
Ingela Persson 

Upneif KOMMUNSTYRELSEN 

1 (40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

Bergius, 13:00 — 14:50 

Maria Gardfjell (MP), 1:e vice 
ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Rona Szatmari Waldau (V) 
Mats Gyllander (M) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Ersättare: Linda Eskilsson (MP) 
Johan Lundqvist (MP) (§§ 89) 
Hanna Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C) 
Markus Lagerquist (M) 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, chef kommun-
ledningskontoret. Lena Grapp, stadsjurist. Theresa Palmquist, kommunikations-
direktör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. 
Erik Boman, presschef. Susanne Eriksson, politisk stabschef. Politiska sekreterare S, 
MP, V, L och C. Ingela Persson, sekreterare. 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 55 - 89 

Justeringens 
plats och tid: Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12, den 7 april 2017. 

Underskrifter: TrumA, kir,44 
Maria Gardfjell (1V2), ordförande 

./a 
Ingel Persson, sekreterare 

Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2017-04-05 Sista dag att överklaga: 2017-05-01 
2017-04-10 Anslaget tas ner: 2017-05-02 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 55 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 56 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslistan med följande ändringar: 

Punkt 6; "Utveckling av bad vid Fyrishov" behandlas som punkt 35. 
Punkt 10; "Inrättande av ett samverkansforum för lokala trossamfund" — utgår. 
Punkt 35; "Personalärende" behandlas som punkt 1. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPRI13, KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 57 

Rekrytering av direktör för milj öförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsvidareanställa Anna Nilsson som förvaltningsdirektör med titeln milj ödirektör vid 
milj öförvaltningen med tillträde efter överenskommelse, samt 

att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal för förvaltningsdirektör med Anna Nilsson. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag om att rekrytera Anna Nilsson mot avslag och fmner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 58 

Rekrytering av näringslivsdirektör 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om tillsättning av näringslivsdirektör. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 59 

Årsbokslut och årsredovisning 2016 
KSN-2016-2109 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna årsredovisning för 2016, 

att av årets resultat markera 10 miljoner kronor i det egna kapitalet för sociala investeringar, 

att till investeringsbudgeten för 2017 lägga de pågående investeringarna 2016 enligt handlingens 
bilaga 1, 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna bokslut 2016 för kommunstyrelsen enligt handlingens kapitel 3 samt handlingens bilaga 
2, 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 och indikatorer, handlingens 
bilaga 3, 

att fastställa 2016 års resultat för samtliga nämnder, handlingens bilaga 4, 

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, handlingens bilaga 5, 

att anmäla resultat av 2016 års löneanalys till kommunfullmäktige, handlingens bilaga 6, att anmäla 
kartläggning av levnadsvillkor och hälsa i Uppsala kommun till kommunfullmäktige, handlingens 
bilaga 7, samt 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige, handlingens 
bilaga 11. 

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

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (1(D) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 59. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på ärendets andra att-sats. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

(§ 59, fortsättning) 

Sammanfattning 
För verksamhetsåret 2016 redovisar Uppsala kommun för verksamhet i förvaltningsform ett 
resultat på 381 (56) miljoner kronor och efter justering för engångs- och j ämförelsestörande poster 
ett resultat på 440 (-50) miljoner kronor. Jämfört med föregående år ökade skatter och 
kommunalekonomisk utjämning med 8,6 procent, vilket motsvarar 7,1 procent när intäkten justeras för 
effekten av höjd skattesats med 30 öre. Nettokostnaderna justerade för jämförelsestörande poster 
ökade med 2,5 (3,3) procent, vilket är lägre än det budgeterade utrymmet och även lägre än 
utvecklingen av skatteintäkterna. 

Uppsala kommunkoncern redovisar ett starkt resultat 2016. Resultat uppgår till 381 (-39) miljoner 
kronor. I jämförelse med föregående år har resultatet ökat med 420 miljoner kronor. De finansiella 
indikatorerna soliditet, självfinansieringsgrad av investeringar och nettolåneskuld har utvecklats 
positivt. Årets verksamhet har därmed bidragit till att stärka kommunens ekonomiska ställning. 
Årets intäkter uppgick sammanlagt till 13,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 8,5 procent 
jämfört med 2015. Skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning utgör den största 
intäktsposten på sammanlagt 10,6 miljarder kronor. 

Under året ökade mottagningen av nyanlända och asylsökande vilket ledde till att flera kommunala 
verksamheter fick ett ökat uppdrag. De ökade uppdragen finansierades främst med statliga medel. 
Kommunens arbete med sociala investeringar är ett förebyggande arbetssätt som bland annat syftar 
till att motverka arbetslöshet, social utsatthet samt sociala och ekonomiska klyftor. Sociala 
investeringar möjliggör ett arbetssätt som är effektivt både socialt, hälsomässigt och ekonomiskt. 
Kommunfullmäktige beslutar att i det egna kapitalet markera 10 miljoner kronor för sociala 
investeringar. 

Kommunen har stora utmaningar framöver i form ett demografiskt tryck, stora investeringsbehov 
samt integration av nyanlända. Detta i kombination med en försvagad utveckling i det reala 
skatteunderlaget ställer krav på effektiviseringar. 

Årsredovisning för Uppsala kommun och kommunkoncern framgår av handlingen där återfinns 
redovisningen av verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. I årsredovisning för Uppsala 
Stadshus AB framgår att ägardirektiv till aktiebolag och produktionsstyrelser uppnås i allt väsentligt, 
se även handlingens bilaga 11. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 60 

Årsbokslut styrelsen för vård och omsorg 2016 
KSN-2017-1401 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut för styrelsen för vård och omsorg 2016. 

Sammanfattning 
Styrelsen för vård och omsorg upphör i samband med att ny organisation för Uppsala kommun gäller 
från och med 1 januari 2017. Bokslut och årsredovisning 2016 för nämnder och styrelser som upphör 
att gälla ska behandlas och godkännas av kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse 6 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 61 

Årsbokslut styrelsen för teknik och service 2016 
KSN-2017-1402 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut för styrelsen för teknik och service 2016. 

Sammanfattning 
Styrelsen för teknik och service upphör i samband med att ny organisation för Uppsala kommun gäller 
från och med 1 januari 2017. Bokslut och årsredovisning 2016 för nämnder och styrelser som upphör 
att gälla ska behandlas och godkännas av kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 62 

Bildande av naturreservatet Örnsätraskogen 
KSN-2017-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda naturreservatet Örnsätraskogen i enlighet med ärendets bilaga 2, samt 

att godkänna avtal om intrångsersättning till markägaren Upplandsstiftelsen enligt ärendets 
bilaga 3. 

Yrkanden 
Ordföranden Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
I aktualitetsförklaringen av översiktsplan för Uppsala kommun 26 maj 2014 angav kommun-
fullmäktige ett område vid Örnsätra, intill Jumkilsstigen, som aktuellt för reservatsbildning i närtid. 
Plan- och byggnadsnämnden (PBN) uppdrog 21 maj 2015 åt stadsbyggnadsförvaltningen att i 
samarbete med Upplandsstiftelsen ta fram förslag till beslut och skötselplan för ett naturreservat vid 
Örnsätra. 

PBN har i beslut den 16 februari 2017 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bilda naturreservatet Örnsätraskogen, ärendets bilaga 1. PBN beslutade samtidigt att föreslå 
kommunstyrelsen att avtala om och verkställa utbetalning av intrångsersättning till markägare och 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter att reservatsbeslutet vunnit laga kraft ansöka om 
utbetalning av ett statligt bidrag för markåtkomst som Naturvårdsverket beviljat i förhandsbesked. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upRellue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 63 

Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2016 
KSN-2017-1002 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge rapport till Länsstyrelsen i Uppsala län för 2016 enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har ett åtgärdsprogram för att klara milj ökvalitetsnormema för stora partiklar 
(PM10) och kvävedioxid (NO2) på Kungsgatan. Programmet antogs av fullmäktige den 26 maj 2014 
och fastställdes av Länsstyrelsen i februari 2015. Enligt programmet ska kommunen årligen rapportera 
arbetet med åtgärdsprogrammet till Länsstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 64 

Strategi och åtgärdsprogram för ANDT-L-arbetet i Uppsala län 
KSN-2016-1924 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Strategi och åtgärdsprogram för ANDT-L arbetet i Uppsala län 2017-2020, ärendets 
bilaga. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringborn Anadol (alla M), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 64. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina 
Bringborn Anadol (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) bifall till arbetsutskottets 
förslag med tillägget: 

att kommunstyrelsen för egen del ska utarbeta ett strategi- och åtgärdsprogram för spelberoende. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen besvarade Länsstyrelsen i Uppsala läns remiss 23 november 2016 i rubricerat 
ärende, Strategi och åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel (ANDT-L) 
2017-2021. 
Utifrån inkomna remissvar har Länsstyrelsen reviderat Strategin och åtgärdsprogrammet för ANDT-L. 
Den reviderade versionen presenterades 26 januari 2017 för länets ANDT-styrgrupp, där bland annat 
representanter från kommunledningskontoret och socialförvaltningen i Uppsala kommun deltog. 
Utifrån framkomna synpunkter från styrgruppen utfördes ytterligare justeringar. Ett slutgiltigt Strategi-
och åtgärdsprogram inkom till Uppsala kommun 27 februari 2017 för godkännande och 
undertecknande, ärendets bilaga. 

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

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,M11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 65 

Förstärkningsåtgärder på Torgny Segersteds Allé för eventuell framtida 
spårvägsutbyggnad i Rosendal 
KSN-2017-1439 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna en tillkommande projektkostnad om 16 miljoner kronor i Rosendalsprojektet för 
förstärkningsåtgärder på Torgny Segerstedts Alle som är nödvändiga vid en eventuell framtida 
spårvägsutbyggnad. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringbom (alla M) och Simon Alm 
(SD) reserverar sig till förmån för avslag till förslaget och avger reservation enligt bilaga A § 65. 

Yrkanden 
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med instämmande av Maria Gardfjell (M2), Jonas Segersam (KD) och 
Mohamad Hassan (L), bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander, Carolina Bringbom 
(alla M) och Simon Alm (SD), avslag på mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Inom Rosendalsprojektet anläggs nu gator inom en stor del av planområdet, bland annat på 
den norr-södergående Torgny Segerstedts Alle som kommer utgöra stadsdelens kollektivtrafikstråk. 
Den nuvarande projekteringen av Torgny Segerstedts Alle' gjordes under 2015-16 och har inte gjorts 
med förutsättningen att gatan ska klara en eventuell framtida spårväg ur vibrationssynpunkt. 
I Uppsalas Översiktsplan 2016, kapitlet Genomförande, avsnitt 4.3 Särskilda insatser de närmaste 
åren, anges följande insats: "Säkerställ långsiktigt kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar med hög 
framkomlighet i stadsstråken". 

Enligt rapporten "Systemvalsstudie kapacitetsstark kollektivtrafik" 31 augusti 2016, beställd av 
Landstinget i Uppsala län, behövs en kraftig utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik för att möt 
befolkningsutvecklingen i Uppsala fram till 2050. Utredningen anger att det endast är spåralternativet 
som är kapacitetsstarkt nog att försörja områden med stora tillskott av bostäder, arbetsplatser och 
kultur-, rekreations- och idrottsplatser med kollektivtrafik. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer mark- och exploateringsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 17 mars 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplielut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 66 

Principer för ekonomiska säkerheter i exploateringsavtal 
KSN-2017-1435 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att endast bankgaranti eller pantbrev med bästa rätt godtas som säkerhet i exploateringsavtal. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun begär säkerheter från exploatörer i syfte att garantera kostnadstäckning för 
deras ekonomiska åtaganden i exploateringsavtal, till exempel för kostnader för utbyggnad av allmän 
plats enligt detaljplan. Bankgaranti innebär att banken går i borgen såsom för egen skuld och utgör 
tillsammans med pantbrev (med bästa rätt) det säkraste alternativet. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 16 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPålifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 67 

Finansiering av investeringsbidrag för bygdegårdar 
KSN-2017-0210 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överföra 235 877 kronor respektive 1 121 250 kronor inom 2017 års medel för oförutsedda utgifter 
till kulturnämnden för täckning av kommunens medfinansiering av Bälinge bygdegårdsförenings 
respektive Hagby bygdegårdsförenings ansökan till Boverket. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden övertog 1 januari 2015 handläggningsansvaret från kommunstyrelsen för 
medfinansiering med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för allmänna 
samlingslokaler till Boverket. Den kommunala finansieringen ligger kvar i kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda utgifter. Inför 2017 har två ansökningar inkommit till kulturnämnden, från 
Bälinge bygdegårdsförening respektive Hagby bygdegårdsförening. Ansökningsperioden har gått ut 
varför inga ytterligare ärenden kan bli aktuella under innevarande år. 
För att lokalhållande organisationer ska kunna erhålla Boverkets investeringsbidrag för allmänna 
samlingslokaler krävs beslut om kommunal medfinansiering om minst 30 procent av den 
totala beräknade kostnaden. Boverket beviljar stöd om 50 procent av investeringskostnaden, 
och föreningen ska själv svara för resterande 20 procent. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och kulturförvaltningen. I underlaget till 
kulturnämndens beslut framgår beaktandet av barn-, ungdoms- och jämställdhetsperspektivet i 
beredningen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

NA,6- 
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upP19», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 68 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 december 2016 
KSN-2016-0467 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som Uppsala kommun har 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 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

-il 
Justerandes sign 

mh- 
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upP19.13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 69 

Analys av volymökningen av elever inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde 
KSN-2016-2393 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga utbildningsnämndens analys till handlingarna, samt 

att besvara utbildningsnämnden enligt föredragningen. 

Sammanfattning 
I samband med delårsuppföljningen den 24 augusti 2016 gav kommunstyrelsen utbildningsnämnden i 
uppdrag att redovisa en fördjupad analys av volymökningen av folkbokförda elever. 
Utbildningsnämnden har i beslut den 2 november 2016, bilaga, överlämnat analysen till kommun-
styrelsen och föreslagit kommunstyrelsen att följa volymökningen av folkbokförda elever och vid 
behov föreslå kommunfullmäktige besluta om justeringar av utbildningsnämndens budget under 
löpande budgetår. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

11 /4.4'6 
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Uplielut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 70 

Tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun 
KSN-2017-0046 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun enligt Uppsala 
Vatten och Avfall AB:s förslag. 

Sammanfattning 
Om 31 § lagen om allmänna vattentjänster är tillämplig för en viss eller vissa fastigheter kan 
huvudmannen bestämma att särskild anläggningsavgift ska gälla i området. De nödvändiga 
kostnaderna för att försörja området med vatten och avlopp ska fördelas på de avgiftsskyldiga enligt 
samma principer som vid tillämpning av den normala anläggningstaxan. En områdesfaktor räknas ut 
genom att de nödvändiga kostnaderna för området divideras med de möjliga intäkterna från 
anläggningsavgifter enligt normaltaxan. Huvudmannen ska beräkna de särskilda anläggnings-
avgifternas belopp genom att avgifterna enligt den normala anläggningstaxan multipliceras med 
områdesfaktorn. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 71 

Ställningstagande för Rökfritt Sverige 2025 
KSN-2017-1213 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025 som innebär att minska rökningen till mindre 
än 5 procent i befolkningen till 2025. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 71. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 
Sverige ratificerade Världshälsoorganisationens Tobakskonvention 2005. Några länder har med stöd 
av Tobakskonventionen ytterligare skärpt målsättningen för att minska tobaksrökningen med ett 
måldatum där rökningen ska ha minskat till nära noll. I Sverige har den oberoende tankesmedjan 
Tobaksfakta tagit initiativ till en svensk version, Tobacco Endgame — Rökfritt Sverige 2025. Syftet 
med initiativet är att flera samhällsaktörer ska ha en gemensam målsättning och på så sätt minska 
rökningen, dess skadeverkningar och dödlighet i befolkningen. Målsättningen är att dagligrökningen 
ska ha minskat till mindre än fem procent i befolkningen år 2025. 

I november 2016 ställde sig Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bakom målet om ett rökfritt 
Sverige 2025, se ärendets bilaga. En av SKL:s ambitioner är att de genom ställningstagandet främjar 
att fler landsting och kommuner prioriterar tobaksfrågan. Även den svenska regeringen uttalat stöd för 
ett rökfritt Sverige i samband med beslutet om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-
och tobakspolitiken 2016-2020. I mars 2017 hade 142 organisationer ställt sig bakom initiativet varav 
20 kommuner och 18 landsting/regioner. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



19 (40) 

uninlue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 72 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2017-1326 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 72. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 "Kommunstyrelsen ska före 1 april varje år lämna 
kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige till och med året 
dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige". 

Föredragning 
I ärendet redovisas totalt 32 motioner. Ambitionen är att samtliga dessa ska föreläggas 
kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1,z \ik, 
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upliMdifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 73 

Ersättning för presidier i ERS och ERS-H 
KSN-2017-0365 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att presidiet i utskottet för kommungemensam service arvoderas från och med 1 januari 2017 enligt 
ERS, ärendets bilaga; ordförande i grupp 5 och vice ordförande i grupp 6, och 

att under förutsättning att omsorgsnämnden inrättar ett individutskott arvodera presidiet enligt ERS, 
ärendets bilaga 3; ordförande i grupp 3 och vice ordförande i grupp 4. 

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

Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse den 7 mars 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M4, 
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upenal.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 74 

Yttrande till kommunrevisionen om granskning av IT-processer och 
generella IT-kontroller 
KSN-2017-0543 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen för yttrande senast den 
31 mars 2017, bilaga 2. Kommunrevisionen har medgivit kommunen förlängd remisstid till 5 april. 
Inom ramen för 2016 års redovisningsrevision utvärderades Uppsala kommuns styrande IT-processer 
samt generella IT-kontroller på uppdrag av kommunrevisionen. Utvärderingen genomfördes under 
hösten 2016. 

Uppsala kommun har under de senaste åren genomfört ett omfattande förändringsarbete avseende IT-
utveckling och digitalisering. Kommunrevisionen konstaterar att den sammanfattande bedömningen är 
att Uppsala kommun till stor del lyckats nå önskvärda styrningseffekter. Ytterligare utvecklingsarbete 
är dock önskvärt. Revisionen rekommenderar att: 

• Styrande IT-dokument vidareutvecklas 
• Övergripande organisatorisk IT-riskanalys upprättas 
• Klassning av kritiska informationstillgångar och kommunens applikationsportfölj vidareutvecklas 
• Periodisk genomgång av samtliga användare i kritiska system vidareutvecklas. 

Revisionen rekommenderar vidare att kommunen tar till sig även övriga utvecklingsförslag 
som lämnas i KPMGs granskningsrapport. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M/67- 
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upP,f319 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 75 

Yttrande till kommunrevisionen angående Granskning av 
överförmyndarnämnden 
KSN-2017-0008 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rubricerade rapport till kommunstyrelsen för yttrande senast den 
30 mars 2017, bilaga 2. Kommunrevisionen har medgivit kommunen förlängd remisstid till 5 april. 
Syftet med granskningen har varit att undersöka ett antal frågeställningar kring överförmyndar-
nämndens verksamhet. Dessa berör bland annat organisation, dokumentation av rutiner, 
ställföreträdarskap och säkerställande av kompetens inom verksamheten. 

Utifrån granskningen har kommunrevisionen lämnat rekommendationer kring bland annat 
kompletteringar i den gemensamma nämndens samverkansavtal och reglemente samt införande och 
kompletteringar av rutiner kring exempelvis gallring av handlingar och granskning av ställföreträdare. 
Rapporten har även överlämnats till den gemensamma överfönnyndarnämnden för yttrande. Nämnden 
yttrade sig till kommunrevisionen den 20 februari 2017. Yttrandet bifogas för kännedom i ärendets 
bilaga 3. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 februari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 76 

Yttrande över förslag till Översiktsplan för Gävle kommun 
KSN-2015-2007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge granskningsyttrande till Gävle kommun enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Gävle kommun har bjudit in till granskning av förslag till Översiktsplan för Gävle kommun för 
yttrande senast den 31 mars. Den beskriver hur Gävle kommun kan utvecklas fram till 2030 
med utblick mot 2050. 

Föredragning 
Förslaget till yttrande begränsas till kommunikationsfrågor. I granskningsförslaget beskrivs 
Ostkustbanans betydelse för förbindelsen mellan södra Norrlands kustland med Stockholmsregionen 
och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Planen framhåller därför betydelsen av 
dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall. I förslaget framhålls fyrspårs-
utbyggnad mellan Uppsala och Stockholm som helt nödvändig för att banan ska kunna fylla sin 
funktion som länk i Mälardalsregionen och som koppling mellan norra och södra delarna av landet. 
Ostkustbanan mellan Uppsala-Stockholm är idag en flaskhals i järnvägssystemet som snart når sitt 
kapacitetstak. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplitelue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 77 

Yttrande över betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism - Nationell samordning och kommunernas ansvar 
(SOU 2016:92) 
KSN-2017-1044 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har remitterat rubricerade betänkande för yttrande. Kommunen har fått 
förlängd remisstid till 5 april. 

Utredningen är ett delbetänkande. Den föreslår en förordning om samordning mot våldsbejakande 
extremism. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslås ta över det statliga ansvaret när 
den nuvarande samordningsfunktionen läggs ned i årsskifte 2017/18.Länsstyrelsens föreslås få ett 
ansvar för att samordna arbetet inom länen. 

Föredragning 
I förslaget till yttrande noteras att Uppsala redan arbetar i enlighet med de rekommendationer som 
finns i utredningen. Kommunfullmäktige har antagit en plan för handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism som utgår från den nationella samordnarens rekommendationer. En samordnande 
tjänsteperson fmns på kommunledningskontoret. Genom brottsförebyggande rådet sker en kontinuerlig 
uppdatering av den aktuella lägesbilden i Uppsala. 

Uppsala kommun tillstyrker förslagen att myndigheten för samhällskydd och beredskap fortsätter den 
nuvarande samordnarens uppdrag och att länsstyrelserna får ansvar för regional samordning. 
Kommunen anser dock att den föreslagna förordningen syftesformulering vidgas så att den lyder "att 
värna demokratin och mänskliga rättigheter mot våldsbejakande extremism" 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 februari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 78 

Yttrande över remiss av milj öteknisk undersökning samt förslag på 
uppföljningsprogram Ärna 
KSN-2017-0542 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar. 

att avge yttrande till Försvarsmakten enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol (M) och Jonas Segersam (KD) 
reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol 
(M) och Jonas Segersam (KD): 

att förslaget om åtgärder (punkt 1-7) stlyks från yttrandet och att yttrandet i övrigt lämnas enligt 
förslag. 

Stefan Hanna (C) yrkar på att följande skrivning på sidan 2; "Uppsala kommun yrkar därför att 
Generalläkaren säkerställer att följande genomförs", ändras till; "Uppsala kommun uppmanar att 
Generalläkaren särskilt beaktar att följande genomförs". 

Ordföranden Maria Gardfjell (M13) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Stefan 
Hannas (C) yrkande. 

Sammanfattning 
Försvarsmakten har redovisat en markteknisk undersökning över högfluorerade ämnen (PFAS) på 
Luftstridsskolans område vid Ärna flygplats. Tillsynsmyndigheten, som är Generalläkaren, har 
remitterat rapporten. Försvarsmakten slutsats är att den enda aktuella åtgärden som behöver vidtas från 
dess sida är att upprätta ett kontrollprogram för att övervaka föroreningen. Uppsala kommun delar inte 
slutsatsen och yrkar på Generalläkaren säkerställer att fortsatta undersökningar genomförs skyndsamt. 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen Stefan Hannas (C) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyreslen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPREM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

(§ 78, fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,19.12, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 79 

Yttrande till länsstyrelsen om bildande av naturreservatet Anddalsglupen i 
Uppsala kommun 
KSN-2017-1296 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt bilaga. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 79. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD): 

att Uppsala kommun i sitt yttrande förordar att inget statligt naturreservat bildas på den berörda 
platsen, samt 

att kommunen utreder huruvida det kan vara befogat att bilda ett kommunalt naturreservat på platsen. 

Sammanfattning 
I föreslaget till yttrande ställer sig Uppsala kommun positiv till att området skyddas som 
naturreservat. Området är utpekat i kommunens naturvårdsinventering 1988-96 som ett objekt med 
mycket högt naturvärde och det föreslagna reservatet är förenligt med kommunens översiktsplan. 
I yttrandet noteras att hänvisning till kommunens inventering saknas bland källorna, även om värde-
och skötselbeskrivningar i reservatsförslaget i huvudsak överensstämmer med inventeringens. För 
den händelse kommunens inventering kan tillföra ytterligare infonuation om området inför 
reservatsbeslutet bifogas text och kartbilder för objekten till yttrandet. 

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

Ordföranden ställer därefter Stefan Harmas (C) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Komm-unledningskontorets skrivelse den 7 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6-- 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 80 

Yttrande över förslag om att slopa del av gamla enkelspåret på bandel 434 i 
Gamla Uppsala 
KSN-2017-1239 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Trafikverket enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Trafikverket har remitterat förslag att slopa del av enkelspår i Gamla Uppsala till kommunen för 
yttrande. Förlängd remisstid är medgiven till 7 april. 

Trafikverket bygger ut Ostkustbanan norr om Uppsala från enkelspår till dubbelspår. På bandel 434 
mellan driftplats Uppsala och driftplats Samnan går det nya dubbelspåret till stor del i en ny 
sträckning vilket avviker från det befintliga enkelspåret. I samband med inkopplingen av den nya 
anläggningen kommer det gamla enkelspåret att rivas. 

I förslaget till yttrande framförs att Uppsala kommun inte har några invändningar mot Trafikverkets 
förslag. Kommunen har medverkat i planeringen av det nya dubbelspåret från Uppsala C och norrut 
mot Gävle. Denna fråga är därför redan hanterad i den formella processen som föregått byggande av 
järnvägsanläggningen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

t()- 
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Upliniti KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 81 

Yttrande över Energikommissionens betänkande Kraftsamling för 
framtidens energi (SOU 2017:02) 
KSN-2017-0256 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Miljö- och energidepartementet enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Miljö- och energidepartementet har remitterat betänkandet "Kraftsamling för framtidens energi" för 
yttrande senast den 19 april. Energikommissionens betänkande är avgränsat till elsystemet och ger 
förslag och bedömningar inkluderande energipolitiska mål 2040. Yttrandet återges i ärendets bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

414̀-År 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 82 

Yttrande över remiss om nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) 
KSN-2017-0121 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har överlämnat Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista för yttrande senast 
den 13 april 2017. 

I promemorian lämnas förslag till en ny lag och förordning om nationell läkemedelslista. Den nya 
lagen och förordningen föreslås ersätta lag och förordning om receptregister och lag och förordning 
om läkemedelsförteckning. Därutöver föreslås även följdändringar i andra författningar. Förslaget 
innebär att en nationell läkemedelslista skapas som ska innehålla information om förskrivna läkemedel 
och läkemedelsnära varor. Ett antal utpekade vårdpersonalskategorier, apotekspersonal och patienten 
själv samt av patienten utsett ombud ska kunna få åtkomst till uppgifter i registret. Syftet med 
förslaget är huvudsakligen att öka patientsäkerheten men även att effektivisera arbetsmoment i 
samband med ordination och förskrivning av läkemedel. 

Beredning 
Ärendet har beretts i samverkan mellan kommunledningskontoret och medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor i äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. I beredningen av remissvaret har 
gruppen särskilt tittat på verksamhetspraktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenser av förslaget 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPätif. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 83 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa en samordningsfunktion 
med brukarperspektiv för personer med funktionsnedsättning som har rätt 
till stöd i enlighet med LSS 
KSN-2016-0470 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fölmån för bifall till motionens första och andra att-sats. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden Maria Gardtjell (IVEP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till besluta att besvara 
motionen. 

Jonas Segersam (KB) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats samt att i övrigt besvara 
motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016 att: 
- En samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till personer med 
rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas. 
- Ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de 
förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser. 
- Ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur såväl ett 
brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv. 
- Antalet tidsbegränsade insatser minskas. 
- Behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över. 
- Medborgare infatmeras om rätten till en individuell plan. 
- Samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser enligt med LSS, SoL 
och HSL. 

Nämndbehandling 
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 22 februari 2017 och föreslår att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med föredragningen nedan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

MG 
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upPlelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

(§ 83, fortsättning) 

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

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottet förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Segersams (KB) yrkanden 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 februari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



33 (40) 

UPP», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 84 

Motion av Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) om fritt Wi-fi på 
servicehus 
KSN-2016-1051 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L), bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) yrkar i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 april 2016: 
- Alla framtida och nuvarande kommunala serviceboenden installerar wi-fi till boende och 
besökare. 
- Tillgång till dator och wi-fi blir ett ska-krav i framtida upphandlingar av serviceboenden. 

Beredning 
Ärendet är berett av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen. Samråd har skett med 
omsorgsförvaltningen. 

Nämndbe handling 
Äldrenämnden behandlade ärendet den 16 februari och föreslår att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med föredragningen nedan. 
Gentemot beslutat avgav ledamöterna för (C), (M) och (L) reservation till förmån för 
att nämnden skulle föreslå att motionen bifalls. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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P,29.113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 85 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om fler 
studentmedarbetare i skolan 
KSN-2015-1916 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015, att: 
- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att anställa studentmedarbetare 
inom förskola, grundskola, gymnasieskola, sfi och vuxenutbildning. 
- Uppsala kommun anställer studentmedarbetare inom relevant förvaltning för att kunna arbeta med 
kartläggning, performansanalyser, dokumentation och övriga arbetsuppgifter för asylsökande. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret. Motionen återges som ärendets bilaga. 

Nämndbe handling 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 2 november föreslagit att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Föredragningen till nämnden sammanfaller med föredragningen nedan. 
Gentemot beslutet har (L)-ledamoten avgivit reservation till förmån för bifall till motionen. 

Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 10 november föreslagit att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Föredragningen till nämnden sammanfaller med föredragningen nedan. 
Gentemot beslutet har (L)-, (C)- och (KD)-ledamötema avgivit reservation till förmån för bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k 
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Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 86 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala 
KSN-2016-1304 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 86. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 
2016, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett näringslivshus i 
Uppsala kommun i enlighet med föredragningen. Motionen återges som ärendets bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) bifallsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 februari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 87 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda delegationsbeslut perioden 14 december 2 februari till och med 27 mars 2017. 

1. Näringslivsdirektörens beslut 10 februari 2017 att bevilja Juniorhandelskammaren Uppsala bidrag 
med 20 000kr för att genomföra Business by ME 2017. KSN-2017- 0614. 

2. Näringslivsdirektörens beslut att bevilja bidrag till evenemanget Mitt företag 2017 med max 
57500kr. KSN-2017-0614. 

3. Biträdande stadsdirektörens beslut den 1 februari 2017 att bevilja ansökan från SIU om stöd 
till en samordnartjänst för mottagandet av nyanlända och ensamkommande 2017. KSN-2017- 0050. 

4. Finanschefens beslut den 28 februari om beslut om upplåning genom att ge ut ett 
kommuncertifikat. Lånet på 200 mnkr löper från den 2 mars tom den 2 juni 2017 till en ränta 
mil minus 0,508 procent för 70 mnkr, minus 0,505 procent för 50 mnkr samt minus 0,498 procent för 
80 mnkr. Pengarna kommer användas för att refinansiera lån om 100 mnkr för Fyrishov AB samt 100 
mnkr för USAB. Räntan till bolagen sätts som en genomsnittsränta utifrån den externa upplåningen. 
Beloppet som lånas ut till bolagen ryms inom respektive bolags fastställda upplåningsutrymme. KSN-
2017-1146. 

5. Finanschefens beslut den 20 februari om beslut om upplåning genom att ge ut ett 
kommuncertifikat. Lånet på 700 mnkr löper från den 27 februari tom den 1 mars 2022 till en rörlig 
ränta om 0,36 procent genom att lånet togs till en överkurs om 100 punkter. Pengarna 
kommer användas för att refinansiera ett lån om 100 mnkr för Fyrishov AB, nyupplåning om 100 
mnkr för USAB samt refinansiering av ett lån hos Uppsalahem AB om 500 mnkr. KSN- 
2017-1146. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

KG- 
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upPnika KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 88 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden perioden 1 mars till och med 27 mars 2017. 

Protokoll 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 mars 2017 (publiceras på insidan). 
2. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhet den 31 mars 2017(publicera 
3. Protokoll kommunstyrelsen den 8 februari 2017 (uppsala.se) 
4. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 13 mars 2017. 
5. Protokoll handikapprådet den 24 februari 2017. 
6. Protokoll Svenska kommun försäkrings AB den 23 februari 2017. 
7. Protokoll kommunstyrelsens representationsutskott den 8 mars 2017. 
8. Protokoll jämställdhetsrådet den 27 mars 2017. 
9. Minnesanteckningar ERS-gruppen den 27 mars 2017. 

Rapporter 
10. Månadsrapport nämnder 
11. Finansrapport januari 2017. 
12. Rapport från Länsstyrelsen Bostadsmarknadsenkäten 2017 "Byggande och boende". 
Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 
13. Moderaterna anmäler särskild aktivitet i partigrupp den 23 mars 2017. 

Övrigt 
14. SKL:s sammanträdesplan för 2017. 
15. Fråga Från Mohamad Hassan (L) till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

fit 
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LOW» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

§ 89 

Utveckling av bad vid Fyrishov 
KSN-2017-1394 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna förslag till investeringar för förnyelse och utveckling av Fyrishov AB:s bad- och 
simanläggning till del som avser nybyggnad av 50-meters simanläggning med separat bassäng för 
hopptorn och med läktare för tävling, ombyggnad och renovering av befintlig motionssim- och 
badanläggning samt nybyggnad av entrélösning för anläggningen, 

att anvisa en investeringsram om 421 mnkr för de samlade åtgärder avseende bad- och 
simhallsdelarna över åren 2018-2023, 

att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift 
för entrélösning, 

att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat 
skoluppdrag avseende simkunnighet, 

att höja idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag med 1,6 mnkr from år 2021 avseende utökad 
ersättning för simträning, 

att höja idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag med 8,2 mnkr fr.o.m. år 2021 samt ytterligare 
7,6 mnkr from år 2024 avseende ersättning för allmänhetens simning och bad vid Fyrishov, 
att förvärva de delar av Fyrishov AB:s fastighet som inte ianspråktas för nuvarande sporthallar 
samt om- och tillbyggnad av bad- och simhall, till bokfört värde, 

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att löpande följa hur förnyelsen av Fyrishov AB:s bad- och 
simanläggning utvecklas avseende investeringsnivåer och behov av ersättning för allmänhetens 
simning och bad, samt 

att föreliggande förslag till beslut ersätter tidigare beslut om utveckling av anläggningen. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta 

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, 
ekonomiska ramar och tidsramar med mera för beslut i kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till fötmån för bifall till egna yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 89. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 89. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4- 
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up112,919 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

(§ 89, fortsättning) 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget återremissyrkande. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 89. 

Yrkanden 
Ordföranden Maria Gardfjell (MP) yrkar att sista att-satsen ersätts med följande skrivning: 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, 
ekonomiska ramar och tidsramar med mera för beslut i kommunstyrelsen. 

Ordföranden yrkar därutöver att kursiverade delen i texten på sidan 4 stryks utifrån att 
detalj eringsgraden inte fyller någon funktion: 

"Till det kommer ett möjligt simkunnighetsuppdrag från de kommunalt drivna skolorna avseende 
simundervisningför elever i år 4 respektive 6 om 4,0 rrmkr årligen. Elever i år 6 omfattar endast de 
elever som inte klarar simkunnighetsprovet efter år 4." 

hona Szatmåri Waldau (V) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (C), 
bifall till arbetsutskottets förslag samt ordförandens yrkanden. 

Mohamad Hassan (L) yrkar: 
att uppdra till kommunstyrelsen att snarast inleda en utredning om en alternativ placering för hela 
Fyrishov där ett nytt äventyrsbad, två nya 50 meters bassänger, en separat bassäng för hopptorn och 
med läktare för tävling samt möjlighet för motionssim- och badanläggning inkluderas, liksom en 
analys av trafiksituationen. 

Mohamad Hassan (L) yrkar därutöver bifall till ärendets att-sats fyra och sju, samt avslag på övriga 
att-satser. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten till en hel eller delvis privat finansiering av 
ägande / investering av badanläggningen vid Fyrishov, och / eller driften av verksamheten vid 
Fyrishov, 

I andra hand att andra och åttonde attsatserna ändras till följande: 
att anvisa en investeringsram om 421 mnkr för de samlade åtgärder avseende bad- och 
simhallsdelarna över åren 2018-2023, och uppdra till Uppsala Stadshus AB att om en privat 
intressent kan identifieras för ägande och / eller drift (helt eller delvis), hela eller delar av detta 
belopp överlåts till denne, 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att överlåta hela eller delar av ägandet och /eller driften av 
Fyrishov AB till intressenter i näringslivet. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att ärendet återremitteras med anledning av att se över kalkylen för att minska risken för behov av 
stora skattetillskott. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uprafie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-05 

(§ 89, fortsättning) 

Sammanfattning 
Vid styrelsemöte i Fyrishov AB den 19 oktober 2016 beslutades, dels att uppdra till bolagets VD att 
säkerställa att inledande steg för utvecklingen av baden vid Fyrishov tas under sommaren 2017 samt 
dels att VD: n, i samråd med styrelsens arbetsutskott, skulle presentera en möjlig utveckling för 
ägaren. 

Fyrishov AB har överlämnat förslag till om- och nybyggnad av företagets sim- och badanläggning. 
Förslaget har presenterats muntligen för styrelsen i Uppsala Stadshus AB vid styrelsemötet den 13 
december 2016. Förslaget utgår dels från att nuvarande anläggning är ålderstigen och närmar sig slutet 
på sin tekniska livslängd dels att behovet av sim- och badanläggningar har ökat genom en 
växande befolkning dels att det finns möjlighet att skapa framtidens badanläggning. 

Förslaget omfattar en investeringsnivå på 421 mnkr samt ett behov för bolaget om ett årligt bidrag 
om 15,8 mnkr. Bidraget är en ersättning som ska begränsa kostnaden för allmänhetens badande så 
prisnivån inte utestänger någon från att besöka anläggningen. Värdena ovan är angivna i 2017-års 
prisnivå och behöver därför justeras löpande så de överensstämmer med prisutvecklingen för 
byggentreprenader i Uppsala. Vidare föreslås en höjning av idrotts- och fritidsnämndens 
kommunbidrag med 1,6 mnkr from år 2021 avseende utökad ersättning för föreningsdriven 
simträning i Fyrishov. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendets avgörande denna dag mot återremiss och finner att 
kommunstyreslen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till första att-sats mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde 
att-sats mot avslag finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag till andra och åttonde att-sats mot Jonas Segersams 
(KD) yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer slutligen Maria Gardfjells (MP) ändringsyrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 mars 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 59 

Ärende 3 Årsbokslut och årsredovisning 2016 

Särskilt yttrande 
M, L, C, KB 

Vi välkomnar ett positivt resultat på 381 miljoner kronor men hade med hänsyn till omständigheterna 
önskat se ett ännu bättre resultat, då resultatet inte främst åstadkommits av egen kraft, utan är en effekt 
av engångsinkomster från staten i kombination med försäljning av tillgångar och höjd skatt för 
Upp salaborna. 

En statlig byggbonus på 104 miljoner kronor, ett generellt statsbidrag till flyktingar på 119 miljoner 
kronor samt realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter för sammanlagt 134 
miljoner kronor bidrar kraftigt till det positiva resultatet för 2016. Utan dessa engångsinkomster hade 
resultatet istället varit blygsammare 24 miljoner kronor. Det är förvisso fortfarande ett positivt resultat 
men har sin bakgrund i att skattesatsen höjdes med 30 öre under 2016, vilket gav 137 miljoner kronor 
extra till kommunen. 

Tyvärr skjuter den rödgröna majoriteten kostnader och nödvändiga investeringar framför sig för att få 
positiva resultat. Alliansen befarar att detta kommer att leda till ett bakslag när dessa väl genomförs. 

Allianspartiema hade andra förslag till mål och budget, vilka hade givit ett annat resultat för Uppsala 
kommun. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 

-w 



Bilaga A § 64 

Ärende 9, Strategi och åtgärdsprogram för ANDT-L-arbetet i Uppsala län 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Spel om pengar är ett växande problem samtidigt som en nyligen presenterad utredning föreslår att 
marknaden för spel ska släppas fri. Att länets styrgrupp inte vill inkludera spelmissbruk i strategi- och 
åtgärdsprogrammet för ANDT-L är därför beklagligt. Uppsala kommun behöver dock oavsett länets 
inställning ha beredskap för att möta spelmissbruk och därför yrkade Alliansen på att Uppsala 
kommun för egen del ska utarbeta ett strategi- och åtgärdsprogram för spelberoende. På så sätt skickar 
vi samtidigt en signal till övriga kommuner och länsstyrelsen om att Uppsala kommun tycker att 
spelmissbruk är en prioriterad fråga. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 65 

Ärende 11 
Förstärkningsåtgärder _på Torgny Segerstedts Alle för eventuell framtida spårvägsutbyggnad i 
Rosendal 

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet 

Ekonomiskt ansvarstagande och sunt förnuft är grundpelare i Moderaternas och Centerpartiets politik. 
Att spendera skattebetalares pengar på projekt som kan visa sig helt överflödiga står i bjärt kontrast 
mot dessa och är direkt ansvarslöst. 

Uppsala kommun har inte fattat något beslut om att anlägga spårvägar. Det är vår bestämda 
uppfattning att inga gator ska förstärkas för att kunna bära spårvagnstrafik innan så har skett. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Moderaterna och Centerpartiet därför på 

att förslaget till beslut skulle avslås. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

(,` 



Bilaga A § 71 

Ärende 17 
Ställningstagande för rökfritt Sverige 2025 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Rökningen leder till dödsfall, stort mänskligt lidande och stora omkostnader inom vården och 
omsorgen. Således står Centerpartiet helhjärtat bakom ambitionen att minska andelen rökare till 
maximalt 5 procent av befolkningen till 2025. 

Vi vill vara tydliga med att detta endast är ett delmål och att vår ambition är att rökningen ska minskas 
ännu mer. Vi vill därför se att arbetet med att minska rökningens skadliga effekter vägleds av en 
nollvision. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 72 

Ärende 18 
Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

I ärendet redovisas 33 motioner som inlämnats till kommunfullmäktige till och med 31 december 2016 
men som ännu inte behandlats. Av dessa är sju motioner mer än ett år gamla. 

Den ineffektivitet med vilken den kommunala organisationen handlägger inkomna motioner är ett 
demokratiskt såväl som ett ekonomiskt problem. En förutsättning för demokratins vitalitet är att det 
finns förutsättningar att bedriva ett aktivt oppositionsarbete. Kommunfullmäktigemotioner är 
oppositionens främsta verktyg för att konkret söka påverka förd politik och påvisa skiljelinjer mellan 
majoritet och opposition. Den ineffektiva hanteringen av motionerna är i praktiken ett avväpnande av 
oppositionen. Centerpartiet tror att ineffektiviteten beror på bristfällig styrning snarare än ont uppsåt, 
men den är icke desto mindre problematisk. 

Den långsamma hanteringen är ett ekonomiskt problem då den vittnar om betydande ineffektivitet i 
verksamheten generellt, något som i slutändan drabbar Uppsalas skattebetalare. De summor som idag 
bekostar byråkratisk ineffektivitet skulle istället kunna finansiera högre kvalitet i verksamheten eller 
behållas av skattebetalarna. 

Stefan Hanna (C) 

km,- Ilik 



Bilaga A § 79 

Ärende 25 
Yttrande till länsstyrelsen om bildande av naturreservatet Anddalsglupen i Uppsala kommun 

Reservation 
Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Centerpartiet och Kristdemokraterna anser att det är mycket angeläget att skydda de naturvärden som 
finns i Uppsala kommun. Det i ärendet utpekade området innehåller naturvärden som Centerpartiet 
och Kristdemokraterna, i enlighet med länsstyrelsen, anser är skyddsvärda. I dagsläget föreligger 
emellertid inget direkt hot om avverkning, bebyggelse eller liknande. Således anser vi att det är ett 
omotiverat stort ingrepp i kommunens planmonopol och den privata äganderätten att bilda ett statligt 
naturreservat på platsen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet och Kristdemokraterna 

att Uppsala kommun i sitt yttrande förordar att inget statligt naturreservat bildas på den berörda 
platsen, samt 

att kommunen utreder huruvida det kan vara befogat att bilda ett kommunalt naturreservat på 
platsen. 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I(D) 



Bilaga A § 86 

Ärende 32 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Motionen lyfter vikten av att kommunen arbetar för att stärka Uppsalas näringsliv. Centerpartiet står 
helt bakom den intentionen, men menar att det konkreta förslag som lyfts går orimligt långt och ligger 
utanför det kommunala ansvaret. 

Kommunen kan informera och vägleda näringslivsaktörer om vilka alternativ och möjligheter som 
finns för att samordna det privata näringslivsfrämjandet i Uppsala. Det slutgiltiga ansvaret för att lösa 
den samordningen ligger emellertid på näringslivet självt, och är inget som Uppsala kommun bör ta på 
sig. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 89 

Ärende 6, Utveckling av bad vid Fyrishov 

Reservation 
Liberalerna 

Fyrishovs äventyrsbad och simhallar är viktiga för Uppsalas invånare och för Uppsala som 
besöksattraktion. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska fatta ett långsiktigt hållbart beslut om 
Fyrishovs framtid. 

I en tid där kommunens låneskuld ökar måste varje investering noggrant granskas, samtidigt som vi 
måste våga tänka nytt och utanför boxen. Liberalerna saknar en grundlig utredning av möjligheterna 
för Fyrishovs bad där mer än ett alternativ presenteras. En tillfredsställande utredning bör innehålla en 
analys av vad en alternativ (ny) placering för de äldre delarna av Fyrishov, dvs. äventyrsbadet och 
simhallarna, kan betyda för hela kommunen i folin av kostnader och intäkter samt på vilket sätt det 
skulle kunna öka Uppsala kommuns attraktionskraft som besöksort. Därför yrkade vi på utreda 
möjligheten att flytta Fyrishov till en annan plats i Uppsala och att där bygga helt nya sim- och 
badhallar. 

Genomförda nybyggnationer av äventyrsbad och simhallar runt om i Sverige visar att det är rimligt att 
anta att det för samma summa som det nu beräknas kosta att bygga ut och renovera går få ett helt nytt 
bad, med nya spännande attraktioner. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp nu, annars står vi med 
samma problem igen om några år. 

Ett nytt Fyrishov kan med fördel byggas i anslutning till området runt Kölen, Gränby eller 
Kap/Studenternas, för att locka besökare till dessa arenor att vid samma tillfälle även besöka nya 
Fyrishov. En flytt öppnar dessutom för bostadsbyggande på badets nuvarande plats. Marken som 
Fyrishovs bad ligger på idag ägs av kommunen och är värd stora summor. Där skulle vi kunna bygga 
bostäder i ett fantastiskt läge, och vid en försäljning få in medel för finansiering av ett nytt Fyrishov 
samt få in pengar till att minska en del av kommunens låneskuld och därmed förstärka 
kärnverksamheter. 

En utredning bör också ge förslag på hur trafiken kring Fyrishov ska hanteras när antalet besökare 
förutspås öka med 250 000 besökare. 

I en stor stad som Uppsala behövs dessutom fler simhallar/badhus. Städer i liknande storlek som 
Uppsala har betydligt större möjligheter till bad och simning. Ett äventyrsbad räcker, men ytterligare 
hallar för träningssim, motionssim, rehab- och habiliteringssim är nödvändigt. Antalet träningstider 
kommer endast öka marginellt med dagens beslut, vilket är beklagligt när så mycket pengar investeras. 

Liberalerna vill understryka att de nya hallarna vid Fyrishov alltid kommer att behövas i en växande 
stadsdel oavsett om Fyrishovs bad ligger intill eller inte. 

Med anledning av ovanstående yrkade därför Liberalerna att snarast inleda en utredning om en 
alternativ placering för hela Fyrishov där ett nytt äventyrsbad, nya bassänger som möter behoven, en 
separat bassäng för hopptorn och med läktare för tävling samt möjlighet för motionssim- och 
badanläggning inkluderas, liksom en analys av trafiksituationen. 

gr k 



Om alla etapper av Fyrishov blir verklighet så kan investeringen hamna på cirka 800 mnkr. En 
utredning som kan hjälpa oss att avgöra om vi använder skattemedlen smart och effektivt är rimligt att 
häva. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga C § 89 

Ärende 6 
Utveckling av bad vid Fyrishov 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är positivt inställda till den föreslagna utvecklingen av badverksamheten vid Fy-rishov. 
Då den rödgröna majoriteten under ett par års tid skurit ned på Fyrishovs investeringsbudget så är 
underhållet eftersatt och den här satsningen välbehövlig. 

C ser det som mycket angeläget att även kapaciteten för varmvattenbassänger stärks genom denna 
satsning. Möjligheten till träning och rehabilitering i varmt vatten är viktig för många grupper, 
däribland våra äldre invånare och människor som genomgått operationer som påverkar deras motorik. 

Vid sidan av badverksamheten vill Centerpartiet gärna se att övriga delar av verksamheten vid 
Fyrishov utvecklas till ett ffiskvårdcenter med fokus på våra äldsta invånare. Med den demografiska 
utmaning vi står inför så är det av stor vikt att hälsan bland våra äldre förbättras. I annat fall blir det 
mycket svårt för kommunen att finansiera en äldreomsorg som håller den goda kvalitet våra äldre 
förtjänar. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga B § 89 

Ärende 6 Utveckling av bad vid Fyrishov 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna ser att det är nödvändigt med en utveckling av badanläggningen Fyrishov. Redan 
under Alliansens styre avsattes medel för denna investering, och det är självklart att vi ska ha en 
attraktiv och konkurrenskraftig badanläggning i Uppsala. Underhållet är eftersatt, och med tanke på att 
den stora bassängen har sina anor från 1959 och äventyrsbadet från 1991 är det uppenbart att stora 
investeringar i syfte att utveckla verksamheten måste göras. 

Fyrishov befinner sig på en mycket attraktiv tomt och med tanke på belägenheten i ett omgivande 
expansivt bostadsområde finns det goda möjligheter att exploatera stora delar av tomten för 
bostadsändamål. Detta kommer att ge ett gott tillskott för kommunens balansräkning, om 
exploateringen genomförs på ett genomtänkt sätt. 

Vi tycker att kommunen genom idrotts- och fritidsnämnden bidrar till ett gott och rikt idrottande i 
Uppsala — genom att ge bidrag till föreningar för utnyttjande av lokaler. Vi anser dock inte att drift av 
kommersiellt bärkraftiga badanläggningar är kommunal kämverksamhet och därför anser vi att 
kommunen bör utreda möjligheten att driva bad- och eventuellt övrig idrotts- och eventverksamhet i 
fristående regi. Även ägandet, och dänned investeringen i anläggningen, bör prövas att överlåtas helt 
eller delvis på privata intressenter. Det finns många andra exempel i Sverige där antingen driften av 
liknande anläggningar helt eller delvis överlåtits på privata företag, eller där även ägandet av 
fritidsanläggningar sköts och utvecklas av näringslivet. Kommunens kämverksamhet är sådant som 
myndighetsutövning, infrastruktur, skola, vård och omsorg. 

Vi föreslog därför att ärendet skulle återremitteras i de delar där ägande, finansiering och drift helt 
eller delvis prövas för privata aktörer. Självklart skall marknadsmässiga värden säkerställas, och en 
transparent process säkerställa att inga enskilda privata intressen positivt särbehandlas. 

Genom detta initiativ ser vi att vi kan frigöra resurser för investering i badanläggningar på fler platser i 
Uppsala — exempelvis i Årsta / Gränby där vii vår budget föreslaget en stadsdelsbassäng. Vi kan 
dänned också låta intressenter som är bättre på att få bra ekonomi och utbud i en kommersiell 
anläggning göra just det. 

Eftersom inte återremissyrkandet vann bifall yrkade vii andra hand på förändringar av beslutet så att 
Uppsala Stadshus AB skulle inleda en process parallellt med investeringarna i syfte att hitta privata 
intressenter som kunde dela investeringen och som man kunde överlåta hela eller delar av Fyrishov 
ägande / drift till. 

Jonas Segersam (KD) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51

