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SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

Plats och tid: KS-salen, Stadshuset, 13:00- 15:40 

Ledamöter: Maria Gardfjell (MP), 1 :e vice ordf 
Caroline Andersson (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Rahima Ortac (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Hona Szatmari Waldau (V) 
Marta Obminska (M) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S), tjg 
Eva Christiernin (S), tjg 
Linda Eskilsson (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Rikard Sparby (M), tjg 
Mats Gyllander (M) 
Louise Landerholm Bill (M), tjg 
Anna Manell (FP), tjg 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga: Christoffer Nilsson, chef för 
kommunledningskontoret 
Jan Malmberg, finanschef 
Jan Holmlund, förvaltningsdirektör 
Tomas Odin, förvaltningsdirektör 
Ulla Holmgren, produktionsdirektör 
Sara Duvner, processledare 
Per Davidsson, kanslichef 
Astrid Anker, sekreterare 
Inga-Lena Andersson, pressekreterare 
Marie-Louise Sandberg KS-direkt 
Sara Hallman, sekreterare 

Utses att justera: Anna Manell (FP) 
Justeringens 
plats och tid: 

Susanne Eriksson (S), pol sela-
Elin Lundgren (S), pol sela 
Jonathan Hermansson (S), pol sela 
Carolina Zandén (M), pol sela 
Daniel Kinnerup (M), pol sela 
Pia Agestedt (MP), pol sekr 
Erik Viklund (V), pol sela-
Andrea Daleflod (FP), pol sela 
Jenny Gavelin (FP), pol sela 
David Berg (C), pol sekr 

Paragrafer: 25-52 

Underskrifter: 
Maria Gardfjell, ordföra 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Kommunstyrelsen 
2015-03-11 

Förvaringsplats , , , , , 
för protokollet: WMMMff&l, 

Underskrift: 

Datum för anslags nedtagande: lo fr- Ö V - Of 
Sista dag för överklagande: /LoI 6 - _ 

G, JlAvMoZtT 

Namn 

Justerandes sign 

H a 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§25 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anna Manell (FP) att jämte ordförande justera dagens protokoll tisdagen den 17 mars kl 
16.30. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§26 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med följande ändringar; 

- efter punkten nio på föredragningslistan behandlas punkterna 12, 15 och 18 i den ordningen. 

Justerandes sign 

R(r-

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§27 

Årsbokslut 2014 kommunstyrelsen 
KSN-2015-0062 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut 2014 för kommunstyrelsen, 

att godkänna verksamhetsberättelse 2014 och uppdrag givna av kommunfullmäktige i IVE 2014-
2017 t i l l kommunstyrelsen, 

att godkänna uppföljningen av inriktningsmålen för kommunstyrelsen 2014, 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens indikatorer för 2014, 

att godkänna uppföljningen av övriga uppdrag givna av kommunfullmäktige t i l l kommunstyrelsen, 
samt 

att godkänna särskilda uppföljningar från kommunstyrelsen ti l l kommunens årsbokslut. 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 27. 

S ammanfattning 
Kommunstyrelsen har att under kommunfullmäktige utveckla Uppsala kommun och vara 
ledningsorgan för den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen fastställer årligen budget och 
verksamhetsplan vilka nu följs upp. 
Kommunstyrelsens bokslut visar ett negativt resultat om 51,9 miljoner kronor i relation till beslutat 
kommunbidrag om 283 miljoner kronor. 47,1 miljoner kronor av resultatet härrör från 
markförvärvet av Ulleråkersområdet varav 8,4 miljoner kronor avser realisationsförlust vid 
försäljning av Kronåsens vårdskola. Årets netto av realisationsvinster och realisationsförluster tf ån 
exploatering, Ulleråker och bostadsförsäljning uppgår t i l l 0,9 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 3 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§28 

Årsbokslut 2014 socialnämnden för barn och unga 
KSN-2015-0451 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut 2014 för socialnämnden för barn och unga. 

Sammanfattning 
Socialnämnden för barn och unga redovisar ett negativt resultat för 2014 om -5,6 miljoner kronor. 
Det negativa resultatet fmns inom området individ- och familjeomsorg, barn- och ungdomsvård. 

Nämndens resultat per augusti var -5,9 miljoner kronor och årsprognosen visade -12,2 miljoner 
kronor. Nämnden har i flera år arbetet med olika åtgärder för att uppnå budget i balans. Tidigare har 
åtgärderna haft begränsad effekt men under andra halvåret 2014 har arbetet givit positiva resultat. 

Nämnden har även under året genomfört flera upphandlingar i syfte att sänka kostnaderna och öka 
kvaliteten inom barn- och ungdomsvården. Under 2015 träder flera av avtalen i kraft vilket kommer 
att få positiva effekter på kostnaderna inom barn- och ungdomsvården under kommande år. 

Beslutsunderlag 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har upprättat förslag t i l l skrivelse den 6 febmari 
2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
' "KOMMUN 

Socialnämnden för barn och unga 
Akten 

Justerandes sign 
\Ayfr 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§29 

Årsbokslut 2014 för barn- och ungdomsnämnden 
KSN-2015-0416 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsbokslut 2014 för barn- och ungdomsnämnden. 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 29. 

Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden redovisar för 2014 ett resultat på 10 433 tkr och avviker mot 
motsvarande belopp mot kommunfullmäktiges tilldelning och nämndens budget. Nämnden har 
därmed ekonomi i balans. 
Samtliga nämndens verksamlietsområden redovisar ett bättre resultat än budget med undantag för 
grandskola som redovisar ett underskott med 26 930 tkr. Underskott inom grundskoleverksamheten 
beror dels på fler elever än kommunfullmäktiges tilldelning dels på högre kostnader för busskort 
och högre ersättning för tillägg t i l l nyanlända elever jämfört med nämndens budget. Förskolan 
redovisar ett överskott med 22 620 tkr- och beror på färre barn än kommunfullmäktiges tilldelning. 

Beslutsunderlag 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har upprättat förslag t i l l skrivelse den 10 februari 
2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Barn- och ungdomsnämnden 
Akten 

Justerandes sign 

fetr 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§30 

Årsbokslut 2014 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
KSN-2015-0415 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut for utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014. 

Uppsala 
r •KOMMUN 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 30. 

Sammanfattning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, redovisar ett positivt resultat för 2014 med 17 
835 tkr, vilket är 28 560 tkr över budget. Jämfört med föregående års resultat på 7 454 tkr är det en 
förbättring med cirka 10 400 tkr, och jämfört med senaste lämnade prognos per oktober en 
förbättring med cirka 12 400 tkr. 
Beslutsunderlag 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har upprättat förslag t i l l skrivelse den 26 januari 
2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
Akten 

Justerandes sign 

AJ 
Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§31 

Årsbokslut 2014 för nämnden för hälsa och omsorg 
KSN-2015-0456 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut for nämnden för hälsa och omsorg 2014. 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga §31 . 

Sammanfattning 
Enligt den kommunala redovisningslagen ska den löpande bokföringen för varje räkenskapsår 
avslutas med ett årsbokslut. Kommunledningskontoret har även upprättat anvisningar vilket 
material som ska ingå i bokslutet. Kontoret för hälsa vård och omsorg har sammanställt förslag t i l l 
bokslut. Förutom nämndens årsberättelse ingår som bilagor de dokument som enligt anvisningarna 
ska redovisas i bokslutet. 
Beslutsunderlag 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg har upprättat förslag t i l l skrivelse den 25 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
r " K O M M U N 

Nämnden för hälsa- och omsorg 
Akten 

Justerandes sign 
\k\J 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§32 

Årsbokslut 2014 för Styrelsen för vård och bildning 
KSN-2015-0432 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för styrelsen for vård och bildning 2014. 

Sammanfattning 
Styrelsen för vård och bildning upphör i samband med att ny organisation för Uppsala kommun 
gäller från och med 1 januari 2015. Bokslut och årsredovisning 2014 för nämnder och styrelser som 
upphör att gälla ska behandlas och godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Vård och bildning har upprättat förslag t i l l skrivelse den 11 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Styrelsen för vård och bildning 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• "KOMMUN 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§33 

Internbankens lånelimiter för de kommunala bolagen 2015 
KSN-2014-1554 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa lånelimiter för respektive kommunalt bolag avseende utrymme på koncernkontot och 
upplåning via Uppsala kommun, samt 

att ge ekonomidirektören bemyndigande att justera limiterna på koncemkontot tillfälligt under 
högst ett kvartal så länge de sammantaget inte överskrider det tillgängliga kreditbeloppet på 
koncernkontot. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns Finanspolicy med riktlinjer och ramar för finansverksamheten från den 9 
december 2013 ska kommunstyrelsen fastställa beloppsramar och villkor för utlåning t i l l 
kommunens bolag. I detta ärende fastställs beloppsramama utgående från IVE 2015-2018.1 ett 
parallellt ärende lämnas förslag t i l l villkor för utlåning från Uppsala kommun till de helägda 
kommunala bolagen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 7 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§34 

Försäkringspolicy med riktlinjer 
KSN-2014-1490 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att fastställa försäkringspolicy för Uppsala kommun med bolag enligt ärendets bilaga 1. 

Under förutsättning av beslut enligt ovan beslutar kommunstyrelsen före egen del 
att fastställa riktlinjer för försälaingsverksamheten knutna ti l l försäkringspolicyn enligt ärendets 
bilaga 2. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns fastigheter, inklusive medförsäkrade bolag, har ett samlat försäkringsvärde på 
närmare 13 miljarder kronor. Uppsala kommun och del av bolagen har sin försäkringslösning 
genom det delägda bolaget Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB). 

Idag har flera av bolagen i kommunkoncernen sina försäkringslösningar genom andra 
försäkringsgivare. För att skapa en gemensam syn på hur försäkringsverksamheten i Uppsala 
kommunkoncern ska hanteras har utarbetats ett förslag t i l l policy med tillhörande riktlinjer. I detta 
ärende lämnas en besloivning av de synsätt och motiv som ligger t i l l grund för förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 26 januari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign 

\Åfr 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§35 

Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation 
KSN-2015-0433 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att efterge ett lån om 7,9 miljoner kronor til l Stiftelsen Jälla Egendom, 

att medge stiftelsen ränte- och amorteringsfrihet på ett lån om 8,3 miljoner konor från och med 
2015-01-01 fram ti l l dess ny prövning kan göras baserat på stiftelsens bokslut för 2014, 

att stadsbyggnadsförvaltningen ska upprätta ett arrendeavtal mellan Uppsala kommun och stiftelse, 

att uppdra t i l l stiftelsen att genomlysa sin ekonomi så att resultaten i de två verksamhetsgrenarna, 
utbildning respektive skogs- och jordbruk, kan utläsas, 

att stiftelsen ska upprätta en affärsplan för skogs- och jordbruket, 

att uppdra t i l l stiftelsen att tillsammans med utbildningsförvaltningen - se över och tydliggör 
fördelningen av tillgångar, - pröva ersättningsmodellen mellan stiftelse och 
utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet, samt 

att informera stiftelsen om förslag t i l l åtgärder enligt ärendets bilaga. 

Särskilt yttrande 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt 
yttrande enligt bilaga § 35. 

Sammanfattning 
Stiftelsen har i samband med bokslut och vid möten med företrädare för Uppsala kommun tagit upp 
och redovisat stiftelsens svaga ekonomiska situation. 

Yrkanden 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall 
ti l l arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Justerandes sign 

K G 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
* "KOMMUN 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§ 35 (forts) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 24 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Stiftelsen Jälla Egendom 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Akten 

Justerandes sign 

(U A 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§36 

Finansdepartementets remiss promemoria ändrad inkomstutjämning för 
kommuner och landsting 
KSN-2015-0081 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Från och med 2014 genomfördes en förändring i hdcomstutjämningssystemet innebärande att de 
kommuner som betalar en avgift i inlcomstutjämningen fick sin avgift reducerad. För att denna 
avgiftsminslcning inte skulle finansieras av de kommuner som erhåller ett bidrag i 
inlcomstutjämningen infördes samtidigt ett särskilt bidrag för dessa kommuner vilket möter den 
minskning de fick i systemet för inkomstutjämning. Finansdepartementet föreslår nu att 
inkomstutjämningen ska återgå t i l l det som gällde fram till och med 2013. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Finansdepartementet 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
• "KOMMUN 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§37 

Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar 
KSN-2014-1514 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avskaffa utmanarrätten. 

Kommunstyrelsen beslutar därutöver för egen del 

att besvara utmaningen från Rescue kit enligt ärendets bilaga 1, 

att besvara utmaningen om borgerliga begravmngsförrättare enligt ärendets bilaga 2, samt 

att lägga rapport om utmanarrätten til l handlingarna enligt ärendets bilaga 3. 

Reservation 
Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar 
sig t i l l förmån för enligt yrkande enligt bilaga § 37. 
Simon Alm (SD) avger reservation. 

Sammanfattning 
Sara Pellving, borgerlig officiant vid begravningsbyrån Jordiska, har i skri velse utmanat 
kommunens borgerliga begravmngsförrättare. (Bilaga 4) Ärendet förelades kommunstyrelsens 
arbetsutskott med förslaget att kommunfullmäktige inte skulle utse begravmngsförrättare för 
mandatperioden 2015-18. Utskottet återremitterade ärendet 11 juni 2014 (§ 127). 

Kommunfullmäktige har den 15 december 2014 (§ 264) utsett borgerliga begravningsförrättare 
Rescue Kit H2 har i en skrivelse 1 december 2014 utmanat Uppsala kommun kring utbildning inom 
säkerhetsfrågor och krishantering (Bilaga 5). Den utmanade verksamheten är kommunstyrelsens 
ansvar. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall t i l l kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag t i l l beslut. 

Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar 

"att utmanarrätten i Uppsala kommun ska vara Icvar och därmed avslå förslaget 

Yrkanden 

till beslut". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§ 37 (forts) 

Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) föreslår att 
kommunstyrelsen därutöver beslutar för egen del: 

"att utmaningarna i ärendet återremitteras som konsekvens av ovanstående beslut". 

Simon Alm (SD) instämmer i yrkandet framlagt av Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan 
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l arbetsutskottets förslag t i l l att-sats 1 mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss av att-satser 2 och 3 mot att att-satsema 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att att-satserna 2 och 3 ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på att-satserna 2, 3 och 4 och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla att-satsema 2, 3 och 4. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 26 februari 2015. 

Arbetsutskottet här biträtt förslaget. 

Uppsala 
' • K O M M U N 

Justerandes sign 
fe 

Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§38 

Rapportering av internkontroll 2014 och internkontrollplan 2015 för 
kommunstyrelsen 
KSN-2015-0024 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av den interna kontrollen for 2014, 

att godkänna internkontrollplan för 2015, samt 
att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att göra en riskanalys samt föreslå åtgärder ti l l kommande 
års internkontrollplan för mark- och exploateringsverksamheten. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar ti l l att skapa en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 
2015 års intemkontroll omfattar kontroll av redovisningsprocessens och verksamhetens rutiner samt 
efterlevnad av regler, policy och beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 28 januari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

Justerandes sign 

IMG 
Utdragsbestyrkande 
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K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§39 

Riktlinjer för lönebildning 
KSN-2014-1460 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för lönebildning i Uppsala kommun, samt 

att upphäva Riktlinjer för lönebildning antagna den 11 april 2012. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun är en mycket stor organisation med delegerat ansvar för medarbetarffågor som 
lönesättning. För att skapa förutsättning för en kommungemensam lönebildning och ett utrymme för 
lönepolitikens genomslag bör riktlinjerna för lönebildningen förtydligas. Riktlinjerna kompletteras 
årligen med kommunstyrelsens lönepolitiska agenda med beslut om inriktningar och prioriteringar. 
Lönekartläggning genomförs årligen och kan ligga til l grund för lönepolitiska beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 5 januari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
• ^ • K O M M U N 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign 

Hl 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
• "KOMMUN 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§40 

Inrättande av ett representationsutskott 
KSN-2014-1170 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett representationsutskott, 

att anta arbetsordning för representationsutskottet enligt ärendets bilaga. 

S ammanfattning 
Det finns ett behov av att samordna beslut kring kommunstyrelsens externa representation samt 
hantering av inbjudningar t i l l internationella mässor, konferenser och möten. Förslaget är att ett 
utskott inrättas under kommunstyrelsen som får ansvar för dessa frågor. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 25 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunledningskontoret 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

k A / tikj 



20(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§41 

Utvärdering av samarbete i gemensam räddningsnämnd avseende Tierps, 
Uppsalas och Östhammars kommun 
KSN-2014-0734 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för Uppsala del godkänna utvärdering av gemensam räddningsnänmd avseende Tierps, Uppsalas 
och Östhammars kommun, samt 

att översända utvärderingen til l räddningsnämnden samt Tierps och Östhammars kommuner. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Simon Alm (SD) reserverar sig t i l l förmån för eget avslagsyrkande samt avger särskilt yttrande 
enligt bilaga § 41. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för räddningstjänstverksamhet i 
Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Enligt samverkansavtalet § 18 (KSN-2009-0587) ska 
en utvärdering ske av samarbetet. I avtalet framgår även att Uppsala kommunstyrelse i egenskap av 
värdkommun ska ansvara för utvärderingens genomförande. Med anledning av detta har Uppsala 
kommunledningskontor fått i uppdrag att genomföra utvärderingen. 

Yrkanden 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag til l beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 februari 2015. 

Aihetsutskottet har biträtt förslaget. 

Räddningsnämnden 
Tierps kommun 
Östhammars kommun 
Akten 

Justerandes sign 

JWA-
Utdragsbestyrkande 



21(33) 

Uppsala 
• "KOMMUN 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§42 

Nyhetsbrev från Uppsala kommun till företagare i Uppsala 
KSN-2015-0429 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsluta utgivningen av Arena Uppsala och ersätta det med ett digitalt nyhetsbrev. 

Sammanfattning 
Arena Uppsala är ett tryckt nyhetsbrev som Uppsala kommun producerat sedan september 2003 
med en utgivningstakt om tre nummer per år. Efter beslut av kommunstyrelsen 2003-03-05 § 76. 
Senaste upplagan var 19 000 och det sldckas postalt ti l l alla registrerade foretag i Uppsala. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 13 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande 



22(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§43 

Granskning av styrning och uppföljning av insatsen Boende med stöd 
KSN-2014-1322 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande ti l l Kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

S ammanfattning 
Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens yttrande i ärendet Gransloiing av styrning och 
uppföljning av insatsen Boende med stöd, KRN 2014/56. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 24 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunrevisionen 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

t. 



K O M M U N S T Y R E L S E N 

23(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§44 

Kommunrevisionens granskning av generella IT-kontroller 2014 
KSN-2014-1679 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande ti l l kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 44. 

Sammanfattning 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag gjort en uppföljande gransloiing av generella IT-
kontroller. Granskningen foloiserar på säkerheten i applikationer, operativsystem och databaser 
samt omfattar Agresso, Heroma, Procapita, Siebel, Extens och Teknik och Service. 
Av totalt 20 brister som noterades under 2013 års gransloiing kvarstår 10 stycken som ej åtgärdade 
och för resterande 10 brister har aktiviteter påbörjats. För majoriteten av observationerna där 
aktiviteter påbörjats, utförs kontrollen i dagsläget, men de doloimenteras bristfälligt eller inte alls, 
varför PwC inte kan verifiera att kontrollen utförs ändamålsenligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 3 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunrevisionen 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



24(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§45 

Kommunrevisionens gransloiing av IT i skolan 
KSN-2014-1647 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande ti l l kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapport IT i grundskolan i Uppsala kommun t i l l 
kommunstyrelsen för yttrande. Bilaga 2. PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en 
gransloiing av IT i skolan. Gransloiingens sammanfattade bedömning är att det inte finns en helt 
tillfredsställande hantering avseende IT inom undervisningen i grundskolan. 
Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 45. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 31 januari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Uppsala 
• "KOMMUN 

Kommunrevisionen 
Akten 

Justerandes sign 

| \ Ä f e 

Utdragsbestyrkande 



25(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§46 

Motion av Simon Alm (SD) om att minska söktrafiken i centrala Uppsala 
KSN-2014-0183 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reseiverar sig t i l l förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 
2014, att gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att tillsammans med Uppsala Parkerings 
AB dels få t i l l stånd digitala informationskyltar vid parkeringsplantser i centrala Uppsala, dels i 
samråd med privata aktörer på parkeringsmarknaden i Uppsala ta fram en mobilapplikation för 
information om snabba och enkla parkeringsalternativ. Motionen återges som bilaga 1. 
Yrkanden 
Caroline Andersson (S), Marta Obminska (M), Maria Gardfjell (MP), Hona Szatmari Waldau (V), 
Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall på arbetsutskottets 
förslag. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall t i l l motionen. \ 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l arbetsutskottets förslag mot bifall t i l l Simon Alms (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 13 februari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



K O M M U N S T Y R E L S E N 

26(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§47 

Motion av Simon Alm (SD) om att sänka avgifter i Uppsala kommuns centrala 
parkeringshus 
KSN-2014-0180 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig til l förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) yrkar i motion, väckt den 27 januari 2014 att kommunfullmäktige uppdrar t i l l 
Uppsala parkerings AB att halvera parkeringsavgifterna i de kommunala parkeringshusen vid 
Kvarnengallerian och Centralgaraget jämfört med prisnivån den 1 januari 2014. Motionen återges i 
bilaga 1. 
Yrkanden 

Simon Alm (SD) yrkar bifall t i l l motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på motionen och finner att 
kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 5 januari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign 

ti& 

Utdragsbestyrkande 



27(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§48 

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan 
KSN-2014-0181 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 

Simon Alm (SD) reseiverar sig til l förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmälctiges sammanträde den 27 januari 
2014, att kommunstyrelsen i samarbete med Uppsalapolisen verkar för kameraövervakning med 
fokus på gatumiljö både kvälls- och nattetid på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Motionen återges i 
bilaga. 
Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall t i l l motionen. 

Mats Gyllander (M) yrkar bifall t i l l arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på motionen och finner att 
kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 29 januari 2015. 

Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Kommunfullmäktige 
Akten 

Justerandes sign 

U<Y 

Utdragsbestyrkande 



28(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§49 

Anmälningsärenden 

A.KSN-2015-0115 
KSN-2015-0200 
KSN-2015-0033 
USAB-2014/1 
USAB-2015/3 

B. KSN-2015-0060 
KSN-2015-0373 
KSN-2015-0352 
KSN-2015-0428 
KSN-2015-0450 
KSN-2015-0348 
KSN-2013-1408 
SRB-2015-0015 

C. KSN-2015-0001 
KSN-2015-0001 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Sammanfattning 

A. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott/planering den 10 februari 2015 
Protokoll mark- och exploateringsutskottet den 20 januari 2015 
Protokoll Uppsala Stadshus AB:sstyrelsemöte 9 december 2014 
Protokoll Uppsalahem AB:s styrelsemöte den 10 februari 2015 
Protokoll folkhälsorådets den 8 december 2014 
Protokoll miljövårdsrådets den 8 december 2014 

B. Kommunstyrelsens ordförandes yttrande om lägsta grandläggningsnivå for byggande vid 
Mälarens stränder. 
Skrivelses från kommunstyrelsens presidium till SVT, SR och Radiohjälpen angående 
Musikhjälpen 2014 
Upphandlingschefens avslag på begäran om utfående av handlingar 
Ordförandebeslut förordnande av vice stads-direktör för tiden 9-13 februari 2015 
Ansvarsplan 2015 för kommunstyrelsen, valnämnden och finansförvaltningen 
Avsiktsförklaring - deltagande i det strategiska iimovationsprogrammet Urban Food - Stads
nära livsmedelsproduktion och försörjning i cirkulära system 

Justerandes sign 

Arv 
Utdragsbestyrkande 



29(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§ 49 (forts) 

Rapport avseende samverkansmedel, projekt Ronjabollen 
Lägesrapport ny fotbollsarena och inomhushall bandy 

C. Särskild aktivitet i partigrupp, Vänsterpartiet den 23 januari 2015 
Särskild aktivitet i partigrupp, Vänsterpartiet den 25 januari 2015 

Justerandes sign 

k u 
k 

Utdragsbestyrkande 



30(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015 -03 -11 

Delegationsbeslut 

A. KSN-2015-0005 
KSN-2015-0006 
KSN-2015-0347 

B. KSN-2012-0272 
KSN-2015-0424 

D. KSN-2015-0002 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut ti l l handlingarna. 

Delegationsbeslut om lön 
A. Kommunstyrelsens delegation - Beslut om lön < 33 000 kr 

Personaldirektörens delegationsbeslut 2015-01-07—2015-02-04 om lön 
Personaldirektörens delegationsbeslut 2015-02-09 om lön 

Mark och exploatering (MEX) 
B. Fastighetsreglering berörande Fyiislund 6:13, 6:14 och Gnista 2:1 

Fastighetsreglering berörande Uppsala Rörken 1:2 och Grönviken 1:1 
Uppdragsbekräftelse nr 707351, Fyrisåns W F - Gransloiing av Swecorapport 

Övriga delegationsbeslut 
C. Avslag särskild avtalspension 2014 
D. Beslut om studieresa ti l l Vancouver i Kanada 

Justerandes sign 

/VL(r 

Utdragsbestyrkande 



31(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§51 

Kommunstyrelsens val för mandatperioden 2015-2018 
KSN-2014-1506 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att t i l l och med 31 december 2018 utse Ulrik Wämsberg (S) til l kommunal representant i 
folkrörelsearkivet, samt 

att t i l l och med 31 december 2018 utse Rafael Waters (S) t i l l representant til l Upplandsbygd lokal 
utveckling. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att besluta om val av representant til l folkrörelsearkivet, samt avser att ändra 
beslut om val av representant til l Upplandsbygd lokal utveckling, 4 februari 2015 § 21. 

Uppsala 
T I K O M M U N 

Justerandes sign K Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
K O M M U N S T Y R E L S E N 

32(33) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§52 

Uppföljning av åtgärdsprogram för luft 2014 
KSN-2015-0477 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att t i l l Länsstyrelsen i Uppsala län avge rapportering enligt föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 52. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen fastställde den 24 november 2006 Uppsala kommuns förslag t i l l åtgärdsprogram för 
att klara miljökvalitetsnormerna för partildar och kvävedioxid. Kommunen ska årligen senast den 
31 mars rapportera t i l l länsstyrelsen om arbetet med åtgärdsprogrammet. Följande redogörelse är 
gemensamt framtagen av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och 
miljöförvaltningen. 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag til l skrivelse den 5 mars 2015. 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Akten 

Justerandes sign 
UN 

Utdragsbestyrkande 



33(33) 

K O M M U N S T Y R E L S E N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-03-11 

§53 

Ombyggnation av Löten 
KSN-2015-0153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB utvecklar Löten t i l l en 
matcharena för elitfotboll i enlighet med alternativ 1 i bolagets skrivelse. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2014 att uppdra til l Uppsala kommun Sport-och 
rekreationsfastigheter AB (Sportbolaget) att utreda förutsättningarna för nya arenor vid 
Studenternas idrottsplats (Nya Studenternas) och återkomma ti l l kommunstyrelsen i februari 2015. 
Utredningen ska bland annat omfatta förutsättningar för arenans utformning, gestaltning och 
finansiering. 

Sportbolaget fick även i uppdrag att svara för en flyttning av den nuvarande friidrottsanläggningen 
vid Studenternas ti l l Gränby sportfält samt att utveckla Löten till en matcharena för elitfotboll. Den 
24 november 2014 beslutade kommunfullmäktige om ett tilläggsuppdrag vad gäller en separat 
bandyhall och tidpunkten för slutredovisningen flyttades då til l juni 2015. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag t i l l skrivelse den 4 mars 2015. 

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
Akten 

Justerandes sign 

M+ K Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 27 

Särskilt yttrande 

Årsbokslut för kommunstyrelsen 2014 

"Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen inom Uppsala kommun. Sjukfrånvaron 
har ökat bland kommunens medarbetare, i synnerhet bland yngre medarbetare. Ökningen från 
2013 ti l l 2014 bland anställda under 30 år är över 50 procent. Sverigedemokraterna har i sina 
budgetförslag för 2014 och 2015 föreslagit förbättrade arbetsvillkor i kommunen, vilket är 
något som behövs både för att personalen ska trivas bättre och för att minska sjukfrånvaron. 

Det stora underskottet på 51 miljoner kronor beror til l största del på förvärvet av Kronparken. 
Sverigedemokraterna stod bakom detta köp för att skapa mellan 6 000 och 8 000 nya 
bostäder. Det är dock problematiskt att Alliansen och de rödgröna partierna gjort undantag til l 
regel när det gäller svaga resultatmål. Dessa resultatmål tillåter inte dylika nödvändiga 
planerade förvärv utan att kommunstyrelsen drabbas av ett stort underskott. 

Trots att kommunstyrelsens resurser var mycket begränsade från början, och desto mer 
begränsade när förvärvet av Kronparken blev klart, har övriga partier valt att lägga resurser på 
att underlätta för tiggare i Uppsala. Detta ansvarslösa synsätt på hushållning av begränsade 
resurser är inget som Sverigedemokraterna kan stå bakom. Det är orimligt att Uppsala 
kommun bidrar til l att öka det hitresta tiggeriet. Istället borde kommunen intensifiera arbetet 
med att motverka förekomsten av tiggeri." 

Simon Alm (SD) 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 29 

Särskilt yttrande 

Årsbokslut för barn- och ungdomsnämnden 2014 

"Skillnaden i resultat bland elever på olika skolor inom Uppsala kommun är stora, och den 
modell som fördelar resurser mellan de olika skolorna behöver ses över då nuvarande modell 
inte löst problemen med dessa stora skillnader. Det är viktigt att fördelningen av ekonomiska 
resurser mellan olika kommunala skolor inte sker på urval av antal elever med utländsk 
bakgrund. 

Den extra ersättning som utbetalas till grundskolor som undervisar nyanlända kostade 26,4 
miljoner kronor, vilket är drygt 9 miljoner mer än budgeterat. Nämndens totala underskott var 
27 miljoner kronor. Det är därför viktigt se över denna strakturersättning för att förbättra 
nämndens ekonomi." 

Simon Alm (SD) 

(\Afr f 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 30 

Särskilt yttrande 

Årsbokslut för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014 

"Alliansen och de rödgröna partierna gör varje år glädjekalkyler avseende budgeteringen för 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att den berörda nämnden varje år drabbas av underskott på 
tiotals miljoner kronor. För 2014 blev underskottet drygt 30 miljoner kronor, vilket ändå är en 
förbättring då underskottet för 2013 var 55 miljoner Icronor. Den rödgröna budgeten för 2015 
kommer inte att bryta denna trend. Kostnaderna för försörjningsstöd ökade med 10 miljoner 
Icronor mellan 2013 och 2014." 

Simon Alm (SD) 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 31 

Särskilt yttrande 

Årsbokslut for nämnden för hälsa och omsorg 2014 

"Nämnden står inför stora utmaningar och har under 2014 inte kunnat erbjuda 15 personer det 
lagstadgade stöd som dessa har rätt t i l l . Sverigedemokraterna föreslog i sitt budgetförslag for 
2015 att utöka ramarna för denna nämnd för att komma ti l l rätta med resursbristen." 

Simon Alm (SD) 

M-f Dt 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 35 

Särskilt yttrande 

Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation 

"De åtgärder som föreslås i detta ärende kan endast ses som temporära. De löser inte frågan 
om hur Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation långsiktigt ska förbättras. 

Stiftelsen genomför praktisk utbildning inom naturbruksprogrammet vid Jällaskolan på 
uppdrag av Uppsala kommuns utbildningsförvaltning. Jällaskolan är det enda kommunala 
naturbruksgymnasiet i regionen. Uppsala län är fortfarande ett stort jordbrukslän och 
kompetensförsörjningen t i l l näringen är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraften. I 
Uppsala har vi även Nordens största lantbruksuniversitet, topprankade Sveriges 
lantbruksuniversitet, och det vore märkligt om vi inte hade någon gymnasieutbildning på 
området. Samtidigt ser vi att trädgårdsnäringen ökar kraftigt och att detta är ett område som 
lockar både ungdomar och vuxna, särskilt utrikesfödda, ti l l utbildningar som är eftertraktade 
på arbetsmarknaden. V i måste värna Jällaskolan. 

Förslaget motverkar tyvärr Stiftelsen Jälla Egendoms möjligheter att utföra nödvändiga, 
långsiktiga investeringar. I praktiken försämras förutsättningarna för stiftelsen, någonting som 
direkt motverkar ambitionen att göra Uppsala kommun ti l l Sveriges bästa 
landsbygdskommun. V i hade föredragit att förslaget innehållit ett helhetsperspektiv, med 
högre avskrivningar och ökat kapital t i l l verksamheten. Detta för att långsiktigt kunna lösa 
Stiftelsen Jälla Egendoms ekonomiska situation." 

Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 

i 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 37 

Reservation 

Avskaffande av utmanarrätten samt svar på två utmaningar 

"Vi är positiva t i l l att flera olika människor och företag ges möjlighet att utföra kommunala 
tjänster då det är viktigt att kunna erbjuda människor valmöjligheter. Ett avskaffande av 
utmanarrätten riskerar att minska möjligheterna att välja för Uppsalaborna. 

Utmanarrätten är en möjlighet för våra invånare, föreningar och foretag att få en prövning av 
om en verksamhet kan vara lämplig att drivas av någon annan än kommunen. Det kan ske 
antingen genom upphandling eller genom försäljning. Syftet är att pröva om verksamheter 
som bedrivs av kommunen kan bli bättre, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Att en 
kommun har utmanarrätt betyder att man har mer än en allmän vilja att upphandla. Den 
främsta fördelen med utmanarrätten är att utmanaren själv kommer med ett förslag om hur 
upphandlingen ska paketeras. Om det i stället är kommunen som står för upphandlingen blir 
den lätt för byråkratisk. 

Även i de fall då utmaningar inte leder til l upphandlingar kan vi se att positiva effekter 
uppkommer i den kommunala verksamheten genom att den utreds och belyses och att 
konkurrensutsättningen även i vissa fall leder t i l l högre kvalitet och effektivitet. 

Dessutom anser vi att det av föredragningen i ärendet inte framgår på vilken grund 
utmanarrätten ska avskaffas. 

V i yrkade därför avslag på förslaget och reserverar oss mot att utfallet blev bifall." 

Marta Obminska (M), Anna Manell (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 41 

Särskilt yttrande 

Utvärdering av samarbete i gemensam räddningsnämnd avseende Tierps, Uppsalas och 
Östhammars kommun 

"Sverigedemokraterna yrkade under överläggningen i ärendet att inte godkänna utvärderingen 
av den gemensamma räddningsnämnden. För att uppnå ett rättvisande underlag för politiken 
och verksamheten att dra lärdom och slutsatser av borde fler i verksamheten ha blivit 
tillfrågade. Urvalet borde inte ha styrts av verksamhetens egen ledning. I detta fall gjordes 
urvalet av brandchefen, som inte kan bedömas vara en neutral part i utvärderingen. De resultat 
som denna bristfälliga utredning presenterar är att alla förtroendevalda tycker att 
verksamheten fungerar bra, och djupintervjuer har endast gjorts bland dessa personer. Bland 
medarbetarna är majoriteten negativ til l utvecklingen, och ingen av medarbetarna 
djupintervjuades. Den slutsats som kan dras av detta är att de förtroendevalda inte förstår de 
behov och utmaningar som räddningstjänsten står inför." 

Simon Alm (SD) 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 44 

Särskilt yttrande 

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 

"Centerpartiet har tagit det bristfälliga IT stödet inom kommunen på största allvar. Som en del 
av det drev vi på att kommunen skulle outsourca drifts-, nätverks-, säkerhets- och 
telefonitjänster ti l l något foretag som i en upphandling bedöms klara våra kvalitetskrav ti l l 
konkurrenskraftiga priser. Tjänster som de flesta företag idag köper från företag som är 
experter inom området. 

Centerpartiet beklagar att kommunen under nuvarande ledning inte fullföljde upphandlingen 
av bastjänsterna angivna ovan. Ett gediget utredningsarbete hade genomförts om fördelarna 
och nackdelarna med att outsourca delar av IT-verksamheten, en utredning som dessutom 
hade tagit stora resurser i anspråk. En upphandling hade snabbt löst de relevanta problem som 
revisionen fortsatt är missnöjda med." 

Stefan Hanna (C) 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 45 

Särskilt yttrande 

Kommunrevisionen: gransloiing av IT i skolan 

"Centerpartiet har tagit det bristfälliga IT stödet inom kommunen på största allvar. Som en del 
av det drev vi på att kommunen skulle outsourca drifts-, nätverks-, säkerhets- och 
telefonitjänster t i l l något foretag som i en upphandling bedöms klara våra kvalitetskrav t i l l 
konkurrenskraftiga priser. Tjänster som de flesta foretag idag köper från foretag som är 
experter inom området. 

Centerpartiet beldagar att kommunen under nuvarande ledning entydigt avvisar möjligheten 
att upphandla relevanta tjänster från företag med omfattande kunskaper om både IT generellt 
och berörda tillämpnings/applikationsområden. Kommunen ska självklart säkra 
beställarkompetens och uppföljarkompetens men det är inte en kärnverksamhet för 
kommunen att vara systemintegratör utan det finns gott om leverantörer som kraftigt kan 
bidra t i l l att stärka kommunens IT stöd kopplat t i l l viktig verksamhet som t ex utbildning och 
äldreomsorg. Uppsalas invånare behöver skyndsamt bättre IT-stöd och relevant kompetens är 
mycket svår att säkra inom enskilda kommuner." 

Stefan Hanna (C) 



Kommunstyrelsen 2015-03-11 Bilaga § 52 

Särskilt yttrande 

Uppföljning åtgärdsprogrammet för luft 2014 

"Dubbdäcksanvändandet har ökat på Kungsgatan i centrala Uppsala under 2014. Trots detta 
har överskridandet av gränsvärdet minskat från 35 gånger under 2013 t i l l 5 gånger under 
2014. Sambandet mellan dubbdäcksanvändande och de kritiska nivåerna av partikelhalter kan 
därför konstateras vara svagt. Sverigedemokraterna har länge påpekat onödigheten och 
orimligheten med dubbdäcksförbudet samt har istället förespråkat andra sätt att hålla 
vägbanan renare från damm och andra partiklar." 

Simon Alm (SD) 


