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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 24 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 25 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägget: 

- Val av representant till mera AB:s ägarråd, (KSN-2018-0905). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 26 

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp 
KSN-2017-1989 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta policy för upphandling och inköp enligt ärendets bilaga 1, 

att anta riktlinjer för upphandling och inköp enligt ärendets bilaga 2, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för revidering av riktlinjerna för upphandling och 
inköp, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om 
hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och avger 
skriftlig reservation enligt bilaga A § 26. 

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

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KB) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 26. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (MP) och Ulrik 
Wärnsberg (S), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt därutöver på följande tillägg: 

Att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om 
hur kraven i upphandlingspolicyn får genomslag i kommunorganisationen. 

Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KB) yrkar bifall till ordförandens (S) tilläggsyrkande samt därutöver på 
följande tillägg och ändringar: 

Att (I) det i policyn för upphandling och inköp slås fast att kommunens egen verksamhet ska möta de 
krav som ställs på upphandlade leverantörer. 

Att (2) policyn och riktlinjerna uppdateras med att kraven som ställs i relevanta upphandlingar ska 
beakta Uppsala kommuns civilförsvarsförmåga. 

Utdragsbestyrkande 

F0( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03 -07 

(§ 26, forts) 

Att (3) en skrivelse om skillnaderna mellan LOU och LOV, samt vilket upphandlingsförfarande som 
tillämpas i vilket sammanhang, läggs till i policyn. 

Att (4) riktlinjerna för upphandling och inköp kompletteras med tydligt definierade sociala krav som 
kommunen kan komma att ställa i samband med relevanta upphandlingar. 

Att (5) i riktlinjerna ange att upphandlingar i mesta möjliga mån ska delas upp i områden, kategorier, 
produktgrupper eller motsvarande, i syfte att möjliggöra för företag av olika storlek och med olika 
inriktning att delta i upphandlingar. Upphandlingarna ska utformas så att mindre kvantiteter kan 
upp handlas från fler leverantörer, särskilt småföretag. 

Att (6) riktlinjerna ska slå fast att nationella ramavtal som exkluderar mindre företag enbart ska 
användas i undantagsfall och under begränsade perioder. Priserna i dessa ramavtal kan ändå vara 
utgångspunkt för Uppsala kommuns upphandlingar. 

Att (7) sanktioner införs mot kommunala verksamheter som inte köper varor och tjänster enligt 
ingångna ramavtal där så är tillämpligt. 

Att (8) kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera en översyn av kommunens upphandling, 
samt ta fram förslag på hur denna kan förbättras genom förbättrad samordning och utökad 
kompetens. Uppdraget ska inkludera en inventering av vad upphandlingar på områden där 
verksamheten i dagsläget bedrivs i egen regi skulle innebära ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

Att (9) kommunledningskontoret får i uppdrag att identifiera områden som är särskilt lämpade för 
funktions- och innovationsupphandling, dels i syfte att kostnadsoptimera verksamheter och dels i syfte 
att hitta nya utvecklingsområden. 

Att (10) uppdra till kommunstyrelsen att inrätta ett upphandlingsråd med politiker, tjänstepersoner 
och representanter för näringslivet och andra intressenter. Tillsammans med näringslivet kan rådet 
verka för att varor och tjänster så att den bästa kombinationen mellan pris och kvalitet erhålls. 

Att (11) bisatsen om "Vita-jobb"-modellen stryks ur missivet. 

Att (12) kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att överväga inrättandet av ett upphandlingsutskott, 
samt genomföra en översyn av sina delegationsordningar. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Mohamad Hassan (L) med fleras att-sats 1 till och med 8. 

Sammanfattning 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2017 finns två uppdrag med åtgärden att revidera 
riktlinjen för upphandling och inköp: utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling samt 
utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga 
villkor, samt utveckla och genomföra "Vita jobb"-modellen. 
Nuvarande policy och riktlinjer för upphandling och inköp, som antogs av fullmäktige och 
kommunstyrelse i februari 2014, behöver uppdateras då nya lagar inom området trädde i kraft 1 
januari 2017. Detta gäller Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2016:1146) om 
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt Lag (2016:1147) om upphandling av 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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(§ 26, forts) 

koncessioner (LUK). LOU, LUF och LUK har senare kompletterats med bestämmelser om att vissa 
upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. Med ovanstående som bakgrund har 
förslag till ny policy och riktlinjer för upphandling och inköp utarbetats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) med fleras att-sats 11 i ändringsyrkandet mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) med fleras att-satser 1 till och med 8 i 
tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer avslutningsvis Mohamad Hassans (L) med fleras att-satser 9, 10 och 12 i 
tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 26 

Ärende 3 

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp 

Reservation 
Alliansen 

Alliansen delar synen på upphandling och inköp som ett strategiskt viktigt verktyg för att nå 

kommunens verksamhetsmål parallellt med att kostnaderna kontrolleras. Givet den nya lagstiftning 

på området som tillkommit de senaste åren, samt brister som uppdagats i kommunens 

upphandlingsförfarande, är det välkommet att en ny policy med tillhörande riktlinjer antas. 

Alliansen anser att förslaget till policy och riktlinje kan förbättras för att öka tydligheten gentemot 

anbudsgivare, för att bättre främja sund konkurrens på lika villkor samt för att underlätta för 

småföretag. Alliansen menar att policyn bör förtydliga att kommunens egen verksamhet ska leva upp 

till de krav som ställs på upphandlade leverantörer, för att säkerställa konkurrens på lika villkor. De 

sociala krav Uppsala kommun ämnar ställa i sina upphandlingar bör därtill tydligt definieras på 

förhand. I annat fall föreligger en uppenbar risk för att sociala krav ställs på godtyckliga grunder och 

byts ut mellan olika upphandlingar. Alliansen anser också att Uppsala kommuns civilförsvarsförmåga 

måste beaktas i relevanta upphandlingar och detta bör framgå av upphandlingspolicyn. Det kan till 

exempel vara relevant att säkerställa att en viss del av mat eller energi är närproducerad. 

Vidare så vill Alliansen se en skrivelse om lagen om offentlig upphandling (LOU) kontra lagen om 

valfrihetssystem (LOV) i policyn. Förslaget till policy förefaller väldigt inriktat mot upphandling av just 

varor, många av kommunens största upphandlingar rör emellertid tjänster snarare än varor. I dessa 

fall är LOV ofta en bättre upphandlingsform som bättre borgar för kvalitet, kostnadskontroll och 

valfrihet. För ökad transparens och tydlighet bör skillnaderna mellan upphandlingsformerna, och i 

vilka sammanhang respektive upphandlingsförfarande tillämpas, framgå i policyn. 

För många mindre företag, inte minst många Uppsalaföretag, kan det vara svårt att lämna anbud i 

Uppsala kommuns upphandlingar. Kommunens upphandlingar är ofta för omfattande och breda för 

att ett mindre företag med ett begränsat utbud av varor eller tjänster ska kunna leverera allt som 

efterfrågas. Alliansen vill därför att riktlinjerna för upphandling och inköp ska ange att upphandlingar 

ska delas upp i områden, kategorier eller motsvarande, för att möjliggöra för mindre aktörer att 

lämna anbud. 

Många företag, i synnerhet mindre sådana, är väldigt beroende av att ramavtal med större kunder 

såsom Uppsala kommun efterlevs. I dagsläget är det ett problem för somliga av kommunens 

leverantörer att kommunala verksamheter emellanåt inte alltid gör avrop enligt ingångna ramavtal 

utan istället gör enstaka direktupphandlingar. Detta skadar bilden av Uppsala som affärspartner och 

kan dessutom drabba de berörda företagen svårt ekonomiskt. För att säkerställa att så inte sker, vill 

Alliansen att riktlinjerna ska specificera sanktioner mot kommunala verksamheter som inte köper 

varor eller tjänster i enlighet med ingångna ramavtal. 

Avslutningsvis efterlyser Alliansen ett mer samlat och långsiktigt grepp om de strategiskt viktiga 

upphandlings- och inköpsfrågorna. En samlad översyn av kommunens upphandling bör genomföras i 

syfte att öka samordningen och stärka upphandlingskompetensen, samt identifiera 

egenregiverksamhet som sannolikt skulle utföras bättre av upphandlade leverantörer. Alliansen är 

mycket positiva till förslagets skrivelser om innovations- och funktionsupphandlingar, men anser att 

kommunen bör arbeta proaktivt med att identifiera områden som är särskilt lämpade för dylika 

upphandlingar. För att säkerställa att kommunen fortsätter arbeta kontinuerligt med ständiga 



förbättringar av sitt upphandlingsarbete vill Alliansen vidare inrätta ett upphandlingsråd. Rådet bör 

innehålla representanter från både politiken, förvaltningen och näringslivet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att det i policyn för upphandling och inköp slås fast att kommunens egen verksamhet ska möta de 

krav som ställs på upphandlade leverantörer. 

att policyn och riktlinjerna uppdateras med att kraven som ställs i relevanta upphandlingar ska 

beakta Uppsala kommuns civilförsvarsförmåga. 

att en skrivelse om skillnaderna mellan LOU och LOV, samt vilket upphandlingsförfarande som 

tillämpas i vilket sammanhang, läggs till i policyn. 

att riktlinjerna för upphandling och inköp kompletteras med tydligt definierade sociala krav som 

kommunen kan komma att ställa i samband med relevanta upphandlingar. 

att i riktlinjerna ange att upphandlingar i mesta möjliga mån ska delas upp i områden, kategorier, 

produktgrupper eller motsvarande, i syfte att möjliggöra för företag av olika storlek och med 

olika inriktning att delta i upphandlingar. Upphandlingarna ska utformas så att mindre 

kvantiteter kan upphandlas från fler leverantörer, särskilt småföretag. 

att riktlinjerna ska slå fast att nationella ramavtal som exkluderar mindre företag enbart ska 

användas i undantagsfall och under begränsade perioder. Priserna i dessa ramavtal kan ändå 

vara utgångspunkt för Uppsala kommuns upphandlingar. 

att sanktioner införs mot kommunala verksamheter som inte köper varor och tjänster enligt 

ingångna ramavtal där så är tillämpligt. 

att konnmunledningskontoret får i uppdrag att initiera en översyn av kommunens upphandling, 

samt ta fram förslag på hur denna ska förbättras genom förbättrad samordning och utökad 

kompetens. Uppdraget bör inkludera en inventering av vad upphandlingar på områden där 

verksamheten i dagsläget bedrivs i egen regi skulle innebära ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

att konnmunledningskontoret får i uppdrag att identifiera områden som är särskilt lämpade för 

funktions- och innovationsupphandling, dels i syfte att kostnadsoptimera verksamheter och 

dels i syfte att hitta nya utvecklingsområden. 

att uppdra till kommunstyrelsen att inrätta ett upphandlingsråd med politiker, tjänstepersoner 

och representanter för näringslivet och andra intressenter. Tillsammans med näringslivet kan 

rådet verka för att varor och tjänster så att den bästa kombinationen mellan pris och kvalitet 

erhålls. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I(D) 
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Bilaga B § 26 

Ärende 3 

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp 

Särskilt yttrande 
Kristdemokraterna 

Vi kristdemokrater lade tillsammans med övriga partier i Alliansen ett antal yrkanden för att 
komplettera den policy för upphandling och inköp som nu antagits av kommunstyrelsen. För drygt 
ett år sedan lämnade vi in en motion ("Motion angående stärkt upphandlingsarbete") på området, 
varav några av våra förslag fanns med som gemensamma yrkanden från Alliansen. En del förslag gör 
dock inte det eftersom de ligger utanför beslutet om policy och riktlinjer som behandlades på KS. 

I vår motion lyfter vi upp betydelsen av upphandlingar enligt LOV, något som inte nämns över huvud 
taget i föreliggande beslut. LOV-upphandling behöver utvecklas som en viktig del av kommunens 
upphandlingsverksamhet. Därför föreslår vii motionen att äldrenämnden skall ges ett särskilt 
uppdrag på detta område. 

Vi har också förslag om att samordna hjälpmedelscentralen med regionen, vilket delvis berör 
upphandlingen, och att Uppsala kommun ska ansöka om medlemskap i Varuförsörjningsnännnden för 
att sänka kostnader för inköp av exempelvis sjukvårdsartiklar. 

En viktig del i kommunens upphandlingar berör matinköp. I vår motion lyfter vi hur Uppsala kommun 
skulle kunna utveckla inköpen av mat så att vi får en bättre kvalitet. Som exempel kan nämnas att 
man i Sandviken har valt att upphandla kött från slakterier som kan identifiera vilken gård köttet har 
sitt ursprung från. Detta gynnar mindre leverantörer och ger ett liknande resultat som om man skulle 
ha kunnat lägga in "närodlat" som en parameter (vilket det finns juridiska svårigheter med). Närodlad 
produktion är minst lika viktig som ekologisk och något som vi måste arbeta vidare på att säkerställa. 

Vi kristdemokrater vill att kommunen har som målsättning och ambition att mat och varor generellt 

ska produceras i närområdet för att bland annat minska onödiga transporter. 

Jonas Segersam (KD) 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

6(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 27 

Handlingsplan 2018 för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 
KSN-2017-1897 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta "Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2018 med inblick i 2019 "enligt 
ärendets bilaga. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga A § 27. 

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

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M) Mohamad Hassan (L) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar på tillägget: 

Att lokalsamhällesföreningar vars primära syfte är att utveckla sin bygd eller stadsdel som boende-
och livsmiljö ges möjlighet att ansöka om att bli formella remissinstanser för ärenden som rör deras 

• bygd/stadsdel. 

Att kommunstyrelsen blir den instans som tar ställning till ansökningar om att bli formell instans. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Stefan Hannas (C) med fleras tilläggsyrkande samt därutöver på 
följande tillägg: 

Att samhällsservice som saknas utanför Uppsala stad tillgängliggörs genom god tillgänglighet för alla 
transportalternativ. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till Simon Alms (SD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Samtidigt med att landsbygdsprogrammet antogs i januari 2017 antogs också en handlingsplan för 
vilka insatser som skulle påbörjas eller genomföras under 2017. I landsbygdsprogrammet 2017-2023 
framgår att tillhörande handlingsplan ska uppdateras årligen. Handlingsplanen gäller alla nämnder och 
bolag. I och med uppföljningen av det första året med landsbygdsprogrammet kan det konstateras att 
handlingsplanen behöver uppdateras och vissa förtydliganden har gjorts i dispositionen av handlings-
planen. 

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

Ordföranden ställer sedan Stefan Hannas (C) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 27 

Ärende 4 
Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2018 med inblick /2019 

Reservation 

Alliansen 

Alliansen ställer sig bakom målet om att Uppsala ska vara Sveriges ledande landsbygdskommun. Vi 

välkomnar en satsning som bryter det ensidiga fokuset på invånarna i Uppsala stad och även 

inkluderar de invånare som bor utanför centralorten. Vi vill samtidigt poängtera att den 

landsbygdspolitik som förts under den senaste mandatperioden har lämnat mycket i övrigt att önska. 

Alliansen välkomnar att Uppsala kommun åter försöker ta ett helhetsgrepp om landsbygdsfrågorna i 

kommunen. En nyckel till ett hållbart samhällsbygge är att de människor som närmast berörs av 

samhällsbyggnadsbeslut involveras i dem genom medborgardialog. Alliansen menar att i en vital 

demokrati så byggs samhället underifrån. Genom att låta de människor som i första hand berörs av 

besluten ges en möjlighet att tycka till om beslutsprocessen lyckas vi upprätthålla den demokratiska 

processen. För att säkerställa att de människor som berörs av ett visst beslut involveras i det och 

bereds tillfälle att inkomma med synpunkter vill Alliansen möjliggöra för föreningar vars primära 

syfte är att utveckla sin bygd eller stadsdel att få status som formell remissinstans. Därför yrkade 

Alliansen på att lokalsamhällesföreningar vars primära syfte är att utveckla sin bygd eller stadsdel 

som boende- och livsmiljö ges möjligheten att ansöka om att bli formella remissinstanser för ärenden 

som rör deras bygd eller stadsdel. I samband med detta yrkande lade även Alliansen fram ett yrkade 

om att kommunstyrelsen blir den instans som tar ställning till ansökningar om att bli formell instans. 

Uppsala landsbygd är förtjänt av att bli lyssnad till och ta del av den tillväxt som Uppsala nu upplever. 

Lokal representation är viktigt. Det kan bland annat säkras genom det arbete som respektive parti 

bedriver i sina vanliga processer. 

Alliansen vill avslutningsvis poängtera att vi ställer oss kritiska till den framtagna handlingsplanen 

eftersom vi inte anser att förslaget är tillräckligt förankrat hos de berörda medborgarna. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att lokalsamhällesföreningar vars primära syfte är att utveckla sin bygd eller stadsdel som boende-

och livsmiljö ges möjlighet att ansöka om att bli formella remissinstanser för ärenden som rör 

deras bygd/stadsdel. 

att kommunstyrelsen blir den instans som tar ställning till ansökningar om att bli formell instans. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

ALMANIN 
vAft m  ttu 

Liberalerna 



Uniffilut KOMMUNSTYRELSEN 

8(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 28 

Verksamhet med kommunala trygghetsvakter i city, Gottsunda och på vissa 
badplatser 
KSN-2018-0696 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om förlängt tillstånd enligt 3 § lag om ordningsvakter (LOV 3) i city, omfattande 
ett utökat område enligt ärendets bilaga 1, 

att verksamheten med ordningsvakter i city förlängs till och med den 31 maj 2019, 

att kostnaderna för verksamheten under perioden 1 juni till 31 december 2018 föreslås finansieras 
inom kommunstyrelsens ram för förfogandemedel, 

att inarbeta kostnaderna för fortsatt verksamhet i nuvarande omfattning i Mål och budget för 
perioden 2019-2021, 

att förbereda en ny ansökan om LOV 3-område i city att gälla från den 1 juni 2019, 

att parallellt ansöka om ett nytt LOV 3-tillstånd för Gottsunda, ärendets bilaga 2, att ansöka om 
tillstånd enligt 2 § lag om ordningsvakter (LOV 2) på badplatserna Lyssnaängen, Storvad och 
Sandviksbadet i Björklinge, ärendets bilaga 3. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 
eget tilläggsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 28. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 om en försöksperiod med kommunala trygghetsvakter 
med ordningsvaktsförordnande. Försöksperioden syftade till att öka säkerheten och tryggheten i 
centrala Uppsala, men också att skaffa kunskap och erfarenhet om hur stort behovet av kommunalt 
stöd till polisens trygghetsskapande och ordningshållande verksamhet är. Försöksperioden föll väl ut 
och verksamheten förlängdes till den 31 maj 2018 med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 
november 2017. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), på tillägget: 

Att det sätts upp trygghetskameror vid samtliga LOV3-områden som omnämns i skrivelsen där det 
bedöms finnas behov för att motverka och förhindra brott. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

'f'14 



Uppsala    KOMMUNSTYRELSEN 

9(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

(§ 28, forts) 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) med fleras tilläggsyrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar på ändringen: 

Att utöka LOV-3 -området enligt bilaga 2 till att innefatta även Bandstolsvägen samt mellanliggande 
område. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

Tb 4 
Justerandes sign 

» 



Bilaga A § 28 

Ärende 5 

Verksamhet med kommunala trygghetsvakter i city, Gottsunda och på vissa badplatser 

Reservation 

Alliansen 

Vi i Alliansen välkomnar att den rödgröna majoriteten ansluter till vårt förslag om att utöka antalet 

ordningsvakter till även Gottsunda som Alliansen tidigare förespråkat. På de tre badplatserna som 

föreslås få trygghetsvakter så finns redan idag väktare med ansvar för att se till att ordningen sköts 

och att tryggheten upprätthålls. 

Alliansen vill även se ytterligare trygghetssatsningar i form av trygghetskameror i samtliga LOV 3-

områden som omnämns i skrivelsen. Trygghetskamerornas uppgift kommer dels att fungera som en 

brottsförebyggande åtgärd, men även som hjälp i att kunna identifiera misstänkta gärningsmän. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att det sätts upp trygghetskameror vid samtliga LOV 3-områden som omnämns i skrivelsen där det 

bedöms finnas behov för att motverka och förhindra brott. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (e) 

AulANEN 
fn 

g 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 29 

Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala 
KSN-2018-0111 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till Uppsala Innovation Centre AB att genomföra en strategisk satsning på tech-
sektorn i Uppsala enligt ärendets bilaga, 

att finansiera denna satsning med ett årligt extra verksamhetsstöd om 1 miljon kronor till 
Uppsala Innovation Centre under perioden 2018-2022, 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att med berörda samarbetspartners ta fram lämpliga 
indikatorer och uppföljningsfrekvens till tilläggsprojektet, samt 

att ytterligare ett projekt läggs till i satsningen och ges lydelsen: "Stimulera kvinnors entreprenörskap 
i tech-sektorn" 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 

Att ytterligare ett projekt läggs till i satsningen och ges lydelsen: 
"Stimulera kvinnors entreprenörskap i tech-sektorn" 
Stimulera kvinnors entreprenörskap i tech-sektorn. Detta kan ske genom särskilt riktade föreläsningar 
och workshops. 

Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att med berörda samarbetspartners ta fram lämpliga 
indikatorer och uppföljningsfrekvens till tilläggsprojektet. 

Att kommunstyrelsens reserverar medel i budget för näringslivsfrämjande åtgärder för att främja 
kvinnors entreprenörskap i tech-sektorn. Dessa medel ska göras tillgängliga för UIC att ansöka om 
mot att de uppvisar en plan för hur pengarna ska användas för syftet. 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardijell (MP) och Hona 
Szatmåri Waldau (V), bifall till arbetsutskottets förslag samt därutöver bifall till Stefan Hannas (C) 
med fleras första och andra tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

11(30) 

up1119.113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

(§ 29, forts) 

Sammanfattning 
För att ytterligare stärka och säkra rollen som nyskapande region och vidga arbetsmarknaden 
med fler konkurrenskraftiga företag, behöver förutsättningarna för innovation och entreprenörskap 
stärkas ytterligare inom tech-sektorn. Därför föreslås en strategisk flerårig satsning på att 
vidareutveckla innovations- och entreprenörsstödet i sektorn. Satsningen förväntas bidra till 
måluppfyllnad för Uppsala kommuns näringslivsprogram och den regionala utvecklingsstrategin för 
Uppsala län. Satsningen föreslås kopplas ihop med befintligt stöd- och innovationsstödssystem i 
Uppsala genom att Uppsala Innovation Centre AB (UIC) får uppdraget utöver befintlig finansierings-
och samarbetsavtal. Projekt och indikatorsmål för den nya tech-satsningen beskrivs i ärendets 
bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) med fleras första och andra tilläggs att-sats mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) med fleras tredje tilläggs att-sats mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 21 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

fyk 



Bilaga A § 29 

Ärende 6 

Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala 2018-2022 

Reservation 

Alliansen 

Alliansen välkomnar en strategisk satsning på techsektorn i Uppsala. Techsektorn växer snabbt och 

har de senaste åren blivit en allt viktigare del av den globala ekonomin. Därför är det särskilt roligt att 

det går så bra för tech-start-ups i just Uppsala. Klarna, Skype, Hansoft och Trade Extensions är bara 

några framgångsrika exempel på techbolag som haft Uppsala som sin vagga. Företag som Ngenic, 

Unibap och Freespee ger gott hopp om en stark techsektor i Uppsala även i framtiden. 

Uppsala Innovation Centre, som utgör en naturlig skärningspunkt mellan akademi, näringsliv och 

offentliga aktörer, är ett viktigt verktyg för fortsatt framgång. Alliansen ser positivt på att Uppsala 

kommun också fortsättningsvis stöttar UIC för att främja entreprenörskap och innovation inom 

Uppsalas techsektor. 

Ett uppmärksammat problem med den mansdonninerade techsektorn är emellertid att kvinnliga 

entreprenörer har svårt att ta sina idéer från koncept till framgångsrika företag. Kvinnliga 

techentreprenörer tycks framförallt ha svårt att knyta till sig riskvilligt kapital för lansering och 

expansion. Dagens industri gjorde nyligen en kartläggning som visade att av det riskkapital som 

Sveriges 10 största riskkapitalaktörer investerade i techsektorn 2017 gick 88,2 procent till start-ups 

med bara manliga grundare, 11,1 procent till start-ups med både manliga och kvinnliga grundare och 

endast 0,7 procent till start-ups med bara kvinnliga grundare. Om Uppsala kommun ska göra en 

särskild satsning på den här sektorn anser Alliansen därför att ett delmål med satsningen bör vara att 

stimulera kvinnligt entreprenörskap i sektorn. 

Alliansen gläds åt att den rödgröna majoriteten valde att bifalla vårt första yrkande om att stimulera 

kvinnors entreprenörskap i tech-sektorn. Vi är även glada över att kommunstyrelsen med vissa 

justeringar valde att bifalla vårt andra yrkande om att ta fram indikatorer för projektet med att 

stimulera kvinnors entreprenörskap i tech-sektorn. Alliansen hade därtill velat se att 

kommunstyrelsen bifallit vårt tredje yrkande om att kommunstyrelsen skulle reservera medel i sin 

budget för näringslivsfrämjande åtgärder för detta ändamål. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att kommunstyrelsens reserverar medel i budget för näringslivsfrämjande åtgärder för att främja 

kvinnligt entreprenörskap i tech-sektorn. Dessa medel ska göras tillgängliga för UIC att ansöka 

om mot att de uppvisar en plan för hur pengarna ska användas för syftet. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (10 

I 'SO 
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upliMe», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 30 

Uppsala kommuns utträde ur nätverket Kompass 
KSN-2018-0118 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utträda ur nätverket Kompass. 

Sammanfattning 
Genom beslut i kommunstyrelsen i april 2008 är Uppsala kommun medlem i Kompass, ett 
nätverk av kommuner och andra tänkbara beställare av spårbilssystem. 
Mot bakgrund av den nuvarande strategiska inriktningen för framtidens kollektivtrafiksystem i 
Uppsala kommun, där huvudinriktningen är att bygga spårväg, bedöms det inte längre finnas 
skäl att fortsätta vara medlem i nätverket. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

13 (30) 

upRel.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 31 

EU-handslaget — initiativ för ökad delaktighet i EU 
KSN-2017-4274 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra ett EU-handslag tillsammans med Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län. 

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

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
EU-handslaget är ett initiativ från regeringen som syftar till att stärka delaktigheten, kunskapen och 
engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. Initiativet lanserades som ett resultat av 
utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) som visade att EU-kunskapen i samhället är 
låg, att insyn och delaktighet i EU:s beslutsprocess måste främjas samt att infonnationstillgången 
i EU-relaterade frågor måste förbättras. I samarbete med centrala aktörer vill regeringen öka 
kunskaperna och skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut 
som fattas inom EU. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



14 (30) 

UPFUlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 32 

Deltagande vi Miljömålsdagarna 2018 
KSN-2018-0409 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta vid Miljömålsdagarna den 14-15 maj 
2018. 

Sammanfattning 
I år arrangeras konferensen i Uppsala den 14-15 maj. Temat för konferensen är "Stora utmaningar, 
nya lösningar". Länsstyrelsen i Uppsala län är värd för konferensen som arrangeras tillsammans med 
Naturvårdsverket och RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). 
Uppsala kommun är samarbetspartner tillsammans med bl. a. Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, 
Sveriges Kommuner och Landsting och Region Uppsala. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 31 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

17K 
Justerandes sign » 
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lopl?»,113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 33 

Deltagande vid Uppsala läns regionala klimat- och milj ömålskonferens 
2018 
KSN-2018-0408 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse fyra representanter, två från majoriteten och två från oppositionen, att representera 
Uppsala kommun vid Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens 2018. 

Sammanfattning 
Den 26 — 27 april 2018 står Länsstyrelsen Uppsala län värd för den årligen återkommande 
regionala miljö- och klimatkonferensen (Knivstakonferensen). En inbjudan om deltagande vid 
konferensen har inkommit till Uppsala kommun. 
En gång per år arrangerar Länsstyrelsen Uppsala län en regional miljö- och klimatkonferens, den så 
kallade Knivstakonferensen. I år äger konferensen rum den 26-27 april (lunch till lunch) på Nova 
Park i Knivsta. Temat för årets konferens är miljö- och klimatutmaningar kopplade till livsmedel 
och vatten. Konferensen innehåller föreläsningar, diskussioner, inspiration och samverkan. 

Till representanter utses ledamöterna: 
Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Stefan Hanna (C), och Jonas Segersam (KD). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 31 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

Tik 
Justerandes sign 
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upPlfif, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 34 

Medlemskap i föreningen Funkisglädje 
KSN-2018-0555 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att söka medlemskap i föreningen Funkisglädje, samt 

att kommunens kostnader för medlemskapet och med åtagandet medföljande kostnader 
belastar omsorgsnämnden och kulturnämnden. 

Sammanfattning 
Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande aktiviteter inom främst 
kultur, idrott och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen 
finansieras av deltagande medlemmar, sponsorer och biljettförsäljning. 

Medlemskommunerna åtar sig att arrangera en deltävling i Funkisfestivalen (före detta Funkismello) 
som genomförs på Cirkus 23 april 2018. Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som 
ger så många personer som möjligt med intresse för att sjunga en möjlighet att stå på scen och 
delta på sin nivå. 
Kommunfullmäktige antog i november 2016 Program för full delaktighet där medlemskap i 
föreningen tydligt stödjer det nionde målområdet om att "... alla ska ges förutsättningar att 
delta i och tillgodogöra sig kulturliv, fritidsverksamhet, idrott och hälsofrämjande aktiviteter". 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



17 (30) 

upP,10,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 35 

Rätt att underteckna anslutningsavtal till Bygglogistikcenter 
KSN-2018-0213 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge avdelningschefen för gata, park, natur inom stadsbyggnadsförvaltningen rätten att 
teckna anslutningsavtal till Bygglogistikcenter mellan Uppsala kommun och byggherrar. 

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 35. 

Sammanfattning 
Det bygglogistikcenter som kommunstyrelsen beslutat inrätta står färdigt för drift 1 mars 2018. För 
att förenkla hanteringen av anslutningsavtal till centret föreslås att kommunstyrelsen ger rätten 
att underteckna avtalen till avdelningschefen för gata, park, natur inom stadbyggnadsförvaltningen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

for 



Bilaga A § 35 

Ärende 12 

Rätt att underteckna anslutningsavtal till Bygglogistikcenter 

Särskilt yttrande 

Liberalerna 

I samband med beslutet om att inrätta ett bygglogistikcenter lyfte Liberalerna fram att det saknades 

svar på ett flertal frågor som borde ha retts ut innan beslutet fattades. Vem som har ansvar för 

transporten från bygglogistikcentret till byggarbetsplatsen och betalningsansvar om någonting går 

sönder under transporten eller om leveransen blir försenad till exempel. Dessa frågor har fortfarande 

inte fått något svar. Liberalerna undrade också om byggherrarna har fått frågan om att själva 

organisera detta i stället för att kommunen ska inrätta ett bygglogistikcenter och vi vidhåller att det 

hade varit ett lämpligt förfarande. 

Liberalerna befarar att ett bygglogistikcenter enligt nuvarande förutsättningar kan komma att 

fördyra byggkostnaderna, vilket är beklagligt då dessa kostnader i slutänden kommer få betalas av 

Uppsalabor i behov av ny bostad. Uppsala redan har höga priser på bostäder och detta riskerar att 

ytterligare öka dessa. 

Mohamad Hassan (L) 

Liberalerna 
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upP,Mluf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 36 

Finansrapport 1 januari - 31 december 2017 
KSN-2017-0051 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPF2024 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 37 

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB 
KSN-2018-0309 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1. 

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

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 37. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar på tillägget: 

Att Fyrishov AB inte ska erbjuda könssegregerade badtider. 

Sammanfattning 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2016 om Mål och budget 2017-2019, där ökat 
fokus läggs på ett stärkt resultat för kommunkoncernen, behov av förbättrad folkhälsa samt ökad 
samordning av gemensamma resurser, har förslag till revidering av bolagets ägardirektiv 
och även bolagsordning tagit fram. 

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

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februariv2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 
Uppsala Stadshus AB har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 37 

Ärende 14 

Ändring av bolagsordning för Fyrishov 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet välkomnar att Fyrishovs verksamhet i och med denna ändring av bolagsordningen får 
större fokus på friskvård för äldre. Det bidrar till ett bättre nyttjande av Fyrishovs faciliteter för ett 
mycket viktigt ändamål. 

Vi stödjer Fyrishovs ABs styrelses yttrande om att ändringen av bolagsordningen inte innebär att 
Fyrishovs ABs fastighet som tas i anspråk av befintlig eller tillkommande bad- och 
friskvårdsverksamhet inkluderas i de delar av fastighetsbeståndet som ska säljas till kommunen enligt 
förslag. 

Centerpartiet stod bakom det beslutet, och vill uppmärksamma vikten av att det efterlevs till fullo. 
Det är Centerpartiets uppfattning att Fyrishov också fortsatt ska äga och förfoga över de faciliteter 
som används i bad- och friskvårdsverksamheten. 

Stefan Hanna (C) 

BIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartit 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 38 

Prissättningsmodell för försäljning av mark i Östa Fyrislund 
KSN-2018-0367 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta prissättningsmodell för försäljning av mark inom Östra Fyrislund enligt ärendets 
bilaga 1, 

att köpeavtal som tecknas till följd av redan överenskomna uppgörelser ska säljas enligt tidigare 
prissättningsmodell och optionslista enligt ärendets bilaga 3, som längst till och med den 30 juni 
2018, 

att försäljning av mark enligt rödskrafferade områden i ärendets bilaga 2 inte ska omfattas av 
prissättningsmodellen ovan, utan ska säljas efter anbudsförfarande, 

att mark som säljs enligt prissättningsmodell i ärendet bilaga 1, ska erbjudas intressenter enligt 
intresselista, samt 

att nytt beslut om prissättning av mark inom området ska tas inom två år efter förnyad 
värdering. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 38. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2007 "Strategiskt program för planläggning och utbyggnad av Östra 
Fyrislund". Dåvarande fastighetsägarnämnden tecknade planavtal avseende detaljplaneläggning av del 
2 (norr om Almungevägen). Detaljplanen som vann laga kraft 2013 medger utbyggnad på cirka 700 
000 kvm verksamhetsmark. 

Mark- och exploateringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari 2018 att 
föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 februari 2018. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 38 

Ärende 15 

Prissättningsmodell för försäljning av mark inom Östra Fyrislund 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Ärendet illustrerar kommunens viktiga roll att skapa förutsättningar för företag att etablera sig i 

Uppsala, samtidigt som det speglar dilemmat mellan att stödja det lokala näringslivet kontra att 

verka som offentlig aktör på en marknad. 

Grundläggande anser Kristdemokraterna att det inte är en offentlig kärnuppgift att bedriva 

affärsmässig verksamhet. Å andra sidan måste vi förhålla oss till en omvärld där många andra 

kommuner offensivt använder exploateringsinstrumentet för att locka till sig företag och indirekt 

subventionera både lokalt företagande och bostadsbyggande. 

Bristen på affärsmässighet illustreras i ärendet av att priserna sätts genom ett politiskt beslut, 

visserligen med en värdering i botten, där också inslaget av kö och turordning finns med (flera 

företag har väntat 7-8 år på detta beslut). Bara två av tomterna säljs enligt ett anbudsförfarande. 

Det är också viktigt för kommunen att beakta att en sådan här omfattande försäljning av 

industrimark vid ett tillfälle riskerar att "choka" marknaden och medföra prispress i en redan osäker 

byggkonjunktur. Huruvida de beslutade priserna stämmer med efterfrågan kommer att visa sig 

efterhand som objekten säljs av. Vi skulle inte bli förvånade om vi kommer att få ett ändrat förslag till 

beslut efterhand som processen kommit en bit på väg, vilket naturligtvis vore olyckligt. Marknaden 

kan dock inte styras av politiska beslut och förutsättningarna ändrar sig snabbt över tid i takt med 

konjunktur, utbud och efterfrågan. 

Jonas Segersam (I(D) 

92). vik 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SA1VIMA1TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 39 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 
KSN-2018-0347 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 39. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 

Att parterna ska sträva efter att formulera och mäta ett antal gemensamma och individcentrerade 
indikatorer. 

Att Uppsala kommun tillsvidare inrättar en egen uppföljningsmodell med individcentrerade 
indikatorer som är möjliga för Region Uppsala och övriga kommuner i länet att adoptera, samt driver 
på för att så ska ske. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Stefan Hannas (C) med fleras tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Länets kommuner och Region Uppsala har tagit fram en gemensam strategi för 
närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020. Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och 
sjukvården och omsorgen kring målgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka. 
Efter att ha strategin godkänts i det gemensamma samverkansorganet Regionalt forum, där presidiet 
för Uppsalas kommunstyrelse ingår, ska beslut om strategin fattas i respektive huvudmans politiska 
styrelse. 

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

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

h'Y 
Justerandes sign 

13J6 



Bilaga A § 39 

Ärende 16 
Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 

Reservation 

Alliansen 

Det lagstadgade delade ansvaret mellan kommuner och landsting gör närvårdssamverkan mellan 

kommuner och landsting enormt viktig för människors välmående och tillfrisknande. Optimalt sett 

ska både den kommunala och den regionala vården hålla högsta kvalitet samtidigt som den är 

ekonomiskt effektiv. Så är emellertid sällan fallet i realiteten, och oftast finns utrymme att förbättra 

antingen kvalitet eller effektivitet utan att det andra blir lidande. Därför är det viktigt att det går att 

göra jämförelser mellan olika delar i vården, för att kunna avgöra var den fungerar och var den inte 

fungerar, var den är effektiv och var den är ineffektiv, var patienterna är nöjda och var det inte är 

det, etc. 

För att vårdens olika delar ska vara jämförbara är det viktigt att de olika delarna använder sig av 

samma nyckeltal. Om patientnöjdheten mäts med en femgradig skala i en instans, men med 

kvalitativa omdömen i en annan instans, blir det omöjligt att säga var patienterna är mest nöjda. På 

motsvarande sätt blir det omöjligt att bedöma vilken verksamhet som är mest effektiv om en mäter 

kronor spenderade per vårdtimme medan en annan mäter kronor spenderade per patient. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att parterna ska sträva efter att formulera och mäta ett antal gemensamma och individcentrerade 

indikatorer. 

att Uppsala kommun tills vidare inrättar en egen uppföljningsmodell med individcentrerade 

indikatorer som är möjliga för Region Uppsala och övriga kommuner i länet att adoptera, samt 

driver på för att så ska ske. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 

AIMANEN D, A; 
fri  iL t,thmr,, 
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upPRIO, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 40 

Yttrande över remiss Översiktsplan för Upplands Väsby kommun 
KSN-2017-4331 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Upplands Väsby kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Upplands Väsby kommun har remitterat utställningsförslag till översiktsplan för Upplands 
Väsby kommun till Uppsala kommun för yttrande senast den 15 mars. 
Förslaget till översiktsplan beskriver hur Upplands Väsby kommun kan utvecklas fram till 2040. 
Bland annat beskrivs hur en tät stadsstruktur ska möjliggöra en befolkningsökning med 20 000 
personer. Förslaget utgår från en framtidsbild, Upplands Väsby 2040 Framtidsbilden visar en tät 
stadskärna i centrala Väsby och med ett sammanbindande stråk mellan centrala Väsby, Älvsundadalen 
och Bredden. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande T \p, 



Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 41 

Yttrande över remiss Översiktsplan för Sandvikens kommun 
KSN-2017-4259 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Sandvikens kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Sandvikens kommun har remitterat ett förslag till översiktsplan på samråd till Uppsala 
kommun för yttrande senast den 31 mars. 

I förslaget till översiktsplan redovisar Sandvikens kommun en viljeinriktning för mark- och 
vattenanvändningen fram till 2030 med utblick mot 2050. I kommunens Framtidsbild 2030 lyfts tre 
övergripande mål fram: en kunskapsintensiv nod för hållbar tillväxt i regionen, en drivande kraft 
för en hälsosam livsmiljö samt en självklar aktör för en ekologisk hållbar utveckling. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPle,11,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 42 

Yttrande över remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 
KSN-2017-4337 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande enligt ärendets bilaga 1, med vid sammanträdet beslutade justeringar. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att yttrandet kompletteras med följande text: 

Uppsala kommun vill särskilt lyfta fram fyra spår mellan Uppsala och Stockholms län som en 
prioriterad satsning som gynnar effektiva och robusta godstransporter i Mälardalen. En samsyn kring 
prioriteringar och utmaningar för godslogistiken är en viktig förutsättning för en fortsatt stark 
tillväxt; 

samt under rubriken "Nuläge och prognoser": 

Här kommer även en utbyggnad av järnvägen med fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen till 
Stockholms län bidra till än mer effektiva och attraktiva godstransporter. Godsstrategin är begränsad 
med nuvarande omfattning. 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till justeringar i yttrandet. 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting har remitterat ett förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen till 
Uppsala kommun för yttrande senast den 2 mars 2018. 
Landstinget har i rollen som regionplaneorgan tagit initiativ till framtagandet av en regional 
godsstrategi för Stockholms län. Godsstrategin syftar till att nå en regional samsyn om de viktigaste 
regionala utmaningarna med de ökade godstransporterna och hur regionens aktörer tillsammans ska 
hantera dessa. Strategin redovisar strategiska områden och insatsområden där det behövs regional 
kraftsamling för genomförande. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 43 

Yttrande över remiss Förslag till regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län 
KSN-2017-3854 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till föfluån för eget ändringsyrkande och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 43. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad 
Hassan (L) och Stefan Hanna (C) yrkar på ändringen: 

Att ändra meningen "Regionala samarbeten ökar i betydelse och Uppsala kommun för dialog med 
Norrvatten om möjligt samarbete om reservvattenförsörjning och därmed ökad redundans för båda 
parter" till "Regionala samarbeten ökar i betydelse och att Uppsala kommun gärna ser ett samarbete 
med Stockholms län om vattenförsörjningen för ökad redundans för båda parter. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) med fleras ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till regional vattenförsörjningsplan 
till Uppsala kommun för yttrande senast den 15 mars. 
Vattenförsörjningsplan för Stockholms län är en gemensam strategi för säkra 
dricksvattenförsörjningen i länet. Det remitterade förslaget har tagits fram i ett samarbete mellan 
länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och det mellankommunala regionala utvecklings- och 
samverkansorganet Storstockholm. Samarbeten och samråd har även skett med regionens större 
vattenproducenter och länets kommuner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 31 januari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 29 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 43 

Ärende 20 

Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 

Reservation 

Alliansen 

I yttrandet över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län står det att Uppsala 

kommun för dialog med Norrvatten om möjligt samarbete om reservvattenförsörjningen. Alliansen 

hade velat att det i yttrandet tydliggjordes att Uppsala kommun gärna ser ett samarbete med 

Stockholms län om vattenförsörjningen för ökad redundans för båda parter. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen på 

att ändra meningen "Regionala samarbeten ökar i betydelse och Uppsala kommun för dialog med 

Norrvatten om möjligt samarbete om reservvattenförsörjning och därmed ökad redundans för 

båda parter" till "Regionala samarbeten ökar i betydelse och att Uppsala kommun gärna ser 

ett samarbete med Stockholms län om vattenförsörjningen för ökad redundans för båda 

parter." 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

ALANsN 
E 
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upliMeifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 44 

Yttrande över betänkande Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:88) 
KSN-2017-4099 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har bjudit in Uppsala kommun att lämna synpunkter i rubricerat ärende 
senast den 6 mars 2018. 
Betänkandet är slutbetänkandet i Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Uppsala 
kommun avgav yttrande på del 1 av utredningen i september 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 

R; 
Justerandes sign u 
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27 (30) 

upP19.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 45 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 1 februari — 5 mars 
2018 till protokollet. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 1 februari — 5 mars 2018: 

KSN-2015-2316 
KSN-2017-0063 
KSN-2017-2281 

KSN-2017-2825 
KSN-2017-3884 
KSN-2017-4016 

KSN-2017-4250 
KSN-2017-4251 
KSN-2017-4286 
KSN-2018-0228 
KSN-2018-0263 

KSN-2018-0354 

KSN-2018-0361 
KSN-2018-0447 
KSN-2018-0464 
KSN-2018-0465 
KSN-2018-0521 
KSN-2018-0571 

KSN-2018-0676  

Ansökan om upphävande av ledningsrätt enligt överenskommelse 
Avslag på ansökan om särskild avtalspension 
Förhandling med Kommunal enligt MBL 10 och 64 § om 
kränkande särbehandling 
Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 § 
Beslut om begäran att ta del av handlingar 
Förhandling med Kommunal enligt MBL 10 och 64 § om 
avtalspension 
Beslut om bidrag till Företagsänglarna 2018 
Beslut om bidrag till Mitt företag 2018 
Beslut om bidrag till Ung företagsamhet 2018 
Beslut om särskild avtalspension 
Förhandling med Kommunal enligt MBL 10 och 64 § om 
uppsägning 
Inrangeringsförhandling om verksamhetsövergång enligt LAS § 6 

Delegationsbeslut 300 =kr genom certifikat 8 februari 2018 
Beslut partnerskap med Marknadsföreningen 2018 
Beslut om bidrag till Connect 2018 
Företagsacceleratorn 2018 och 2019 
Delegationsbeslut avseende tecknade avtal andra halvåret 2017 
Beslut om tillförordnad stadsdirektör och tillförordnad 
förvaltningsdirektör för kommunledningskontoret 2018-02-19 - 
2018-02-25 
Beslut om tillförordnad kommunikationsdirektör 2018-04-02 - 2018-04-06 

Utdragsbestyrkande 
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upP111.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 46 

Anmälnings ärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 1 —28 februari 2018 
till protokollet. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälda delegationsbeslut perioden 1 februari —5 mars 2018: 

Affårsplan för Uppsala Stadshus AB samt dotterbolagen 2018-2020 
Utvärdering av kommunala trygghetsvakter i Uppsala 2017-07-07 -- 2017-11-15 
Helårsrapport "Supported education 2017 - Stöd i studier" 
Månadsrapport för nämnderna per januari 2018 
Nya anställningar i Uppsala kommun period 2018-02 
Protokoll Stiftelsen Jälla Egendom 2017-12-05 
Protokoll brottsförebyggande rådet 2017-05-08 
Protokoll kommunstyrelsens mark-exploateringsutskott 2018-02-12 
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — planering 2018-02-13 
Protokoll kommunstyrelsen arbetsutskott 2018-02-27 
Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för centerpartiet, KSN-2018-0002 
Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp för moderaterna, KSN-2018-0002 
Anmälan av särskilt aktivitet i partigrupp för liberalerna, KSN-2018-0002 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 
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upliMeifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 47 

Val av representant jämställdhetsrådet 
KSN-2018-0585 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att enlediga Felicia Sundmark (KD), samt 

att utse Mattias Holmström (KD) till ny representant i jämställdhetsrådet från och med dagens datum. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upEleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-07 

§ 48 

Val av representant till mera AB:s ägarråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Maria Gardfiell (MP) som representant för Uppsala kommun vid mera AB:s ägarråd den 5 
april 2018. 

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

Utdragsbestyrkande 

Tör< 
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