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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-23
Plats och tid:

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 12:00 — 13:00.

Beslutande:

Erik Pelling (S), ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice
ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice
ordförande
Caroline Hoffstedt (S)
Markus Lagerquist (M)
Erik Dagnesjö (S)
Christopher Lagerqvist (M)
Asal Gohari (S), tjänstgörande
ersättare
Ulrik Wämsberg (S)
Stefan Hanna (-)
Simon Alm (SD)
Rickard Malmström (lVfP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Segersam (KD)
Karolin Lundström (V),
tjänstgörande ersättare

Övriga
deltagare:

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola
Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslischef. Stefan Berg,
kommunikatör. Christian Blomberg, mark- och exploateringschef. Susanne Eriksson
(S), politisk stabschef. Sara Persson (M), Sofia Andersson(M) och Stina Bergström
(MP) politiska sekreterare. Carolina Bringbom (M) och Eva Edwardsson (L).

Utses att justera:

Fredrik Ahlstedt (M)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, den 24 april 2019.

Underskrifter:

Ersättare:

Paragrafer:

Helena Hedman Skoglund (L)
Linda Eskilsson (MP)
Madeleine Andersson (M)
Jonas Petersson (C)
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Lars Niska, sekreterare
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 76

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan med tilläggen:
Initiativärende av Simon Alm (SD) om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna terrorister
och
Omjustering av kommunstyrelsens protokoll från den 10 april 2019.
att adjungera Carolina Bringborn (M) och Eva Edwardsson (L) till dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 77

Förklaring med anledning av kommunrevisionens anmärkning inom
exploateringsverksamheten
KSN-2019-1380
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avge förldaring till kommunfullmäktige enligt föredragning i ärendet.

Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KB) lämnar ett särskilt yttrande:
Vi delar kommunrevisionens bild av att bristerna i redovisningen av exploateringsverksamheten borde
ha åtgärdats tidigare och vi beklagar att så inte är fallet. När Alliansen styrde i Uppsala kommun
initierade vi ett arbete kring mark- och exploateringsverksamheten redan 2012 i och med bildandet av
Mark- och exploateringsutskottet. 2013 initierade vi att MEX skulle gå igenom redovisningen och
projektstyrningen, ett arbete som tyvärr avstannade efter valet 2014 när en ny majoritet tillträdde. Vi
införde bl.a. att det skulle ske månadsrapporter till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. 2016 återupptogs arbetet och sedan dess har kommunstyrelsen fått rapportering om att
arbetet med att komma till rätta med problemen löper på och att det gått i rätt riktning.
Att tidigare årsredovisningar har gett en felaktig bild av kommunens resultat är allvarligt vilket vi
delar kommunrevisionens bild av. Detta har flera gånger påpekats från vår sida till både förra
majoritetsstyret och nuvarande styret. Under största delen av 2018 har styret haft egen majoritet i
kommunstyrelsen vilket innebär begränsade möjligheter för oss i oppositionen att påverka
verksamheten. Nu är maktförhållandena mellan styret och oppositionen förändrat och vi är därför
hoppfulla att vi kommer att kunna ha större påverkansmöjligheter så att liknande felaktigheter inte
kommer att ske framöver.
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Jag bifaller Uppsala Alliansens särskilda yttrande med nedan tillägg:
Under Alliansens ledning, under mandatperioden 2010-2014, genomfördes saneringsarbete av
kommunens balansräkning kopplad till Gatu- och samhällsmiljönämnden på över 100 miljoner
kronor. Det vill säga vi skrev bort överskattade värden bland kommunens anläggningstillgångar.
Under den perioden inleddes också ett intensivt arbete för att kommunen kraftigt skulle förbättra sin
förmåga att arbeta professionellt med projekt och projektsiyrning. Något som är särskilt viktigt i dyra
infrastrukturprojekt. Det viktiga kompetensutvecklingsarbetet tappade tyvärr mycket fart efter
maktskiftet som blev ett resultat av valet 2014.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges har mottagit två revisionsberättelser för 2018. Den ena revisionsberättelsen —
som kommunrevisionens majoritet står bakom - har en anmärkning "mot kommunstyrelsen med
mandattid till och med 2018-10-31 för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av
exploaterings-verksamheten". Den andra revisionsberättelsen, som undertecknats av en av de
förtroendevalda revisorerna, framför kraftfull kritik utifrån samma grund och utifrån en annan
bedömning av räkenskapernas korrekthet och utmynnar i att denne avstyrker ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inför ställningstagande tas i frågan om ansvarsfrihet, har kommunfullmäktige begärt att kommunstyrelsen enligt 5 kap. 32§ kommunallagen inkommer med förklaring mot bakgrund av
kommunrevisionens anmärkning respektive kritiken som förts fram. Förklaringen ska inkomma till
kommunfullmäktige senast den 25 april 2019.
Vid sammanträdet deltar ersättare i kommunstyrelsen 2018 Eva Edwardsson (L) och Carolina
Bringborn (M) i överläggningarna. Övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har bjudits in att
delta överläggningen i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 17 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ryy

5 (6)

upP,19,10,

KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 78

Initiativärende av Simon Alm (SD) om skydd för kommunens invånare mot
stridserfarna terrorister
KSN-2019-1522
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå initiativet.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Simon Alm (SD) har väckt ett initiativ om skydd för kommunens invånare mot stridserfarna
terrorister.
Yrkanden
Erik Pelling (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till initiativet.
Simon Alm (SD) yrkar i första hand att ärendet skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott för
beredningen och i andra hand bifall till initiativet.

Beslutsgång
Ordförande ställer först ärendets avgörande idag mot Simon Alms (SD) yrkande och finner att ärendet
ska avgöras idag.
Ordförandes ställer därefter Erik Pelling (S) med fleras yrkande om avslagsyrkande mot Simon Alms
(SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår initiativet.

Beslutsunderlag
Initiativ från Simon Alm (SD) daterat den 7 april 2019.

Justerandes sign
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§ 79

Omjustering av kommunstyrelsens protokoll den 10 april 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att justera om kommunstyrelsens beslut den 10 april 2019 §§ 51, 55, 62 och 65.

Sammanfattning
Jonas Segersam (KD) uppmärksammar kommunstyrelsen på att det saknas skriftliga motiveringar till
hans reservationer i protokollet från sammanträdet den 10 april 2019 trots att dessa ska ha lämnats in
innan justeringen. Specifikt i paragraferna 51, 55, 62 och 65.
Beslutsgång
Ordförande ställer omjustering av kommunstyrelsens beslut den 10 april §§ 51,55, 62 och 65 mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

