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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 

Plats och tid: UKK, klockan 12:45 — 13:15 

Beslutande: 	Marlene Burwick (S), ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rickard Malmström (MP) 
hona Szatmåri Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S), tjg 
Hanna Viktoria Mörck (V) 
Anne Lennartsson (C), tjg 

Övriga 
deltagare: Christoffer Nilsson, chef kommunledningskontoret 

Lena Grapp, stadsjurist 
Ylva Opard, t f ekonomidirektör 
Politiska sekreterare S, MP, V, M, L, C, KD 

Utses att justera: 	Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 	73 - 77 
Justeringens 
plats och tid: 	Kommun ledningskontoret, den 25 april 2016. 

Ingela Persson, sekreterare 

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

Organ: 	 Kommunstyrelsen 
Datum: 	 2016-04-25 

	
Sista dag att överklaga: 	2016-05-16 

Anslag sätts upp: 	2016-04-25 
	

Anslaget tas ner: 	2016-05-17 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: 
	hgt:A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 

§ 73 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 25 april 
2016 

§ 74 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 

[P 13N- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 

§ 75 

Avgifter för resor inom daglig verksamhet 
KSN-2016-0762 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet som utförs av vård och omsorg, 
på uppdrag av omsorgsnämnden, 

att ovanstående beslut ska gälla retroaktivt från och med den 1 april 2016, samt 

att uppdra till omsorgsnämnden att göra en översyn av alla resor till och från daglig, 
verksamhet oavsett utförare, för att kartlägga brukarnas kostnader. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag enligt bilaga A § 75. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget: 
att kommunstyrelsen uppdrar till omsorgnämnden att starta en utredning som syftar till att 
felaktiga avgifter ska återbetalas till berörda individer. 

Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) 
och Stefan Hanna (C), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget: 
att uppdra till omsorgsnämnden att göra en översyn av alla resor till och från daglig, 
verksamhet oavsett utförare, för att kartlägga brukarnas kostnader. 

Sammanfattning 
Dåvarande nämnden för vuxna med funktionshinder beslutade den 19 augusti 2004, § 203, att 
från och med 1 januari 2005 införa avgift för resor till och från daglig verksamhet. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om avgiften 7 december 2015, § 199. 

Omsorgsnämnden har den 30 mars 2016, § 44, föreslagit att avgifterna till och från daglig 
verksamhet ska avskaffas från den 1 augusti 2016. Mot beslutet har (M)- och (L)-ledamöterna 
anfört reservation. 

Efter nämndens beslut har behov uppkommit att tidigarelägga avskaffandet av avgiften, med 
anledning av att det har ifrågasatts om transporterna skulle kunna betraktas som yrkesmässig 
trafik och därmed tillståndspliktig verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 

(fortsättning § 75) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Therez Olssons (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 april 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 april 2016. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Omsorgsnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 

§ 76 

Revidering av årsbokslut och årsredovisning 2015 
KSN-2015-2317 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revidering av årsredovisning enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Kommunstyresen avgav sin årsredovisning för 2016 den 6 april i ärende KSN-2015-2317. I 
avstämningar mellan kommunens tjänstemän och sakkunniga till revisionen (pwc) framkom 
tre synpunkter som inneburit önskemål om justeringar i den årsredovisning som tillställts 
kommunfullmäktige. Ändringarna framgår av bilaga till detta dokument och är i korthet: 
Balanskravsresultatet korrigeras från 69 miljoner kronor till 11 miljoner kronor. I första 
versionen ingick utrangeringar av anläggningstillgångar vilket inte är korrekt. Årets 
balanskravsresultat är fortsatt positivt. 

Ett tillägg har gjorts avseende periodisering av statsbidrag för mottagande av flyktingar. 
Uppsala kommun har av försiktighetsskäl valt att i sin helhet periodisera detta bidrag till 
2016. Denna resurs finns därmed ograverad till kommunens förfogande. 

Ett tillägg har gjorts avseende säkringsredovisning för så kallade ränteswappar. En ränteswap 
är en finansiell transaktion där kommunen kan justera löptiden på sina ränteinstrument genom 
att byta flöden med andra aktörer utan att i övrigt förändra den underliggande risken. 
Anledningen att göra detta kan vara en anpassning av löptider i förhållande till finanspolicy. 
På revisionens anmodan har en not lagts till årsredovisningen och en periodisk rutin för 
rapportering av ränteswapar har införts. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 14 april 2016. 
Arbetsutskottet har inte behandlat förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 

§ 77 

Lån till Stiftelsen Jälla Egendom för investering i maskinhall 
KSN-2016-0876 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Stiftelsen Jälla Egendom lån om 15 miljoner kronor med villkor enligt vad som 
anges i ärendetexten. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Jälla Egendom har inkommit med begäran om lån för att finansiera investeringar i 
verkstads-/maskinhallsbygge. Investeringarna finns redovisade i den affärsplan som upprättats 
och fastställts av stiftelsedelegationen under hösten 2015. Investeringen genomförs för att 
bereda Bolandsgymnasiet utrymme i del av stiftelsens nuvarande lokaler. 

Ärendet är brådskande då första fjärdedelen av investeringen i verkstads-/maskinhallsbygget 
ska betalas i slutet av april och kommande fjärdedel i maj. Stiftelsen behöver lyfta 10 miljoner 
kronor under april månad och resterande 5 miljoner i juli. Stiftelsen ingår inte i kommunens 
koncernkontostruktur och har därför ingen löpande kreditfacilitet att använda utan behöver för 
varje investering stöd i finansieringen genom lån från Uppsala kommun. Stiftelsen har för 
närvarande lånat 18,2 miljoner från Uppsala kommun. 

Villkoren för lånet är dels att det ska amorteras löpande dels att räntan sätts till Riksbankens 
referensränta med tillägg av 0,5-procentenheter. Denna ränta tillämpas för lån som kommunen 
gett till andra organisationer som byggt anläggningar vilka kommunen använder i sin 
verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 april 2016. 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

Expedieras till 
Stiftelsen Jälla Egendom 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 75 

KS, 25 april, ärende 3, avgifter för resor inom daglig verksamhet 

Reservation (L): 

Under många år har Uppsala kommun felaktigt tagit ut avgifter för resor som görs av personer inom 
daglig verksamhet. Liberalerna anser att det är nödvändigt att med den information som framkommit 
avskaffa avgifterna snarast. Eftersom många individer har betalat en, för denna grupp, kännbar summa 
varje månad för dessa resor, som kommunen inte har haft rätt att ta ut, tycker Liberalerna att 
kommunen ska starta en utredning som syftar till att vid lämplig tidpunkt betala tillbaka dessa pengar 
till de enskilda individerna. 

Personer med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet som sysselsättning har en låg inkomst. 
De lever på aktivitetsersättning/sjukersättning och på HAB-ersättning, samt eventuella bidrag (som 
bostadsbidrag). Det är inte rimligt att människor med svag ekonomi ska bära kostnaden för 
kommunens felaktiga beslut. Pengarna bör därför återbetalas. Detta kan jämföras med att 
Utbildningsförvaltningen ibland gör översyn av om föräldrar har betalat rätt avgift för förskolan och 
utifrån det fakturerar det som saknas eller återbetalar den summa som betalats för mycket. Det går 
också att jämföra med att om vi har betalat för mycket i skatt, får tillbaka överskottet. Kostnaden borde 
bäras av Kommunstyrelsen, och jämställas med viten. 

Liberalerna reserverar sig därmed till förmån för eget yrkande om att kommunstyrelsen bör 
uppdra till Omsorgnämnden att starta en utredning som syftar till att felaktiga avgifter ska 
återbetalas till berörda individer. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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