas. 

att Gamla Uppsala och hela Sunnersta fortsatt ska trafikeras av stadstrafik. 

Stefan Hanna, kommunalrad (C) 



Bilaga C § 15 

KS 10/2-2016 Arende 15 Yttrande over remiss: Linfeniit 2017 - furslag till nytt linfentit for 
Uppsala stadsbassar 

Sarskilt yttrande (L) 

I det fortsatta arbetet tried framtagandet av ett nytt linjenat for Uppsala stadsbussar dr det 
viktigt att utga frail att kollektivtrafiken ska vara tillganglig for alla Uppsalabor, och da aven 
for aldre och rorelsenedsatta. Dad& viii Liberalerna att man noga ska overvaga effekterna av 
att Oka avstandet mellan hallplatserna. For de fiesta blir avstandet pa 400-600 meter mellan 
hallplatserna inte nagot bekymmer, men for personer med rorelsenedsattningar kan det leda 
till minskad mojlighet att valja kollektivtrafik och ett okat tryck och kostnader fOr 
fardtjansten. Om det är nOdvandigt med okade avstand for att kollektivtrafiken ska bli mer 
effektiv maste hallplatsema placeras strategiskt och eventuella foljdeffekter for fardtjansten 
och individers minskade valfrihet tas i beaktande. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalrii d 



Bilaga A § 17 

A.rende 17: Motion av Torbjorn Aronson (KD) om att skapa Uppsala yrkesgymnasium 

Reservation (1(D) 

I Uppsala kommun dominerar de hogskoleforberedande programmen stort i forstahandsvalen 
nar k 9-elevema ska valja gymnasieprogram. Det innebar att de yrkesforberedande 
programmen valjs bort av alit fler. 

For att balansera detta och fOr att hoja resultaten, mot bakgrund av att manga elever hoppar av 
sin utbildning ph yrkesforberedande program, behover Atgarder vidtas. Uppsala ligger hogre i 
kostnader an jamforbara kommer (t ex 29 tkr/elev hogre an Lunds kommun), varfor eftersom 
man dar har en annan struktur pa gymnasiesskoloma — man mAste alltsa soka organisatoriska 
optimeringar av verksamheten. 

Ett satt att ge de yrkesforberedande programmen en nystart är att samla de kommunala 
yrkesforberedande programmen som en pedagogisk enhet med en gemensam rektor och 
skolledning. Detta betyder inte att det ska vara gemensamma lokaler, men daremot en 
gemensam ledning med ett tydligt ansvar for att genomfora det atgardsprogram som den 
avghende utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd foreslagit och/eller liknande &Order den 
nya utbildningsnatnnden kommer att fOresa 

En gemensam organisation med ett gemensamt namn skapar ocksa battre forutsattningar att 
kunna marknadsfora yrkesforberedande program som helhet, vilket behovs for att bryta den 
nedatgAende trenden ifrAga om soktryck. 

Vi yrkade darfor bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 22 

Arende 22, Motion av Stefan Hanna (C) om att utreda kommunens negativa utveckling, 
KSN-2015-1740 

Reservation 
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens fOrslag till beslut 

Vi saknar fortfarande atgardsplaner per namnd som inkluderar forslag pa effektiviseringar 
utifran verksamhetsforbattringar som är mojliga nth-  Uppsala jamfor sitt salt att arbeta med de 
basta jamforbara kommunerna. Effektiviseringar som vi bedomer mojliga utan att forsarnra 
kvaliteten. 

Vi far inte ett svar pa nr och i vilken omfattning vi kan forvanta oss en ekonomisk och 
verksamhetsuppfoljning av tidigare centraliseringsbeslut och avskaffandet av bestallar- och 
utforandeorganisationen. Vi anser att det ar oseriost om storm forandringar genomfors, med 
tydliga motiv, utan att vi mom en rimlig period foljer upp i vilken utstrackning ambitioner 
uppna'tts. 

Centerpartiet motionerade den 7 september 2015 om att utreda kommunens negativa 
utveckling och yrkade dad& att kommunstyrelsen skulle fa i uppdrag; 

att senast den 1 februari 2016, presenterar en jamforelse mellan Uppsala och 10 likvardiga 
kommun, dar skillnaderna tydligt redovisas avseende kostnader och kvalite 

att dar de storsta skillnaderna aterfinns, och dar tjanstekvaliteten inte anses lagre an Uppsalas, 
ska relevanta namnder skyndsamt, dock senast den 1 mars, presentera atgardsplaner som 
gOr att Uppsalas kostnader minst ligger i ett medianvarde bland de jamforbara 
kommunerna 

att senast till den forsta mars 2016, utreda hur kostnadsdrivande centraliseringen till 
kommunledningskontoret och avskaffandet av bestallar- och utforandeorganisationen har 
blivit 

Stefan Hanna, kommunalrii d (C) 
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