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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum• 2018-01-29
Plats och tid:

Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15 — 17:45, 18:45 — 20:51.

Presidium:

Carl Lindberg (S), ordförande
Johan Edstav (M), 1:e vice
ordförande
Magnus Åkerman (M), 2:e vice
ordförande

Övriga
deltagare:

Ingela Persson, sekreterare
Lars Niska, sekreterare
Lena Grapp, kommunjurist

Utses att justera:

Staffan Yngve (S) och Margit
Borgström (KD)

Justeringens
plats och tid:

Ledamöter
och
ersättare:

Paragrafer:

Redovisas i bilaga 1.

1 -25

ani 2018, fl
ationsgatan 12

Underskrifter:

47,-7

Carl Lindberg (S), ordförande § 1-4,
6-21

'Johan Edstav (MP), ordförande §§ 5,
22-25
4

Staffan Yngve (S), justerare

Margii13ergström (KD), justerare

Lars Niska, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Kommunfullmäktige
2018-01-29
Sista dag att överklaga: 2018-02-28
2018-02-07
2018-03-01
Anslaget tas ner:
www.uppsala.se och kommunledningskontoret

Underskrift:
Lars Niska, sekreterare
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
- Sammanträdesdatum: 2018-01-29

§1

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Staffan Yngve (S) och Margit Borgström (KD) till justerare,
att utse Ylva Stadell (S) och Ulla Johansson (KD) till ersättare för justerama, samt
att justeringen äger rum den 6 februari 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag.

Ärendet
Ordförande föreslår att ,5S' 18 Motion av Jonas Segersam (KD) om kvalitetsarbete behandlas
tillsammans med ,5S' 17 Kvalitetspolicy, riktlinjer för synpunktshantering mm och kvalitetspris för
Uppsala kommun.
Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30.

Utdragsbestyrkande
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§3

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till protokollet.
Anmälan av:
Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2017 (KSN-20174192).
Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) tredje kvartalet 2017 (KSN-2017-4295).
Protokoll styrelsemöte SKFAB 2017-12-01.
Entledigande och förordnande av biträdande notarius publicus i Uppsala kommun (KSN-2018-0287).
Redovisning av motioner som lämnats in vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 december
2017:
Motion av Benny Lindholm (L) om att kartlägga hur många personer i Uppsala kommun som fått sin
personliga assistans enligt LSS indragen (KSN-2017-4233).
Motion av Benny Lindholm (L) om hemlöshetstrategi och hemlöshetssamordnare (KSN-2017-4197).
Motion av Mohamad Hassan (L) om att stärka samarbetet med Uppsala universitet och SLU genom
tillämpad forskning, projekt och examensarbeten kopplade till Uppsalas utveckling (KSN-2017-4196).
Motion av Mohamad Hassan (L) om boulehallen i Gottsunda (KSN-2017-4194).
Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda L) om ökat deltagande i arbete och studier för
personer som gått särskola och särgymnasium (KSN-2017-4195).
Motion av Simon Alm (SD) om att riva upp beslut om vindkraftsköp (KSN-2017-4198).
Motion av Urban Wästljung m.fl. (alla L) om möjliggörande att delta i AU-, presidie- och
utskottsmöten samt att justera protokoll på distans (KSN-2017-4193).
Underrättelse om antagande av detaljplaner:
Detaljplan för Kåbo 49:1, Uppsala kommun (KSN-2015-2766).
Detaljplan för kvarteret Luthagsstranden, Uppsala kommun (KSN-2015-1764).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inlämnad namninsamling
Namninsamling från manifestationen "Nej till nazism på våra gator" den 5 december på Stora torget
(KSN-2017-4205).

Justera

li

,

Utdragsbestyrkande
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§4

Fråga av Madeleine Andersson (IV[) om utvärdering av markeringsavgifter
KSN-2017-3968
Madeleine Andersson (M) har ställt en fråga till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rickard
Malmström (MP) som besvarar frågan.

Justerand s sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Fråga av Benny Lindholm (L) om kostnader för digitalt omröstningssystem
KSN-2017-4081
Benny Lindholm (L) har ställt en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S) som
besvarar frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om skolans kompensatoriska
uppdrag
KSN-2017-4082
Christopher Lagerqvist (M) har ställt en fråga till utbildningsnämndens ordförande Caroline
Hoffstedt (S) som besvarar frågan.

Justerande .sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Fråga av Jonas Segersam (KD) om kostnader för två receptioner vid
Stationsgatan 12
KSN-2017-4083
Jonas Segersam (KD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som
besvarar frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8
Interpellation av

Cecilia Forss (M) om företagsklimatet 2017

KSN-2017-3698
Cecilia Forss (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)
som besvarar densamma.

Anföranden
Anföranden hålls av Cecilia Forss (M), Marlene Burwick (S), Stefan Hanna (C), Maria Gardfjell
(MP), Tobias Smedberg (V) och Anne Lennartsson (C).

Justerand s'gn

Utdragsbestyrkande
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§9

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om upphandlingar av ramavtal
KSN-2017-4085
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerandes i,gn

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Interpellation av Malin Sjöberg Högrell (L) om varför kommunen saknar
snabbladdande elstationer för elbilar
KSN-2017-4086
Malin Sjöberg Högrell (L) har ställt en interpellation till ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Johan Lundqvist (MP) som lämnat över interpellationen till Maria Gardfjell (MP) för besvarande.

Anföranden
Anförande hålls av Malin Sjöberg Högrell (L), Maria Gardfjell (MP), Stefan Hanna (C), Urban
Wästljung (L), Staffan Yngve (S) och Karin Ericsson (C).

Justerandes. sign.

Utdragsbestyrkande
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§11

Inlämnade frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden.
Frågor
Fråga av Stefan Hanna (C) om den demokratiska beredningen ay UpOalas största investeringsbeslut i
modern tid (KSN-2017-4270).
Fråga av Stefan Hanna (C) om tillämpningen av Uppsala kommuns arkitekturpolicy (KSN-20174271).

Justerandes s'Fn

Utdragsbestyrkande

14 (33)

upP,E,13

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-29

§ 12

Inlämnade interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 26
februari 2018.

Interpellationer
Interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsalahems vinst (KSN-2017-4310).
Interpellation av Martin Wisell (KD) om allergihuset (KSN-2017-4311).
Interpellation av Stefan Hanna (C) om trygghets- och servicebostäder (KSN-2018-0329).
Interpellation av Stefan Hanna (C) om framkomlighet för utryckningsfordon (KSN-2018-0330).
Interpellation av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers tillsättning (KSN-2018-0331).
Interpellation av Stefan Hanna (C) om Bostadsfö medlingens funktionalitet (KSN-2018-0334).
Interpellation av Stefan Hanna (C) om markarbeten i Uppsala kommun (KSN-2018-0335).
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om inrättande av ett personalutskott (KSN-2018-0336).

Justerancy--4 sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Inlämnade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
Motioner
Motion av Stefan Hanna (C) om kompetensutveckling för beslutsfattare (KSN-2018-0428).
Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla Uppsala (KSN-2018-0430).

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Avsägelser
KSN-2018-0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Janet French (SD) från uppdraget som ledamot i socialnämnden,
att entlediga Ann-Louise Linder (S) från uppdraget som ledamot i socialnämnden,
att entlediga Mats Gyllander (M) från uppdraget som ledamot i gata- och samhällsmiljönämnden,
att entlediga Josefin Mannberg (S) från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden,
att entlediga Fanny Lagh (M) från uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden,
att entlediga Anna Sellberg (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att entlediga Jan Hedvall (M) från uppdraget som vice ordförande i kommittén för utdelning från
donationsstiftelserna,
, att entlediga Ida Sylwan (MP) från uppdraget som ersättare i Uppsala Vatten och Avfall AB,
att entlediga Anna Manell.(L) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i utbildningsnämnden, samt
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Valärenden
KSN-2018-0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Petri Lätheenmäki (S) till ledamot i socialnämnden,
att välja Urban Wästljung (L) till ersättare i gata- och samhällsmiljönämnden,
att välja Annica Nordin (S) till ersättare i omsorgsnämnden,
att välja Robin Kronvall (NI) till ersättare i idrotts- och fritidsnämnden,
att välja Fredrik Diirichen (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att välja Roger Elsborg (M) till vice ordförande i kommittén för utdelning från donationsstiftelserna,
att välja Oscar Matti (L) till ledamot i utbildningsnämnden,
att välja Helena Hedman Skoglund (L) till ersättare i utbildningsnämnden,
att bordlägga fyllandsval av till ledamot i socialnämnden efter Janet French (SD),
att bordlägga fyllandsval av till ledamot i gata- och samhällsmiljönämnden efter Mats Gyllander (M),
att bordlägga fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Anna Manell (L), samt
att bordlägga fyllnadsval av ersättare i Uppsala Vatten och Avfall AB efter Ida Sylwan (1\11).

Justerandes 'gri

Utdragsbestyrkande

18 (33)

upP49,1.1 9

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-29

§ 16

Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på
Ultunalänken samt större områden för bostadsbyggande och hållbar
stadsutveckling
KSN-2017-3985
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till intentionsavtal med regeringen.

Jäv
Johan Edstav (MP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningarna eller beslutet i ärendet.
Reservationer
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till föintån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig
reservation enligt bilaga A § 16.
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig reservation
enligt bilaga B § 16.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig
reservation enligt bilaga C § 16.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga D § 16.
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga E § 16.
Urban Wästljung (L) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga F § 16.
Sammanfattning
Regeringen tillsatte i november 2016 en samordnare med uppdrag att identifiera kommuner med
möjligheter till helt nya större bostadsexploateringar med hållbart byggande, men där förutsättningar
för genomförande av något skäl saknas. Regeringen lyfte särskilt fram platser vid järnvägssträckningar, där staten kan hjälpa till med exempelvis infrastruktur för att fler bostäder ska byggas.
Kommunstyrelsen skickade därför våren 2017 in ett PM med förslag till två större områden som
sammantaget kan inrymma drygt 30 000 bostäder men är beroende av investeringar i ostkustbanan
inklusive en ny tågstation vid Bergsbrunna. Knivsta kommun skickade in en motsvarande skrivelse.
Kommunerna visade sammantaget på ett möjligt bostadsbyggande om över 50 000 bostäder.
Samordnaren delredovisade sitt uppdrag till regeringen 31 augusti. Uppsalas och Knivstas förslag
Justeran

gn

Utdragsbestyrkande
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fanns med på samordnarens lista över områden att gå vidare med, tillsammans med ytterligare fyra
kommuner. Uppsalas förslag var suveränt i tellner av antalet bostäder. Trafikverkets förslag till
nationell plan för transportsystemet 2018-2029 presenterades samtidigt. Kontentan var sammantaget
att en fyrspårsinvestering i ostk-ustbanan villkoras med att Uppsala och Knivsta kommuner ser till att
50 000 nya bostäder byggs. Övriga villkor skulle regleras i överenskommelser mellan kommunen och
regeringens samordnare under hösten 2017. Överenskommelserna ska redovisas senast 31 december
2017.
Yrkanden
Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (Kl)), Erik
Pelling (S), Bona Szatmåri Waldau (V), Maria Gardfjell (MP), Simon Alm (SD), David Perez (SD)
Trond Svendsen (MP), Gunnar Hedberg (M) och Therez Olsson (M); bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Eva Edwardsson (L), Urban Wästljung (L) och
Benny Lindholm (L):
att § 6.5 i avtalet ska lyda "Ultunalänken är ett gemensamt åtagande av regionen och kommun.
Ansvarsfördelning och finansieringen rörande infrastruktur och trafikering regleras enligt separat
överenskommelse mellan regionen och kommunen. Den tekniska lösningen ska ge en kapacitetsstark
och resurseffektiv kollektivtrafik och ska inte inkludera vägdragning över jordbruksmark"
att texten på s. 24 i pm:et ändras så att det framgår att Uppsala kommun inte låser sig vid en redan nu
fastslagen tekniklösning och att Ultunalänken med tiden även ska kunna trafikeras av andra trafikslag
än kollektivtrafik (samt gående och cyklister) i takt med att deras miljöpåverkan minskas.
att Uppsala kommun också förpliktigar sig att anordna en kapacitetsstark kollektivtrafiklänk mellan
Södra staden och Bergsbrunna station, men inte i detta skede låser sig vid ett teknikslag, utan lämnar
det öppet för framtida prövning.
att Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala aktivt öppnar upp för nationella och
internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar.
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Urban Wästljung (L); avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande av David Perez (SD); att bilägga avtalet med en skrivelse
för förtydligandet att Uppsala kommun ej anser att en låsning finns i frågan om spårvagnar.
Jonas Segersam (Kl)) yrkar att "Stationsläge i Bergsbrunna" i 6.2 och "Bergsbrunna" i 6.4 ändras till
"ett sydligare stationsläge söder om Bergsbrunna".
Anförande även av Hanna Mörck (V), Liv Hahne (M), Ingmar Jansson (C), Staffan Yngve (S)
Beslutsgång
Mötet ajourneras 17:45 - 18:45.
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns två ändringsyrkande, ett
avslagsyrkande och ett tilläggsyrkande.
Justerandes,sign
j

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer Mohamad Hassan (L) med fleras ändringsyrkade mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Votering begärs och genomförs.
Avslag på Mohamad Hassan (L) med fleras förslag röstar JA, bifall till Mohamad Hassan (L) med
fleras ändringsyrkande röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 59 JA-röster mot 7 NEJ-röster
att avslå Mohamad Hassan (L) med fleras ändringsyrkande. 11 ledamöter avstår från att delta i
omröstningen. Fyra ledamöter är frånvarande vid omröstningen.
Ja-röst avger:
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Hilde Klasson
(S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S), Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S),
Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson
(S), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Agneta Erikson (S), Klas-Henuan Lundgren (S), Ylva
Stadell (S), Stavros Giangozoglou (S), Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson
(M), Inger Söderberg (M), Alexandra Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M),
Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Maria Gardfiell (MP),
Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (MP), Asa
Strahlemo (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen (MP), Ahmad Orfali (MP), Källike Montgomery
(MP), nona Szatmåri Waldau (V), Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Tobias Smedberg (V), Liza
Boethius (V), Kjell Haglund (V), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Kjell Viberg (S),
Mats Hansen (M), Bekir Jusfbasic (M), Madelene Andersson (M), Jonas Andersson (MP), Lars-Håkan
Andersson (V), Bodil Brutemark (V), Ulla Johansson (KD), Ingemar Virsen (IKD) och Siw Björkgren
(1‘11).
Nej-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson (L), Anders
Westerlind (L), Urban Wästljung (L) och Malin Sjöberg Högrell (L).
Avstår:
Liv Hahne (M), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Nan Berglund (C), Simon Alm (SD),
David Perez (SD), Pavel Gamov (-), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C), Ingmar Jansson (C) och
Lisen Burmeister (SD).
Frånvarande:
Sven Walfridson (SD), Mona Camara Sylvan (FI), Arne Sandemo (M) och Josef Safady Åslund (Fl).
Ordförande ställer Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Ordförande ställer Marlene Burwick (S) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot
Stefan Hanna (C) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Stefan Hanna (C) med fleras avslagsyrkande
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 67 JA-röster mot 6 NEJ-röster att bifalla
Justerandes. sign

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsens förslag. 5 ledamöter avstår från att delta i omröstningen. Tre ledamöter är
frånvarande vid omröstningen.
Ja-röst avger:
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Hilde Klasson
(S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S), Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S),
Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson
(S), Eva Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Agneta Erikson (S), Klas-Herman Lundgren (S), Ylva
Stadell (S), Stavros Giangozoglou (S), Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson
(M), Inger Söderberg (M), Liv Hahne (M), Alexandra Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Mats
Gyllander (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Maria
Gardfiell (MP), Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Mohamad Tahir (MP), Tarja
Onegård (MP), Åsa Strahlemo (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen (MP), Ahmad Orfali (1V2),
Ktillike Montgomery (MP), Ilona Szatmåri Waldau (V), Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V),
Tobias Smedberg (V), Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson
(L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Simon Alm (SD), David
Perez (SD), Pavel Gamov (-), Kjell Viberg (S), Mats Hansån (M), Bekir Jusfbasic (M), Madelene
Andersson (M), Jonas Andersson (MP), Siw Björkgren (MP), Lars-Håkan Andersson (V), Bodil
Brutemark (V), Malin Sjöberg Högrell (L), Lisen Burmeister (SD) och Josef Safady Åslund (F1').
Nej-röst avger:
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C)
och Ingmar Jansson (C).
Avstår:
Urban Wästljung (L), Jonas Segersam (ICD), Margit Borgström (KD), Ulla Johansson (KD) och
Ingemar Virsån (KD).
Frånvarande:
Sven Walfridson (SD), Mona Camara Sylvan (Fr) och Arne Sandemo (M).
Ordförande ställer Simon Alm (SD) med fleras tilläggsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Simon Alm (SD) med fleras tilläggsyrkande
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 56 JA-röster mot 4 NEJ-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag. 19 ledamöter avstår från att delta i omröstningen. Två ledamöter är
frånvarande vid omröstningen.
Ja-röst avger:
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Hilde Klasson
(S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S), Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S),
Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Maffias ICristenson
(S), Eva Christiemin (S), Ove Hjorth (S), Agneta Erikson (S), Klas-Hetman Lundgren (S), Ylva
Stadell (S), Stavros Giangozoglou (S), Fredrik Ahlstedt (M), Inger Söderberg (M), Alexandra
Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Gunnar Hedberg (M), Maria Gardtjell
(MP), Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (MP),
Justerand sjgn
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Asa Strahlemo (MP), Eva Adler (MV), Trond Svendsen (MP), Ahrnad Orfali (MP), Källike
Montgomery (I\,(2), Hona Szatmåri Waldau (V), Hanna Mörck (V), Sverker Aslund (V), Tobias
Smedberg (V), Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD),
Kjell Viberg (S), Arne Sandemo (M), Mats Hans6n (M), Bekir Jusfbasic (M), Jonas Andersson (MP),
Siw Björkgren (MP), Lars-Håkan Andersson (V), Bodil Brutemark (V), Ulla Johansson (Kl)),
Ingemar Virsn (Kl)) och Josef Safady /blund (Fl).
Nej-röst avger:
Simon Alm (SD), David Perez (SD), Pavel Gamov (-) och Lisen Burmeister (SD).
Avstår:
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Liv Hahne (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus
Akemian (M), Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson
(L), Anders Westerlind (L), Urban Wästljung (L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan
Berglund (C), Madelene Andersson (M), Malin Sjöberg Högrell (L), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson
(C) och Ingmar Jansson (C).
Frånvarande:
Sven Walfridson (SD) och Mona Camara Sylvan (Fl).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslag den 13 december 2017.
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§ 17

Kvalitetspolicy, riktlinjer för synpunktshantering mm och kvalitetspris för
Uppsala kommun
KSN-2017-3087
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva gällande kvalitetspolicy, samt
att anta ny kvalitetspolicy i ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till ny kvalitetspolicy öch tillhörande riktlinjer.
Uppsala kommuns nuvarande kvalitetspolicy antogs av fullmäktige i mars 2001. Sedan dess har både
synen på kvalitetsarbete och Uppsala kommuns organisation och arbetssätt förändrats.
För att i enlighet med den nya policyn skapa möjligheter för gemensam verksamhetsutveckling med de
som möter den kommunala verksamheten och säkra att det finns rutiner för att anmäla och hantera fel
och avvikelser har förslag till riktlinje för synpunktshantering, felanmälan och avvikelser utarbetats.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Marlene Burwick (S); bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Segersam ((D) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till
beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 december 2017.
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§ 18

Motion av Jonas Segersam (KD) om kvalitetsarbete
KSN-2017-3192
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning
Jonas Segersam (KD) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11
september föreslagit fullmäktige besluta att
- uppdra till kommunstyrelsen utforma en kvalitetsutvecklingsplan genom ett strukturerat
arbete med alla de fel och misstag som begåtts från kommunens sida.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Marlene Burwick (S); bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Segersam (KD) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till
beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 oktober 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 december 2017.
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§ 19

Internbankens lånelimiter och räntevillkor för de kommunala bolagen 2018
KSN-2017-3399
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att genomföra de
investeringar och verksamhet som beslutats i Mål och budget 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har, enligt Uppsala kommuns finanspolicy med riktlinjer och ramar för
finansverksamheten, att fastställa beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag. I nu
aktuellt ärende lämnas förslag till beloppsramar för respektive bolags upplåning under 2018 samt
fasthållande av ränte- och borgensvillkor avseende lån samt avgifter och
räntevillkor för utnyttjande av koncernkonto.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 oktober 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 december 2017.
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§ 20

Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB
KSN-2017-4059
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra fiuuanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB i enlighet
med bolagsordningen enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Under 2017 har verksamheten i Destination Uppsala AB (DUAB), där Uppsala kommun varit
delägare, flyttats över till ett nytt bolag som registrerades under namnet Nya Destination Uppsala
AB (NYDUAB). Efter verks amhetsöverflytt har DUAB ansökt om frivillig likvidation vilken har
slutförts under oktober 2017. I och med att det gamla destinationsbolaget är likviderat kan det
verksamma bolaget, Nya Destination Uppsala AB, ta bort ordet nya från sitt firmanamn och registrera
det till Destination Uppsala AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 27 november 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 december 2017.
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§ 21

Finansrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2017
KSN-2017-0051
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns
intembank, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i
enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 december 2017.
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§ 22

Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag
KSN-2014-0125
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Uppsala kommun förvärvar samtliga aktier i Arenakoncernbolaget med dess dotterbolag Uppsala
Fastighetsprojekt Holding AB, Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB och Uppsala Fastighetsprojekt
Operatörsbolaget AB,
att aktierna förvärvas för en köpeskilling om 50 002 kronor,
att omedelbart efter förvärvet överlåta samtliga aktier i Arenakoncernbolaget med dess dotterbolag,
till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
att aktierna överlåts för en köpeskilling om 50 002 kronor, samt
att den av EU-kommissionen prövade avsiktsförldaringen ska gälla som avtal mellan Uppsala
kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samt att kommunen ska ingå tomträttsavtal,
hyresavtal samt optionsavtal, i enlighet med de huvudsakliga villkor den avsiktsförklaring som prövats
av EU-kommissionen.

Reservation
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden och avger skriftlig
reservation enligt bilaga A § 22.
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation
enligt bilaga B § 22.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) anmäler ett särskilt yttrande enligt bilaga C § 22.
Sammanfattning
EU-kommissionen har den 2 maj 2013 godkänt en avsiktsförklaring mellan Uppsala kommun och
Uppsala Arena 2010 AB, som innebär att Uppsala kommun ska stödja uppförandet av en
inomhusarena för idrott m.m. Projektet ska finansieras dels genom ett stöd från Uppsala kommun om
150 miljoner kronor och dels genom extern finansiering. Projektet har försenats bl.a. på grund av
svårigheter med att hitta externa finansiärer samt på grund av att detaljplanearbetet förskjutits, vilket
också har medfört att projektet fördyrats. För att säkra projektets fortlevnad och därmed uppförandet
av anläggningen förslås att Uppsala kommun ska förvärva Uppsala Arena 2010 AB samt omedelbart
vidareförsälja bolaget till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
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Yrkanden
Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (C), Erik
Pelling (S), Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M); bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Eva Edwardsson (L):
att Uppsala kommun förvärvar samtliga aktier i Arenakoncernbolaget med dess dotterbolag Uppsala
Fastighetsprojekt Holding AB, Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB och Uppsala Fastighetsprojekt
Operatörsbolaget AB,
att aktierna förvärvas för en köpeskilling om 50 002 kronor,
att vid en vidare försäljning ska köpeskilling vara 50 002 kronor, samt
att den av EU-kommissionen prövade avsiktsförklaringen ska gälla som avtal mellan Uppsala
kommun och det bolag som förvärvar aktierna samt att kommunen ska ingå tomträttsavtal, hyresavtal
samt optionsavtal, i enlighet med de huvudsakliga villkoren den avsiktsförklaring som prövats av
EU-kommissionen.
att avslå förslaget om att omedelbart efter förvärvet överlåta samtliga aktier i Arenakoncernbolaget
med dess dotterbolag, till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Eva Edwardsson (L); återremiss med motiveringen:
att bemyndiga kommunstyrelsen att efter förvärvet överlåta samtlig aktier i Arenakoncernbolaget med
dess dotterbolag till det eller de bolag som presenterar en konkret och tydlig plan, under 2018, för hur
Eventarenan kan förverkligas utifrån kommunfullmäktiges beslut,
att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att påbörja en parallell process för
att säkerställa att hockeyns behov av ändamålsenlig arena som uppftller krav för SHL -spel tillgodoses
snarast, samt
att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att i arbetet med processen för att
säkerställa att hockeyns behov av en arena som uppftller krav för SHL-spel tillfredsställs, även
inkludera andra sporter via respektive förening och organisation som saknar hallar för att maximera
markutnyttjande i Gränbyområdet.
Maria Gardfiell (MP) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD) och Hona Szatmåri Waldau (V);
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (1(D); att uppdra till idrotts- och
fritidsnämnden att, i samarbete med den isbaserade idrotten, utreda en alternativ ishallslösning som
också klarar Sweden Hockey leagues, SBEL:s, arenakrav.
Marlene Burwick (S) yrkar att ändra "Uppsala Stadshus AB" till "Uppsala kommun" i den första attsatsen.
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Liv Hahne (M); avslag på Stefan Hanna (C) med
fleras tilläggsyrkande.
Justerande
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Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett återremissyrkande, tre
ändringsyrkanden, ett tilläggsyrkande och ett avslagsyrkande.
Ordförande ställer Mohamad Hassan (L) med fleras återremissyrkande mot ärendets avgörande denna
dag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer Mohamad Hassan (L) med fleras ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar om Marlene Burwicks (S) ändringsyrkande kan behandlas som en del av
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige godkänner den ordningen.
Ordförande ställer Marlene Burwick (S) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot
Maria Gardfiell (MP) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer Stefan Hanna (C) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2017.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 december 2017.
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§ 23

Interpellation av Jonas Segersam (KB) angående förankring av beslut
KSN-2017-4088
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick
(S) som besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Jonas Segersam (KD) och Marlene Burwick (S).
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§ 24

Fråga av Stefan Hanna (C) om den demokratiska beredningen av Uppsalas
största investeringsbeslut i modern tid
KSN-2017-4270
Stefan Hanna (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som
besvarar frågan.

Justerandes igit

Utdragsbestyrkande

33 (33)

upngie

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-29

§ 25

Fråga av Stefan Hanna (C) om tillämpningen av Uppsala kommuns
arkitekturpolicy
KSN-2017-4271
Stefan Hanna (C) har ställt en fråga till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) som
besvarar frågan.

Justeran
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Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-01-29, bilaga 1
Närvarande ledamöter:
Marlene Burwick (S)
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Hilde Klasson (S)
Gustaf Lantz (S)
Elnaz Alizadeh (S)
Peter Gustavsson (S)
Loa Mothata (S)
Carl Lindberg (S)
Patrik Kjellin (S)
Staffan Yngve (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Susanne Eriksson (S)
Mattias Kristenson (S)
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Agneta Erikson (S)
Klas-Herman Lundgren (S)
Ylva Stadell (S)
Stavros Giangozoglou (S)
Fredrik Ahlstedt (M)
Marta Obminska (M)
Therez Olsson (M)
Inger Söderberg (M)
Liv Hahne (M)
Alexandra Steinholtz (M)
Markus Lagerquist (M)
Cecilia Forss (M)
Mats Gyllander (M)
Christopher Lagerqvist (M)
Magnus Aketnian (M)
Gunnar Hedberg (M)
Maria Gardfjell (MP)
Rickard Malmström (MP)
Johan Lundqvist (M13)
Mohamad Tahir (MP)
Tarja Onegård (IVIT)
Asa Strahlemo (MT)
Eva Adler (MP)
Trond Svendsen (MP)
Johan Edstav (MP)
Ahmad Orfali (MP)
Kfillike Montgomery (MP)
hona Szatmåri Waldau (V)
Hanna Mörck (V)
Sverker Åslund (V)
Karolin Lundström (V)
Tobias Smedberg (V)
Liza Boethius (V)
Kjell Haglund (V)
Mohamad Hassan (L)
Eva Edwards son (L)
Benny Lindholm (L)

Paragraf

16-25

1-22
16-25
1-22

11-25
1-22

1-22
16-25
1-15, 17-25

1-22

1-22
7-25

Närvarande ledamöter
Anders A Aronsson (L)
Anders Westerlind (L)
Urban Wästljung (L)
Stefan Hanna (C)
Anne Lennartsson (C)
Örjan Berglund (C)
Pavel Gamov (-)
Simon Alm (SD)
David Perez (SD)
Jonas Segersam (KD)
Margit Borgström (KD)
Tomas Karlsson (Fl)

Paragraf
4-25
7-25
1-22

4-25

1-15

Paragraf
Tjänstgörande ersättare:
Kjell Viberg (S)
1-22
Peder Granath (S)
23-25
Maria Gauffin-Röjestål (S)
1-22
Rafael Waters (S)
1-10, 17-25
Arne Sandemo (M)
1-22
Mats Hansen (NI)
1-22
Bekir Jusfbasic (M)
Madelene Andersson (M)
1-16, 23-25
Jonas Andersson (MP)
Helena Nordström-Källström (MP)1-13
16
Siw Björkgren (MP)
5-25
Lars-Håkan Andersson (V)
1-4
Florian Burmeister (V)
17-25
Bodil Brutemark (V)
Malin Sjöberg Högrell (L)
1-7
Peter Nordgren (L)
1-7
Agneta Simonsson (L)
1-4
Thea Andersson (L)
Ulf Schmidt (C)
Karin Ericsson (C)
4-25
Ingmar Jansson (C)
Lisen Burrneister (SD)
Ulla Johansson (KD)
11-25
Ingemar Virs6n (KD)
1-15
Sadaf Nasiripour (Fl)
16-25
Josef Safady Aslund (Fl)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Maria Patel (S)
Kerstin Westman (S)
Björn Wall (S)
Gunilla Oltner (S)
My Lilja (S)
Jonny Husen (S)
Johan Carlsson (M)
Lars Harlin (M)
Stig Rådahl (M)
Salvador Rincon-Amat (MP)
Terence Hongslo (MY)
Daniel Rogozinski (V)

KF 2018-01-29 § 16 bilaga A

Ärende 12

Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling
Reservation
Liberalerna
Att utveckla tågtrafiken och bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm är en mycket viktig
strategisk satsning, inte enbart för Uppsala och Stockholm, utan för hela Sverige. Ostkustbanans
betydelse för tillväxt och konkurrenskraft är stor och sträcker sig genom Svealand och ända längst
upp i Norrland. Därför borde staten redan långt tidigare ha gjort den nödvändiga investeringen i
fyrspår och det utan att kräva motprestationer från kommunerna. Som utgångspunkt anser
Liberalerna att en investering som gynnar hela Sverige ska bäras av staten. De kommunala
skattemedlen ska gå till det som medlen främst avser; skola, vård och omsorg. Men så ser
situationen inte ut idag. Staten vill bygga fyrspår men villkora investeringen i utbyte mot
bostadsbygge och kollektivtrafiklösningar.
Liberalerna har länge drivit frågan om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm och är angelägna om att
det nu blir verklighet. Vi är också, trots vår tveksamhet till att staten kräver motprestationer, positiva
till det åtagande av bostadsbyggande som Uppsala kommun i och med detta avtal tar på sig, liksom
till att binda ihop stadsdelarna i södra delen av kommunen. Att kommunen lovar bebyggelse av runt
33 000 nya bostäder under några få decennier är en utmaning, men en överkomlig sådan. I den
översiktsplan som kommunfullmäktige nyligen fastställde medges motsvarande bostadsvolymer
kompletterat med samhällsservice, idrottsplatser, kulturlokaler, arbetsplatser, cykelvägar m.m.
Översiktsplanen pekar ut reserverat för kollektivtrafikstråk samt reservat för en bro över Fyrisån,
Ultunalänken, vilket blir nödvändigt för att boende i södra Uppsala ska nå den nya tågstation i
Bergsbrunna som måste byggas i samband med bygge av fyrspår. Liberalerna ställde sig bakom
beslutet om översiktplanen men-reserverade sig mot den framtida utformningen av Ultunalänken
som begränsats till att enbart gälla gång, cykel och kollektivtrafik. Liberalerna anser att en bro
behöver klara alla trafikslag, men tycker att det är rimligt att låta kollektivtrafik, gång och cykel
trafikera den från start. Däremot måste det lämnas öppet för att släppa fram andra trafikslag allt
eftersom deras miljöpåverkan minskas. Dessutom har Liberalerna förespråkat att det ska prövas om
trafiken kan klaras genom andra broförbindelser innan beslut fattas om att verkligen bygga en bro
vid det utpekade läget i Ultuna. Genom kraven i avtalet med staten slås det nu dock fast att en
kapacitetsstark förbindelse i form av Ultunalänken ska byggas.
Liberalerna säger ja till de delar av avtalet som gäller fyrspår och bostäder. Det är nödvändiga
satsningar och vi har redan fattat delar av nödvändiga åtföljande beslut i översiktsplanen. Vi är dock
skeptiska till att redan nu binda kommunen till en teknik för framtidens kollektivtrafik. Vi vill vara
öppna för den teknikutveckling som kommer att ske inom överskådlig tid. Därför vill Liberalerna inte
att Uppsala kommun i detta läge ska låsa sig vid spårväg trots att staten utlovat delfinansiering av
spårväg på Ultunalänken. En spårvägsutbyggnad där kan inte ses som en enskild satsning utan torde
leda till att spårväg ska byggas i hela staden till en avsevärt högre kostnad för Uppsala av vilket
statens bidrag om 900 miljoner kronor inte kommer att räcka långt.
Kollektivtrafiken måste ses om en naturlig del i ett framtida system och såväl spårvagn som
kapacitetsstarka bussystem kan vara gångbara alternativ. Dessutom är alternativet att dra

kapacitetsstark linbana i Ultunalänken, som avsevärt skulle spara naturmiljön, inte belyst och
avfärdas väl enkelt.
Liberalerna vill lämna teknikvalet öppet för beslut längre fram i tiden. För att uppfylla kravet i avtalet
behövs kapacitetsstark kollektivtrafik i Ultunalänken men det betyder inte nödvändigtvis spårvagn. Vi
vill säkerställa om det finns andra, bättre lösningar innan vi fattar förhastade beslut och låser oss vid
just det alternativet. Vi vill också utmana och pröva marknadens lösningar för framtida kollektivtrafik
och se över vilka innovativa och framsynta lösningar som ger Uppsalaborna den bästa och mest
hållbara rnobiliteten.
Liberalernas prioriteringar är klara — fyrspår mellan Stockholm och Uppsala samt järnväg mellan
Uppsala och Enköping. Samhällsekonomiskt gör detta betydligt mer nytta än spårvagn i centrala
Uppsala. En satsning på spårvagn i Uppsala innebär att länet i övrigt får stå tillbaka och inte får de
resurser som behövs för att hela länet ska leva.
Därför yrkade Liberalerna:
Att § 6.5 i avtalet ska lyda "Ultunalänken är ett gemensamt åtagande av regionen och kommunen.
Ansvarsfördelning och finansiering rörande infrastruktur och trafikering regleras enligt separat
överenskommelse mellan regionen och kommunen. Den tekniska lösningen ska ge en kapacitetsstark
och resurseffektiv kollektivtrafik och ska inte inkludera vägdragning över jordbruksmark."
Att texten på s. 24 i pm:et ändras så att det framgår att Uppsala kommun inte låser sig vid en redan
nu fastslagen tekniklösning och att Ultunalänken med tiden även ska kunna trafikeras av andra
trafikslag än kollektivtrafik (samt gående och cyklister) i takt med att deras miljöpåverkan minskas.
Att Uppsala kommun också förpliktigar sig att anordna en kapacitetsstark kollektivtrafiklänk mellan
Södra staden och Bergsbrunna station, men inte i detta skede låser sig vid ett teknikslag, utan lämnar
det öppet för framtida prövning.
Att Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala aktivt öppnar upp för nationella och
internationella intressenter för att komma med initiativ för framtidens mobilitetslösningar.
När votering begärdes röstade Liberalerna för avtalet, men lämnar en reservation mot att våra
yrkanden gällande att inte låsa Uppsala vid spårväg inte behandlades.

Mohamad Hassan (L)

KF 2018-01-29 § 16 bilaga B

Ärende 12

Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling
Reservation
Centerpartiet
Det är med glädje som Centerpartiet konstaterar att en fyrspårig järnvägssträckning nu äntligen
kommer dras mellan Uppsala och Stockholm. Utöver två nya järnvägsspår innebär beslutet emellertid
också en massiv exploatering av Uppsala stad och Sävja-Bergsbrunna på kort tid och en teknisk
inlåsning av Uppsalas framtida kollektivtrafikinfrastruktur. Därtill har Uppsala kommuns hantering av
det ärende som lett fram till det aktuella beslutet varit demokratiskt mycket bristfällig, varför
Centerpartiet tvingas lämna denna reservation.
En fyrspårig järnvägssträckning mellan Uppsala och Stockholm är en nödvändig
infrastrukturförbättring som kommer få positiv inverkan på hela Uppsalaregionen. Fler och tätare
tågavgångar till och från Stockholm kommer knyta samman arbetsmarknadsregionen StockholmUppsala på ett välbehövligt sätt. Centerpartiet har länge stöttat fyrspår, inte minst då det har stor
betydelse för de människor som bor på de två tredjedelar av Sveriges yta som ligger norr om
Uppsala:
För att förbinda sig att anlägga fyrspårig järnväg ställer staten emellertid motkrav. Uppsala kommun
måste enligt det föreslagna avtalet som motprestation förbinda sig att inleda en massiv exploatering
av Uppsala stad och Sävja-Bergsbrunna, anlägga spårväg mellan Ultuna och Bergsbrunna samt att
uppföra en broförbindelse enbart för spårväg. Detta skulle innebära en teknisk låsning av Uppsalas
kollektivtrafik för överskådlig framtid, enorma investeringskostnader samt en radikalt förändrad
karaktär av såväl Uppsala stad som Sävja och Bergsbrunna.
Centerpartiet menar att en fråga av den här digniteten måste utredas och debatteras grundligt bland
både politiker och invånare innan beslut fattas. Så har inte skett i det aktuella fallet. Istället så har ett
beslut hastats fram utan fullständiga underlag, och det underlag som finns är därtill bristfälligt och
bygger på inaktuella antaganden. Att driva fram ett ärende om en rnångmiljardinvestering på det här
sättet, utan insyn för merparten av folkets förtroendevalda och utan möjlighet för allmänhet och
media att granska ärendet, är demokratiskt förkastligt. Vidare så är det ekonomiskt ansvarslöst att
förbinda sig att investera i ett helt nytt kollektivtrafiksystem utan information om exakt hur det ska
dras, hur det ska kopplas samman med annan infrastruktur och hur mycket det kommer att kosta.
De kostnads- och intäktskalkyler som utgör underlag för beslutet bygger på en gammal utredning av
kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala som rörde en helt annan dragning av en eventuell spårväg.
Slutsatserna från den utredningen är inte utan vidare applicerbara på en ny dragning.
Centerpartiet är förespråkare av kapacitetsstark kollektivtrafik och ser gärna en spårlösning om en
förutsättningslös och seriös utredning visar att det är det bästa alternativet på lång sikt, med hänsyn
tagen till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Att förbinda sig att anlägga spårväg utan att
veta vad det kommer kosta eller hur det kommer påverka Uppsala vore emellertid att förvalta
väljarnas förtroende på ett ansvarslöst och nonchalant sätt.
Centerpartiet vill se en mer hållbar stads- och landsbyggnadspolitik, som skapar förutsättningar för
hela Uppsala kommun att utvecklas. Uppsala stad har länge präglats av sin grönska, och det anser
Centerpartiet att staden borde få fortsätta göra. Grönområdena i centralorten är viktiga ur åtskilliga

aspekter. De stärker Uppsalas attraktivitet, ökar människors välbefinnande och bidrar till bättre
luftkvalitet i staden.
Beslutet i det aktuella ärendet innebär en massiv exploatering av Södra staden och SävjaBergsbrunna. Stora grönområden kommer byggas bort och många människor som är bosatta i dessa
områden kommer förlora den närhet till naturen som i somligas fall är orsaken till att de en gång
valde att flytta dit. Detta är något som
Centerpartiet motsätter sig. Uppsala måste utvecklas, men kommunen måste gå varsamt fram och ta
hänsyn till befintliga bostadsområdens karaktär i utvecklingsarbetet. I annat fall riskerar unika värden
att gå förlorade för alltid, då stadsbyggnadsförändringar tenderar att bli permanenta.
Därtill finns en rättviseproblematik i att så massivt exploatera två så begränsade områden. Uppsala
kommun kommer behöva investera många miljarder i dessa områden. Vid sidan av bostadsbyggande
kommer kommunen även behöva anlägga vägar och cykelvägar, bygga förskolor och etablera lokaler
för kultur och idrott. En mycket stor andel av kommunens investeringsmedel kommer således att
koncentreras till Södra staden och Sävja-Bergsbrunna i decennier framöver.
Samtidigt finns investeringsbehov också på andra håll i kommunen. Runtom i Uppsalas mindre orter
och på kommunens stora landsbygd lever människor redan idag med eftersatta skolor, färre inslag av
kommersiell och offentlig service, samt sämre möjligheter till idrott och friskvård. Efterfrågan på
prisvärda bostäder är stor runtom i hela kommunen. Att i decennier koncentrera kommunens
begränsade resurser till Södra staden och Sävja-Bergsbrunna skulle innebära att servicen på andra
håll i kommunen blir än mer eftersatt.
De mindre orternas och landsbygdens problem kan i stor utsträckning härledas till otillräckligt
befolkningsunderlag. Därför vill Centerpartiet bygga fler bostäder i Almunge, Vattholma, Björklinge,
Vänge, Storvreta och Skyttorp. De fyra första orterna är utvalda med anledning av att de ligger längs
kollektivtrafikstråk, har lämplig geografisk placering för att förse den omkringliggande landsbygden
med service, samt att kommunen äger mark att exploatera här. Skyttorp har därtill valts då det ligger
utmed järnvägen och således är en ort som kommer gagnas extra mycket av fyrspår mellan UppsalaStockholm.
Genom att sprida exploatering och investeringar i hela Uppsala kommun utvecklas hela Uppsala
hållbart, och vi kan förhindra att delar av centralorten förvandlas till en betongdjungel samtidigt som
service och livskvalitet försämras i kommunens övriga delar.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet
att

Uppsala kommun formellt uttalar sitt stöd för Trafikverkets förslag om att anlägga
fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm.

att

Uppsala kommun genomför en medborgardialog om hur investeringar i
kapacitetsstark kollektivtrafik och nybyggnation av bostäder och verksamhetsytor,
utöver vad som anges i gällande översiktsplan, i anslutning till fyrspårsinvesteringen
bäst hanteras.

att

inte koncentrera ännu mer planerad ny bebyggelse till Uppsala stads södra delar, utan
lokalisera delar av de bostäder och verksamhetslokaler som föreslås i kommunens
södra delar utmed befintliga spår, med fokus på Storvreta, Vattholma och Skyttorp.

att

inte specificera spårväg utan endast ange kapacitetsstark kollektivtrafik i avtalet.

att

broförbindelsen över Fyrisån ska ha bärighet för fler trafikslag än enbart spårväg.

att

Region Uppsalas del av de totala investeringarna ska uppgå till minst 25 procent för att
bland annat säkerställa förutsättningar för värdeåterföring, och att värdeåterföringen
tillfaller Uppsala kommun.

Stefan Hanna (C)

KF 2018-01-29 § 16 bilaga C

Kommunfullmäktige 2018-01-29
Ärende 12

Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling
Reservation
Kristdemokraterna
Vi kristdemokrater välkomnar en satsning på fyrspår och spårvagn i Uppsala. Vi har under många år
drivit på för att få ett spårvägssystem på plats, och tagit initiativ till att Uppsala är medlemmar i
föreningen Sveriges Spårvagnsstäder. Inför valet 2014 var en ny pendeltågsstation söder om
Bergsbrunna, försörjd med spårvagnsförbindelser till Gottsunda och Gränby vår viktigaste fråga på
stadsbyggnadsområdet.
Vi deklarerade därför i debatten inför beslutet i kommunfullmäktige att vi stödjer förslaget. Eftersom
ordförande öppnade upp för att lämna yrkanden på det framförhandlade avtalet, vilket vi anser helt
fel och inledningsvis yrkade avslag på, lämnade dock även vi ett yrkande om att pendeltågsstationen
bör ligga längre söder om Bergsbrunna, och avstod därmed från att delta i det avgörande beslutet
eftersom vårt yrkande föll. Uppsala kommunfullmäktige kan ju inte för egen del ändra innehållet i ett
redan framförhandlat avtal och därför borde yrkanden om ändringar ha betraktats som att förslaget
därmed hade återremitterats till kommunstyrelsen för omförhandling.
Hela behandlingen i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige illustrerar med önskad tydlighet
bristerna i majoritetens förmåga att leda kommunen och förankra beslut. Det är uppenbart att de tre
sittande gruppledarna redan börjar se fram mot sin avslutning i kommunpolitiken och inte förmår
hålla i viktiga och för Uppsala kommun avgörande frågor.
Vi har sedan vi första gången fick se förslaget, strax innan kommunstyrelsen i december, varit kritiska
till den snabba och forcerade förhandlingsprocess som nu till slut har lett fram till följande avtal
mellan stat, region och kommun.1 en sådan stor och viktig fråga som avtalet om fyrspår är det viktigt
att ett avtal är väl genomarbetat och inte innebär en onödig detaljstyrning från staten om det som
kommunen är ansvarig för.1KS yrkade vi återremiss för omförhandling men vid behandlingen i
kommunfullmäktige var vi angelägna att få ett avgörande så att processen kan gå vidare.
Vi upplever tyvärr inte att våra synpunkter har beaktats i förhandlingsprocessen och därför får vi
delge dem här i reservationens form.
För det första ville vi se en sydligare placering av pendeltågsstation i Bergsbrunna där man då får
undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen.
Genom att flytta pendeltågsstationen söderut får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt tar
över värdefull jordbruksmark mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka (40 hektar enligt förslaget). Vi
har också tidigare lyft idén om att lägga en del av järnvägen vid Bergsbrunna/Sävja i tunnel för att
minska barriäreffekten och få ett bättre "Nya Uppsala" som denna nya stad kan bli.
Vi ser även ett tydligt behov för alla boende i nya bostäder i Gottsunda och Sävja av en
vägförbindelse ut till pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten (alltså parallellt med
Ultunalänken), och delar alltså inte ståndpunkten att en bro ska kunna trafikeras enbart med
spårtrafik (i enlighet med vår tidigare reservation i översiktsplanen 2016).

Slutligen hade vi önskat att staten inte hade gått in och detaljstyrt bostadsbyggandet i Uppsala
kommun när det gäller exempelvis täthet, materialval och parkeringar.
Vi beklagar att den rödgröna majoriteten inte bättre förmår genomföra en process som samlar så
många partier som möjligt i en fråga som är så viktig för Uppsalas framtid.

Jonas Segersam (KD)

KF 2018-01-29 § 16 bilaga D

Ärende 12
Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken samt större
områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling
Särskilt yttrande
Moderaterna
Moderaterna står bakom avtalet och har länge drivit på i frågan om fyrspår. Vi är väldigt glada över
att ett avtal med ansvarsfull finansiering nu kommit till stånd mellan staten, regionen och
kommunen. Vi välkomnar tillväxten med 33 000 nya bostäder och ser att detta kommer att stärka
Uppsalas roll i Mälardalsregionen som framtids kommun där alla Uppsalabor kan förverkliga sina
livsdrömmar:
Moderaterna ser fram emot den fortsatta processen kring utformningen av kapacitetsstark
kollektivtrafik inom ramen för Framkollus (samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala kommun).
Det är viktigt att lösningen både möter det framtida behovet av kollektivtrafik och ger bästa möjliga
framkomlighet för pengarna. Teknikval, sträckning, hållplatser och gränsdragning mellan region och
kommun är inte låsta i avtalet och kommer vara viktiga delar i den framtida processen i Framkollus.
Avtalet med staten är tydligt reglerat att medfinansiering sker endast till spårväg men att kommunen
•kan Välja annankaPacitetstrk koilektivtrafik men utan m'edfinansiering vilket behöver vägas in i det.
framtida utvecklingsarbetet.
Moderaterna ser även att det finns behov av vägförbindelse mellan Bergsbrunna och
Ultuna/Gottsunda och kommer därför att ta upp den frågan i särskild ordning i enlighet med vår
tidigare reservation i översiktsplanen 2016.

KF 2018-01-29 § 16 bilaga E

Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på Ultunalänken
samt större områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling
Särskilt yttrande
Sverigedemokraterna är positiva till fyra spår. Det är en viktig investering som länkar
samman Uppsala med Stockholm på ett önskvärt sätt. Avtalet innehåller dock en hel del
villkor som vi inte är positiva till. Delar har dock ändå förankring i den översiktsplan som
vunnit majoritet i fullmäktige, men delar är inte ännu avhandlade av politiken i Uppsala.
Spårvagnsinvesteringar i miljarder har inte politiken tagit ställning till varför det är olyckligt
att det dyker upp i detta avtal.
Det är något av en gisslansituation där politiken tvingas göra avkall på en stor del av det
kommunala självstyret till förmån för att kunna få dessa fyra spår. Det är SD beredda att göra
med undantag för frågan om spårvagnar som kommer att kosta alldeles för mycket. Den
frågan påstår en del att den inte är avgjord med avtalet, medan andra påstår att man visst har
förbundit sig till spårvagnar om man godtar avtalet. Av den anledningen yrkade SD bifall till
avtalet med ett tilläggsyrkande om att tillskriva regeringen om att politiken i Uppsala inte
anser sig vara låst.i frågan om spårvagnar.

Simon Alm (SD)

KF 2018-01-29 § 16 bilaga F

Särskilt yttrande
Urban Wästljung (L)

Kommunfullmäktige 2018-01-29
Ärende 12, Avtal om fyrspårsinvestering i ostkustbanan, spårburen kollektivtrafik på
Ultunalänken samt större områden för bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling
Att utveckla tågtrafiken och bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm är en mycket viktig
strategisk satsning, inte enbart för Uppsala och Stockholm, utan för hela Sverige. Ostkustbanans
betydelse för tillväxt och konkurrenskraft är stor och sträcker sig genom Svealand och ända längst
upp i Norrland. Det är mycket anmärkningsvärt att staten nu vill bygga fyrspår inom ramen för
infrastrukturplanen 2018-2029 men villkora investeringen i utbyte mot bostadsbygge och
kollektivtrafiklösningar. Bostadsbyggandet ligger inom ramen för Uppsalas översiktsplan men
åtagandena i avtalet avses inte fullgöras inom planperioden utan kommer i allt väsentligt att
slutföras efter 2029.
Jag är, liksom mitt parti Liberalerna, angelägen om att förslaget om fyrspår mellan Uppsala och
Stockholm
nu blir verklighet. Jag är också positiv huvuddragen i avtalet men anser att det är fel att nu
binda sig till att välja det mycket kostsamma alternativet spårväg som alternativ för den
kapacitetsstarka kollektivtrafik som är en del av avtalet. Det finns andra kapacitetsstarka och
miljöanpassade kollektivtrafiksystem, till exempel eldrivna bussar som till avsevärt lägre kostnader
skulle ge samma nytta för Uppsalas invånare.
Avtalet föreskriver att en kollektivtrafiklänk, den så kallade Ultunalänken ska anläggas mellan Södra
Uppsala och Bergsbrunna. Liberalerna har tidigare förespråkat att det ska prövas om trafiken kan
klaras genom andra broförbindelser innan beslut fattas om att verkligen bygga en bro vid det
utpekade läget i Ultuna. Genom kraven i avtalet med staten slås det nu dock fast att en
kapacitetsstark förbindelse i form av Ultunalänken ska byggas
Kollektivtrafiken måste ses om en naturlig del i ett framtida system och såväl spårvagn som
kapacitetsstarka bussystem kan vara gångbara alternativ; Dessutom är alternativet att dra
kapacitetsstark linbana i Ultunalänken, son) avsevärt skullp värna naturmiljön, bättre uppfylla
kulturmiljövårdens intressen och minska riskerna för grundvattnet och Uppsalaåsen inte belyst och
avfärdas väl enkelt i avtalet.
Mina prioriteringar är klara och med hänvisning till Liberalernas yrkanden ger jag mitt fulla stöd till
fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, men kan inte rösta ja till Kommunstyrelsens förslag att binda
alternativen för Ultunalänken till spårväg.
Funbo 2018-02-04

Urban Wästljung

KF 2018-01-29 § 22 bilaga A

Kommunfullmäktige 29/1-2018, ärende 17, Förvärv och försäljning av
Arenakoncernbolaget med dotterbolag
Reservation:
Liberalerna ställde sig i kommunfullmäktige bakom att Uppsala kommun förvärvar samtliga
aktier i Arenakoncernbolaget med dess dotterbolag Uppsala Fastighetsprojekt Holding AB,
Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB och Uppsala Fastighetsprojekt Operatörsbolaget AB till
en köpeskilling om 50 002 kronor. Liksom att köpeskillingen vid en vidare försäljning ska vara
50 002 kronor och att den av EU-kommissionen prövade avsiktsförklaringen ska gälla som
avtal mellan Uppsala kommun och det bolag som förvärvar aktierna samt att kommunen ska
ingå tomträttsavtal, hyresavtal samt optionsavtal, i enlighet med de huvudsakliga villkoren i
den avsiktsförklaring som prövats av EU-kommissionen.
Däremot avslog Liberalerna förslaget om att omedelbart efter förvärvet överlåta samtliga
aktier i Arenakoncernbolaget med dess dotterbolag, till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
A13. I Stället föreslog Liberalerna att återremitteras den delen av ärendet Med häsnitTig
följande att-satser:
att bemyndiga kommunstyrelsen att efter förvärvet överlåta samtliga aktier i
Arenakoncernbolaget med dess dotterbolag till det eller de bolag som presenterar en
konkret och tydlig plan, under 2018, för hur Eventarenan kan förverkligas utifrån
kommunfullmäktiges beslut,
att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att påbörja en parallell
process för att säkerställa att hockeyns behov av en ändamålsenlig arena som uppfyller krav
för SHL-spel tillgodoses snarast.
att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att i arbetet med processen
för att säkerställa att hockeyns behov av en arena som uppfyller krav för SHL-spel
tillfredsställs, även inkludera andra sporter via respektive förening och organisation som
saknar hallar för att maximera markutnyttjandet i Gränbyområdet.

Mohamad Hassan (L)•
Gruppledare och kommunalråd

Liberalerna
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Förvärv och försäljning av Arenakoncernbolaget med dotterbolag
Reservation
SD är positiva till att göra en arenasatsning av det slag som är aktuellt. Det har dock i detta
fall varit ett ekonomiskt upplägg och ansvarsfördelning som varit ofördelaktigt för
Uppsalaborna samt som lett till att ärendet har blivit en utdragen långbänk. Arenan behövs
och där har vi kommit fram till slutsatsen att Uppsala kommun behöver förverkliga detta helt
på egen hand alternativt låta en privat aktör ensam hantera frågan.
Denna medelväg är ofördelaktig där skattekollektivet riskerar 150 miljoner i investeringen,
vilket i praktiken är ett bidrag till den som uppför arenan. Därutöver garanteras en inhyrning
från kommunens sida om cirka 400 miljoner kronor. Modellen leder till stor riskaptit hos
privata aktörer som efter många års möjlighet fortfarande inte klarat av att komma till start
med bygget.
Av den anledningen yrkade SD avslag på att fortsätta på den inslagna vägen.

Simon Alm (SD)
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Ärende 17
Förvärv och försäljning av Arenakoncern bolaget
Särskilt yttrande
Centerpartiet och Kristdemokraterna
Centerpartiet och Kristdemokraterna gläds åt att kunna bidra till att Uppsala Eventcenter ges en ny
chans. Våra partier prioriterar välfärdens kärna och det kommunala kärnuppdraget, och i dagsläget
är investeringsbehoven inom bland annat skola och omsorg stora. Den finansieringsmodell för
Uppsala Eventcenter som nu ges en andra chans möjliggör för Uppsala kommun att prioritera
investeringar i välfärden istället för att lägga en stor del av kommunens begränsade resurser på en ny
arena.
Våra partier hoppas att den nya ägaren av projektbolagen lyckas ta arenaprojektet vidare till fas 3,
men vi anser samtidigt att det behövs en insikt om att så kanske inte sker. Centerpartiet och
Kristdemokraterna anser att det vore olyckligt om Uppsala kommun i ett sådant fall stod oförberedd
på att hantera situationen, och projektet med att förverkliga en ny arena för ishockey och andra
isidrotter behövde börja om på ruta ett. Därför anser vii kommunfullmäktige att Uppsala kommun
redan nu borde börja inventera det aktuella läget med nuvarande arena (arenor) och utreda
alternativa lösningar för den händelse att det nuvarande arenaprojektet inte har kommit vidare -när
tiden går ut för Samhällsbyggnadsbolaget i sommar.
Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade på

att Uppsala kommun ska utreda alternativa arenalösningar som klarar SHL:s krav för isidrottens
behov, för den händelse att projektbolagens nya ägare inte lyckas ta Uppsala Eventcenter hela
vägen till fas 3 och färdigställande.

Stefan Hanna ()
Jonas Segersam (KD)

