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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, 10:00 — 12:05. 

Beslutande: Erik Pelling (S), ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice 
ordförande §§ 106-122 
Asal Gohari (S), tjänstgörande 
ersättare §§ 123-134 
Caroline Hoffstedt (S) 
Markus Lagerquist (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiemin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Jonas Petersson (C), tjänstgörande 
ersättare 
Simon Alm (SD) 
Rickard Malmström (M2) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Ersättare: Asal Gohari (S) §§ 106-122 
Mats Gyllander (M) 
Helena Hedman Skoglund (L) §§ 
106-115 
Madeleine Andersson (m)  
Maria Patel (S) 
Karolin Lundström (V) 
David Perez (SD) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid:  

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Lena Grapp, 
stadsjurist. Sara Duvner, enhetschef. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne Eriksson 
(S), politisk stabschef. Ida Harju Håkansson (S), Stina Bergström (MP), Niklas Hjelm 
Smith (L), Natalie Berggren (L), Sofia Andersson (M), Joakim Holmertz (C) och 
Dawn Anthony (V), politiska sekreterare. 
Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 106- 134 

Stationsgatan 12, den 31 maj 2019. 

Underskrifter: 
Erik Pelhng, ordförande Fredrik Ahlstedt, justerare 

Lars Niska, Niska, sekreterare 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2019-05-29 Sista dag att överklaga: 2019-06-24 
2019-06-03 Anslaget tas ner: 2019-06-25 

wvvw.uppsala.se  

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 106 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 

flyk 
Justerandes sign 

tir 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 107 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 
2019 
KSN-2019-1568 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 samt verksamhetsuppföljning 
per 30 april 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 för kommunstyrelsen enligt 
ärendets bilaga 1 kapitel 1, 

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1 
kapitel 2, 

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2019 enligt ärendets bilaga 1 kapitel 3, 

att anmäla helårsprognos för 2019 till kommunfullmäktige, samt 

att uppdra till omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmilj önämnden, äldrenämnden samt socialnämnden 
att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder de kommer vidta för att uppnå 
ekonomi i balans 2019. 

Särskilt yttrande 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande 
Vänsterpartiet menar att minoritetsstyret har gett nämnderna ett omöjligt uppdrag. Nästan all 
verksamhet omsorgsnämnden bedriver är lagstyrd och omfattas av rättighetslagstiftning. Det går helt 
enkelt inte att skära ner så mycket. Ytterligare besparingar kommer med stor sannolikhet äventyra 
nämndernas kvalitet och möjlighet att utföra sina uppdrag. 
Vänsterpartiet vill se kloka effektiviseringar men det som föreslås kommer leda till en 
åtstramningspolitik som går ut över Uppsalaborna under lång tid framöver. 
Vänsterpartiet menar att en justering av överskottsmålet är nödvändig för att dessa nämnder ska 
slippa ytterligare nedskärningar. Kommunen kan låta dessa nämnder slippa nedskärningar och ändå 
göra ett överskott på 1,4 procent, kanske något högre om vissa ej kvalitetsförsämrande 
effektiviseringar görs. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KB) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommuns ekonomiska uppföljning för det första kvartalet visar på ett mycket ansträngt 
ekonomiskt läge för Uppsala kommun och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser med 
oro på den uppkomna situationen. Kommunens nämnder prognostiserar ett samlat underskott för 
helåret på 105 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen justerad för jämförelsestörande poster  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

beräknas sammantaget uppgå till 7,2 procent. Detta ska jämföras med en budgeterad 
nettokostnadsutveckling på 5,3 procent och en förväntad skatteintäktsökning på 5,7 procent. 
Prognosen för helåret 2019 är att kommunens resultat kommer landa på 176 miljoner kronor, vilket är 
112 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. 
I nuläget ser Uppsala kommun inte ut att nå något av sina tre finansiella mål 2019. Resultatet bedöms 
bli cirka 75 miljoner kronor lägre än vad som krävs för att det ska motsvara 2 procent av skatter, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Den prognostiserade 
nettokostnadsutvecklingen ligger betydligt högre än ökningen i skatteintäkter. Låneskuldens tillväxt 
under 2019 angavs därtill redan i den styrande minoritetens budget till 10,3 procent. 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen de senaste åren 
varnat för konsekvenserna av den oansvariga ekonomiska politik som fördes av den tidigare rödgröna 
majoriteten och som fortsatts av nuvarande minoritetsstyre. Bristfällig kostnadskontroll under flera år 
har lett till en oförsvarlig nettokostnadsutveckling, skatten har höjts istället för att förändra och 
effektivisera dyra verksamheter och oförmåga att prioritera har lett till en galopperande låneskuld. 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för ett annat ledarskap för Uppsala. Vi skulle 
hålla hårt i kommunens kostnader för att säkerställa att Uppsalaborna får valuta för sina skatte-
pengar, och vågat fatta de tuffa beslut och göra de svåra prioriteringar som krävs för en högkvalitativ 
välfärd till konkurrenskraftig kostnad. Det är en annan och bättre väg framåt för Uppsala. 

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande 
Det är allvarligt att nettokostnadsutvecklingen springer iväg for«arare än utvecklingen av skatte-
intäkter och statliga medel. Det leder kortsiktigt till att resultatmålet inte kan nås och budgeten inte 
hår ihop, men långsiktigt leder det även till en ständigt försämrad ekonomi med behov av skatte-
höjningar med jämna mellanrum. Det är därmed inte långsiktigt hållbart. Det framgår även att 
kommunen brister i flera viktiga mätbara aspekter såsom SFI där måluppftllelsen utvecklas negativt. 
Andelen av den vuxna befolkningen med långvarig försörjningsstöd ökar, vilket inte heller är lång-
siktigt hållbart. Styrets illusion om att man kan spara rejält på anslagen till kommunens verksamheter 
utan inriktning, och även kunna leverera förbättrad kvalitet, fungerar inte. Man behöver i en budget 
precisera vad man ska dra ner på för att det också ska kunna realiseras konkreta förändringar. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive de 
kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med 
tillhörande 115 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 
2019 med plan för 2020-21. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 165. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 108 

Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun 
mandatperioden 2019-2022 §§ 1, 3, 4 och 12 enligt arvodesberedningens förslag. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen, som bereder frågor kring de förtroendevaldas arvoden och ersättningar, 
har lämnat förslag till revideringar i reglerna för arvode och ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda i Uppsala kommun under mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 maj 2019. 
Arvodesberedningens protokoll den 29 april 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 14 maj § 159. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 109 

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning 
KSN-2019-1756 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård enligt ärendets bilaga, samt 

att godkänna avveckling av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård hade ett vällovligt syfte nämligen att stärka kunskapsstyrningen inom den kommunala 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Inom landsting/region har man haft en betydligt starkare 
tradition av kunskapsstyrning, inte minst i Uppsala där Akademiska sjukhuset har legat i framkant när 
det gäller samverkan mellan landsting/region och universitet. Rätt skött hade den gemensamma 
nämnden kunnat bidra till att vidareföra regionförbundets FoU-verksamhet till att bli ett utvecklande 
och framåtsyftande arbete. 
Tyvärr förmådde inte Region Uppsalas organisation att härbärgera och utveckla verksamheten på ett 
sätt som utvecklade samarbetet med kommunerna. Istället för att se nämnden som en möjlighet sågs 
det som ett hot att kommunernas socialchefer skulle ha ett inflytande över FoU-medlens användning. 
Vi får nu hoppas att den nya modellen bättre kan härbärgera den gemensamma kunskapsstyrningen i 
kommuner och region, inte minst med tanke på det ärende vi också har på dagens sammanträde att 
anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänsten. Sveriges 
socialtjänst behöver bättre, evidensbaserade metoder och arbetssätt för att säkerställa kvalitet, 
rättssäkerhet och kunskap, och där har också Region Uppsala en viktig roll. Vi hoppas att HSVO nu 
kan utveckla denna roll. 

Sammanfattning 
Sedan 2017 samarbetar Region Uppsala och länets kommuner i en gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Regionalt forum, ett politiskt sammansatt organ där Region 
Uppsala och länets kommuner samverkar kring regionala utvecklingsfrågor, har föreslagit att 
samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor istället ska hanteras inom 
samverkansstrukturen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg), där samma parter samverkar politiskt och 
på tjänstemannanivå. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 166. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 
KSN-2019-1328 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa tillståndsavgifter för ansökan om tobakstillstånd enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt ärendets bilaga 1, 

att ansökningsavgifterna ska börja gälla den 1 juli 2019, 

att tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020, 

att tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska kvarstå, samt 

att revidera reglementet för kommunstyrelse och nämnder så att miljö- och hälsoskyddsnämnden ges 
till uppgift att ansvara för kommunens skyldigheter enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen om tobak och liknande produkter. 
Med den nya lagen införs bland annat tillståndsplikt för handel med tobak. Kommunen får ett ändrat 
och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare tobakslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa tillstånds- och tillsynsavgifter enligt den nya lagen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 14 maj 2019 § 160. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 111 

Motion av Jonas Segersam (KD) om Stabby trädgårdsstad 
KSN-2017-3191 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till föimån för eget yrkande med motiveringen: 
Vi har arbetat ambitiöst för att ta fram ett förslag som innebär att man både kan bevara grönområdet 
på Stabbyfälten, exploatera den södra delen av området, och få ett egnahemsområde centralt i 
Uppsala där familjer kan bygga och äga ett hus till en lägre månadskostnad än en nyproducerad 
hyreslägenhet. 
Vi tycker fortfarande det är viktigt att kommunen jobbar för byggande av småhus också i centrala 
Uppsala, inte bara i Uppsalas kringorter såsom Lindbacken, Gunsta och Storvreta. De allra flesta 
önskar på sikt äga sitt eget boende, och därför bör Uppsala ha en aktiv planering för att möta denna 
efterfrågan och avsätta mark för byggande av billiga småhus. 
Vi yrkade därför bifall till denna motion. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Generellt sett ser Centerpartiet en risk att kommunens prioriteringar till allt för stor del läggs på 
utbyggnaden av Södra staden och den att utveckling av resten av kommunen blir lidande på grund av 
detta. 
Utvecklingen av Flogsta-Stabby som visas i ärende 19, Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt samt 
avrapportering av programstudie för Stabby och Flogsta, ser Centerpartiet positivt på om det sker 
varsamt med hänsyn till boende, verksamhet och naturvärden som finns i området. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige beslutar 
- att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera idén om Stabby trädgårdsstad i programarbetet för 
Flogsta, 
- att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i Uppsala - ett område 
med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av kommunen och upplåts med tomträtt, samt 
- att uppdra till kommunstyrelsen att bevara siktlinjen från Stabbyhöjden ut över fålten längs 
dalabanan mot Husbyborg/Börj e. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar att motionen ska besvaras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande om att motion ska besvaras mot Jonas Segersam (KD) 
med fleras yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 168. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 112 

Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade ensamkommande 
som uppgivit falsk ålder bör lagföras för bidragsbrott 
KSN-2019-0701 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till fölmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Pettersson (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 
2019 att Uppsala kommun polisanmäler alla som uppgivit falsk ålder och att Uppsala kommun kräver 
tillbaka felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från så kallade ensamkommande som uppgivit falsk 
ålder. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 14 maj 2019 § 161. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 113 

Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid 
Fyrishov 
KSN-2019-1193 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till 
fölrllån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att göra en översyn av Fyrishovs 
befintliga sim- och sportanläggningar i syfte att anpassa dem till äldres förutsättningar, så att fler 
sociala och fysiska aktiviteter kan erbjudas som ett led i förebyggande vård. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 114 

Utredning avseende gymnasielagen och ensamkommande 
KSN-2019-1547 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunledningskontoret att löpande följa upp målgruppens sociala situation och 
etableringsprocess samt att samordna de berörda förvaltningarnas arbete inom området, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att behov av tillfälliga åtgärder riktade till 
målgruppen beaktas i framtagande av handlingsplaner för snabbare etablering och jämställd 
integration respektive för psykisk hälsa, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att bevaka den långsiktiga kostnadsutvecklingen för 
kommunens åtaganden gentemot målgruppen, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att samordna arbetet med återsökning och fördelning av 
statliga ersättningar ur ett helhetsperspektiv, samt 

att uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att målgruppens behov beaktas i framtagandet 
av Uppsala kommuns nya riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
i bilaga A § 114. 

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande i bilaga B § 114. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden i bilaga C § 114. 

Särskilt yttrande 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet vill se att kommunens stöd till Uppsala stadsmissionen inklusive en förlängning av den 
tillfälliga boendeinsatsen i Jälla fortsätter inte bara till och med september utan hela vintern igenom. 
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att kommunen har en beredskap att hålla Jälla öppet under hela 
vintern om behovet finns. Alternativet är att dem boenden riskerar att hamna på gatan under vintern. 
Den risken kan Vänsterpartiet aldrig acceptera. 

Sammanfattning 
Ärendet beskriver det gemensamma förslag till långsiktig inriktning för Uppsala kommuns arbete 
riktat till de som berörs av den nya gymnasielagen samt andra ensamkommande unga vuxna utanför 
det ordnande mottagandet av nyanlända, som bor och studerar i Uppsala kommun. Den föreslagna 
inriktningen består i flera uppdrag till kommunledningskontoret som syftar till att samordna 
kommunens arbete riktat mot den identifierade gruppen inom ramen för kommunens arbete kring 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



13 (38) 

uplandlufi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

etablering och integration samt beakta behov av eventuella riktade åtgärder i framtagande av relevanta 
kommunövergripande styrdokument. En förlängning av kommunens stöd till Uppsala stadsmissions 
arbete kring bostadslösningar under en period bedöms även underlätta den identifierade målgruppens 
sociala situation. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
(1) att uppdra åt kommunledningskontoret att löpande följa upp målgruppens sociala situation och 
etableringsprocess samt att samordna de berörda förvaltningarnas arbete inom området, 
(2) att uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att behov av tillfälliga åtgärder riktade till 
målgruppen beaktas i framtagande av handlingsplaner för snabbare etablering och jämställd 
integration respektive för psykisk hälsa, 
(3) att uppdra åt kommunledningskontoret att bevaka den långsiktiga kostnadsutvecklingen för 
kommunens åtaganden gentemot målgruppen, 
(4) att uppdra åt kommunledningskontoret att samordna arbetet med återsökning och fördelning av 
statliga ersättningar ur ett helhetsperspektiv, samt 
(5) att uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att målgruppens behov beaktas i 
framtagandet av Uppsala kommuns nya riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Simon Alm (SD) yrkar 
att bifalla att-sats 3. 
att avslå att-satserna I, 2, 4 och 5. 

Simon Alm (SD) yrkar att ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att bifalla att-sats 3. 
att avslå att-satserna I, 2, 4 och 5. 
att uppdra åt socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att löpande följa upp 
och arbeta för att förbättra målgruppens sociala situation, etableringsprocess och skolnärvaro. 

Jonas Petersson (C) yrkar i första hand: 
att återremittera ärendet i syfte att utreda och till kommunstyrelsen återrapportera förslag till en 
långsiktig inriktning för arbetet med dem som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 
och i andra hand: 
att uppdra åt socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att löpande följa upp 
och arbeta för att förbättra målgruppens sociala situation, etableringsprocess och skolnärvaro. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Jonas Petersson (C) yrkande om återremiss mot ärendets avgörande idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) yrkandes första (1), andra (2), fjärde (4) och femte (5) att-
sats mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot Simon Alm (SD) med fleras 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkandes första (1), andra 
(2), fjärde (4) och femte (5) att-satser. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ordförande ställer slutligen Erik Pellings (S) yrkandes tredje (3) att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 maj 2019. 

Utdragsbestyrkande 

47-4 
Justerandes sign 
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§ 115 

Utredning av inrättande av mikrofond 
KSN-2018-3920 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inriktning för det fortsatta arbetet med inrättandet av en mikrofond i enlighet med 
ärendets bilaga 1, 

att bevilja Coompanion i Uppsala län 200 000 kronor för arbete med uppstart av en mikrofond i 
enlighet med ansökan i ärendets bilaga 2, 

att beakta finansieringen av kommunens stöd till mikrofonden i Mål och budget för 2020-2022 inom 
ram för kommunstyrelsen, samt 

att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till reglerande dokument för Uppsala 
kommuns stöd och samverkan med mikrofonden efter den etablerats. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Sverigedemokraterna yrkade avslag till ärendet. Uppsala kommuns ekonomi går inte ihop med budget 
och därför finns skäl att hålla igen med reformer. Dessutom bör även reformer endast genomföras om 
de är bra i sak. I mikrofondens upplägg är beloppet så pass litet att det inte motiverar den 
administrativa börda om en halvtidstjänst. En bra fond ska ha en förvaltningsavgifi på maximalt cirka 
en procent, vilket upplägget med mikrofonden inte är i närheten av. 

Sammanfattning 
I Mål och budget 2019-2021 har kommunfullmäktige uppdragit åt kommunstyrelsen att inrätta en 
mikrofond för sociala företag. Inrättandet av en mikrofond har även varit en del av kommunens 
landsbygdsprogram och riktlinje för Uppsala kommuns stöd till sociala företag. 

Arbetsmarknadsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har utrett hur en modell för inrättande 
av en mikrofond i Uppsala skulle kunna utformas. Utredningen har utgått från hur liknande 
mikrofonder har organiserats i andra delar av Sverige. Utredningen redovisades för 
arbetsmarknadsnämnden i augusti 2018 och nämnden beslutade att överlämna redovisningen av 
uppdraget till kommunstyrelsen. 

Föreliggande ärende utgår från arbetsmarknadsförvaltningens utredning och intentionerna i Uppsala 
kommuns Riktlinje för stöd till sociala företag, Landsbygdsprogram för Uppsala kommun och Lokal 
överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun. I ärendets bilaga 1 lämnar 
kommunledningskontoret förslag på inriktning för kommunens fortsatta arbete kring etablering och 
stöd till en mikrofond. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ulrik Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 171. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

414/ 
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§ 116 

Statlig medfinansiering av Ultunalänken 
KSN-2017-3985 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avtalet med Trafikverket rörande medfinansiering av Ultunalänken i enlighet med 
ärendets bilaga. 

Reservationer 
Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motivering i bilaga A 
§ 116. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Det är olyckligt att regeringen försöker tvinga in Uppsala i en teknisk lösning istället för att stötta 
södra Uppsalas utveckling genom att ge politiken ett mer öppet mandat av se över 
kollektivtrafikförbindelsen mellan Ultuna och Bergsbrunna. Vi yrkade återremiss för att man ska 
förhandla fram ett mer öppet mandat vad gäller just tekniskt val av kollektivtrafik. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har inte tagit ställning kring vilken 
kollektivtrafiklösning som är den bästa för området. Innan slutligt beslut om spårväg på 
Ultunalänken, och i Uppsala, skall fattas måste frågorna om en ansvarsfull finansiering, realistiskt 
förslag till linjesträckning och förslag till angöring vid resecentrum vara utredda. 
Det har tidigare utretts andra alternativ (Buss och BRT) som alternativ till spårväg. Innan slutligt 
beslut fattas bör spårväg vägas mot alternativen buss och BRT. 
Ansvaret för kostnader och intäkter bör rimligen ligga på samma aktör. Det innebär kontroll över 
resultatet och en press att hålla nere kostnaderna. Är Uppsala kommun ansvariga för kostnaderna bör 
också kommunen äga rätt att ta ut banavgifter från den som ansvarar för driften. Det är ett 
ingångsvärde vi anser att man bör ta med sig in i fortsatt förhandling. 
Vi ser det därutöver som särskilt viktigt att bron över Fyrisån förutom kollektivtrafik, gång och cykel, 
även ska kunna trafikeras av bilar, utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Region Uppsala har den 18 december 2017 tillsammans med svenska staten 
tecknat en överenskommelse avseende utbyggnad av järnvägen mot Stockholm, ett nytt stationsläge i 
Bergsbrunna, bostadsbyggande i Bergsbrunna, Sävja, Södra staden och Gottsunda samt byggnation av 
kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna station och Gottsunda centrum (Ultunalänken). 

Ultunalänken är en förutsättning för Kommunens bostadsåtagande som i sin tur är en förutsättning för 
utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. 

Utdragsbestyrkande 

vvy 
Justerandes sign 
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Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar återremiss för att man ska omförhandla avtalsförslaget till att vara 
teknikneutralt. 

Jonas Petersson (C) yrkar tillägg med: 
(I) att snabbutreda skillnaden i investeringskostnad mellan spårväg och BRT och redovisa 
utredningen i sin helhet vid kommunstyrelsens augustisammanträde. 
(2) att tillsammans med Region Uppsala utreda en långsiktig och hållbar finansieringsmodell för 
Uppsalas nya kollektivtrafiksystem. 
(3) att bygga den planerade bron över Fyrisån med kapacitet för fler trafikslag än kapacitetsstark 
kollektivtrafik så att den kan nyttjas av exempelvis polis, ambulans och räddningstjänst. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Jonas Petersson s(C) första (1) tilläggsyrkande. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Jonas Peterssons (C) tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Jonas Peterssons (C) första (1) tilläggsyrkande mot Erik Pellings (S) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer därefter Jonas Peterssons (C) andra (2) tilläggsyrkande mot Erik Pellings (S) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer därefter Jonas Peterssons (C) tredje (3) tilläggsyrkande mot Erik Pellings (S) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) avslagsyrkande. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 april 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 172. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 117 

Tilläggsöverenskommelse avseende program Uppsala 
KSN-2017-3985 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avtalet med Region Uppsala i enlighet med ärendets bilaga, 

att den politiska referensgruppen enligt bilaga även utgör beredningsgrupp för frågor kring strategiska 
kollektivtrafikfrågor, samt 

att utse Erik Pelling (S) (sammankallande), Rickard Malmström (MP), Mohamad Hassan (L), Fredrik 
Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) till kommunens representanter i den politiska referensgruppen. 

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

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig till föliiiån för Tobias Smedbergs 
(V) yrkande med motiveringen: 
Minoritetsstyret är beroende av stöd från två oppositionsgrupper, Uppsalaalliansen till höger och 
Vänsterpartiet till vänster. Det är då önskvärt att både dessa oppositionsgrupperingar ska ingå i 
beredningsgruppen för frågor kring strategiska trafikfrågor. 
Vänsterpartiet har ett mandat från väljarna och tillät genom sitt stöd skapandet av det nuvarande 
minoritetsstyret. När frågor av så stor vikt för Uppsalas framtid som trafikfrågor diskuteras bör V 
ingå i diskussionen. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och Region Uppsala har den 18 december 2017 tillsammans med svenska staten 
tecknat en överenskommelse avseende utbyggnad av järnvägen mot Stockholm, ett nytt stationsläge i 
Bergsbrunna, bostadsbyggande i Bergsbrunna, Sävja, Södra staden och Gottsunda samt byggnation av 
kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna station och Gottsunda centrum (Ultunalänken). 

Ultunalänken är en förutsättning för kommunens bostadsåtagande som i sin tur är en förutsättning för 
utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar återremiss för att man ska omförhandla avtalsförslaget till att vara 
teknikneutralt. 

Tobias Smedberg (V) yrkar att Tobias Smedberg (V) ska ingå i den politiska referensgruppen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 173. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 118 

Avsiktsförklaring för tågdepå 
KSN-2019-1321 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom avsiktsförklaringen i enlighet med ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
En avsiktsförklaring har tagits fram gemensamt mellan samverkande parter och den bereds nu 
parallellt inom respektive organisationer. 

Region Uppsala och Region Stockholm har behov av ökad depåkapacitet och vill tillsammans med 
Uppsala kommun och Trafikverket fördjupat utreda förutsättningar för en tågdepå och logistikpunkt i 
norra Uppsala. Parterna ser nyttor med att tillsammans samverka i en projektform. För att formalisera 
och strukturera ett samarbete mellan parterna har en gemensam avsiktsförklaring tagits fram. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 174. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 119 

Riktlinje för pendlarparkeringar 
KSN-2019-1320 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjen för pendlarparkeringar i enlighet med ärendets bilaga, samt 

att ge gatu- och samhällsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för prioritering, planering 
och byggande av pendlarparkeringar i enlighet med riktlinjens intentioner. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KB) lämnar ett särskilt yttrande: 
Pendlarparkeringar utreds och diskuteras i Uppsala kommun sedan länge. Nu är det dags för 
verkstad. Man kan få till mycket med enkla åtgärder, och vi förutsätter att den handlingsplan som nu 
GSN får uppdrag att ta fram kommer vara såväl konkret, tidssatt och tydlig. Ofta blir projekten så 
stora och omfattande att de drar ut på tiden, när det mest är fråga om att grusa av ytor, ordna 
cykelställ och sätta upp belysning på platser där människor redan idag ställer ifrån sig bilar och 
cyklar på gräsmattor och i diken. Det är också viktigt med ett nära samarbete med Region Uppsala i 
detta arbete, som ansvarar för driften av kollektivtrafiken. 

Sammanfattning 
Översiktsplanen pekar på behovet av att frågan om pendlarparkeringar hanteras i en plan eller strategi 
samt att en genomförandeplan tas fram för att konkretisera bland annat ansvar och former för 
samverkan. 

Pendlarparkeringar ska kunna öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Riktlinjen konkretiserar 
översiktsplanen gällande frågan om pendlarparkeringar och när det gäller ansvar, organisation och 
riktlinjer för planering och prioriteringar. Riktlinjen pekar också på en rad insatser som behöver 
genomföras för att utbyggnaden och förvaltningen av pendlarparkeringar ska bli ändamålsenlig. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 175. 

Justerandes sign 
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§ 120 

Riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun 
KSN-2019-1249 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1, 

att revidera de finansiella riktlinjerna för Uppsala kommunkoncern genom att ta bort 
elhandelsavsnittet, samt 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning så att fastighetschefen ersätter finanschefen som 
delegat att utse portfölj ansvarig för elhandelsverksamheten. 

Sammanfattning 
Under 2018 ändrades kommunens modell för elprissäkringar. Från att elprissäkringar hanterades direkt 
på börsen sker nu elprissäkringar genom en upphandlad elleverantör. I samband med att modellen 
ändrades flyttades verksamheten med elhandel inom kommunledningskontoret. 

I ärendet föreslås att elhandelsavsnittet i de finansiella riktlinjerna ersätts av ett nytt renodlat 
styrdokument för elhandeln, riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun, samtidigt som fastighetschefen 
tar över finanschefens delegation att utse portföljansvarig i delegationsordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 176. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 121 

Finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeralda 2019-2022 
KSN-2019-0950 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delfinansiera Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt Hayat och Studentambassadörerna för perioden 
1 juli 2019 till 30 juni 2022 med 250 000 kr per år, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna nytt avtal med Uppsala Universitet och Uppsala Studentkår 
avseende samarbete kring Mångfaldsbyrån Esmeralda för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2022, samt 

att kommunledningskontoret ges i uppdrag att i dialog med Uppsala Universitet och 
utbildningsförvaltningen initiera en gemensam, gärna extern, utvärdering av projektet. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till fölmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Sedan år 2004 bedriver Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår ett samarbete 
kring Mångfaldsbyrån Esmeralda i syfte att bredda rekryteringen till högre studier. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2017 och 12 december 2018 att bevilja Mångfaldsbyrån 
Esmeralda delfinansiering för projekten Studentambassadörer och Hayat till och med 30 juni 2019. 
Under perioden har verksamheten finansierats till hälften av Uppsala universitet och till hälften av 
Uppsala kommun, varav hälften från utbildningsnämnden och hälften från kommunstyrelsen. 

Verksamheten har nu ansökt om en ny finansieringsperiod om tre år till ett belopp av totalt 1 495 900 
kronor från kommunen, varav kommunstyrelsen föreslås finansiera hälften, 748 000 kronor. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 177. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(OREM KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 122 

Kvalitetsmässan 2019 
KSN-2019-0364 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Kvalitetsmässan 2019 med två 
förtroendevalda från mittenstyret och två förtroendevalda från oppositionen. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Kvalitetsmässan anses vara Europas ledande konferens och fackmässa för verksamhets- och 
samhällsutveckling. Den har en inriktning mot offentlig sektor och genomförs vartannat år sedan 
1989. Förutom ett konferensprogram innehåller den utställare, öppna seminarier, intervjuer och 
kortdebatter. Vid mässan delas fem olika nationella utmärkelser ut till offentliga verksamheter. 
Kvalitetsmässan arrangeras av Svenska Mässan i samverkan med Göteborgs stad, Västra 
Götalandsregionen, Sveriges kommuner och landsting och SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling). 
Ägare är Svenska Mässan Stiftelse. Det övergripande temat för 2019 års mässa är Smartare samhälle. 
Kvalitetsmässan 2019 genomförs i Göteborg 12-14 november. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 178. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PER» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 123 

Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt samt avrapportering av 
programstudie för Stabby och Flogsta 
KSN-2016-2215 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna den geografiska stadsbyggnadsinriktningen enligt bilaga 2, 

att godkänna portföljmålen för balansering av projektportföljen enligt bilaga 2, 

att godkänna förteckningen över de högst prioriterade geografiska samhällsbyggnadsområdena enligt 
bilaga 2, samt 

att godkänna slutsatserna från programstudien avseende utbyggnad av Stabby och Flogsta enligt 
bilaga 3. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärendet då det behöver så pass omfattande omarbete för att bli 
politiskt tillfredställande. Förslaget innehåller spårvagnar, extremt bostadsbyggande i södra staden 
och planering för att bygga sönder Stabby-fälten. Man är till och med så pass krass att man vill 
fokusera byggande för att det ska passa in i spårvagnslinjernas stationslägen. Sverigedemokraterna 
tycker tvärtom att vi ska bygga en stad för människor och tekniska lösningar för att göra 
människornas vardag lättare. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är med tillfredsställelse vi nu konstaterar att det inte planeras byggas någon "stad på 
Stabbyfälten", utan att dessa planer skrinläggs tillsvidare. 
Vi hade dock gärna sätt att planeringen för egnahemsområde i södra delen av Stabbyfälten hade 
fortsatt, och inte bara i centrala Flogsta. Uppsala har ett stort behov av småhus, också i centrala 
delar av staden, och just i området mellan Berthåga och Luthagen finns utrymme att bygga ett sådant 
egnahemsområde, med billiga småhus, gärna med tomträtt. Vi hänvisar här till vår motion om Stabby 
Trädgårdsstad. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet yrkade på att volymmålet ska sättas till 2000 bostäder per år och inte 2000-3000 
bostäder. Redan 2000 bostäder per är 20% mer är prognostiserat behov och vi ser risker att 
marknaden och kommunen inte kan hantera denna överproduktion. 
Vidare läser jag dokumenten med glasögon där spårväg ersätts med kapacitetsstark kollektivtrafik då 
kommunen inte har beslutat vilket teknikval som kollektivtrafiken i Södra staden ska ha. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Vry 
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upPAtifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick i Mål och budget 2016-2018 i uppdrag att ta fram en samordnad 
planeringsprocess för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och 
bolag. En delrapportering av uppdraget skedde i kommunstyrelsen 8 mars 2017 och uppdraget 
slutrapporterades 13 juni 2018. Då godkände kommunstyrelsen även ett antal prioriteringskriterier för 
värdering av samhällsbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade också vilka de högst prioriterade 
geografiska områdena för samhällsbyggande är. 

Avsikten är att denna typ av beslut om en överordnad långsiktig projektportfölj ska fattas årligen av 
kommunstyrelsen. Stadsbyggnadsförvaltningen tar också fram ett gemensamt underlag till skilda 
nämnder och bolag inom samhällsbyggnadsområdet som bildar utgångspunkt för vilka 
samhällsbyggnadsideer som kan formeras till projekt under året och nästkommande mål- och 
budgetperiod. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att initiera 
programarbete Flogsta och Stabby. Kommunstyrelsen beslutade senare, den 8 mars 2017, att inom 
ramen för programarbetet för Flogsta och Stabby utreda en naturreservatsbildning av Stabby Backe. 

Yrkanden 
Jonas Petersson (C) yrkar: 
att projektportföljen ska möjliggöra att 2 000 nya bostäder byggs per år. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Jonas Peterssons (C) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 179. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 124 

Direktiv för aktualitetsprövning av Uppsala kommuns översiktsplan 
KSN-2019-0421 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna direktiv för aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan, enligt ärendets bilaga. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Projektdirektiven har som utgångspunkt att fullfölja Uppsalapaketet som i sin tur syftar till att bygga 
en spårvagnslösning. Eftersom spårvagnslösningar är mycket kostsamma och beroende av mycket 
stora volymer i resandeunderlag blir innebörden att staden behöver förtätas markant och densitet 
koncentreras runt spårvagnarnas stationslägen. Det är logiskt om man vill att Uppsalaborna ska rätta 
sig efter ett specifikt teknikval, dock ekonomiskt och socialt vansinne. 
Sverigedemokraterna vill istället sätta människans behov i främsta rummet för stadsplaneringen. Vi 
samtycker inte med översiktsplanens intentioner gällande spårvagnssatsningar och extremt 
bostadsbyggande i södra staden samt en rad andra synpunkter som yttrades vid beslutet av nuvarande 
ÖP. Vi förordar istället att kommunen bör besluta om att inleda arbetet med en ny översiktsplan. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 28 januari 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att inleda arbete med en 
enkel aktualitetsprövning av översiktsplanen och föra resultatet till kommunfullmäktige under 
innevarande år. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till direktiv för arbetet. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 180. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 125 

Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun gällande 
ny trafikplats på väg 282 vid Södra Gunsta 
KSN-2016-0981 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun enligt 
bifogat förslag bilaga 1. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner medfinansiering mellan 
Trafikverket och Uppsala kommun enligt de villkor som föreligger i medfinansieringsavtalet. Avtalet 
innebär en bedömd kostnad för Uppsala kommun på cirka 34 miljoner kr, varav 4,4 miljoner kr redan 
har upparbetats vid framtagandet av en vägplan. Kostnaderna förväntas kunna finansieras genom 
erläggande av exploateringsersättning från de byggaktörer som medverkar till att bygga ut Södra 
Gunsta. Då den mesta marken som ingår i projektet ägs av kommunen kommer även kommunen att 
bidra till detta. 

För att en vägplan ska kunna fastställas krävs att finansieringen för föreslagna åtgärder är finansierade 
fullt ut. Ett undertecknat medfinansieringsavtal är således en förutsättning för att arbetet med att bygga 
en trafikplats ska löpa som planerat. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 april 2019. 
Mark- och exploateringsutskottets förslag den 13 maj 2019 § 33. 

Utdragsbestyrkande 

fiy 
Justerandes sign 

UJ 
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une» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 126 

Intentions avtal samt förnyat markanvisningsavtal med Atrium Ljungberg 
AB inom Gränby och Östra Sala backe, etapp 3 
KSN-2017-1723 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal mellan Uppsala kommun och Atrium 
Ljungberg AB, samt 

att godkänna upprättat förslag till intentionsavtal för samnyttj ande av parkeringar i Gränbyområdet 
mellan Uppsala kommun och Atrium Ljungberg AB. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslås förnya anvisning av mark till Atrium 
Ljungberg AB inom två markområden, dels inom ett mindre område av Gränby och dels det 
nordligaste kvarteret inom Östra Sala backe etapp 3. Delområdet inom Östra Sala Backe etapp 3 
minskas ner från ett och ett halvt kvarter till ett kvarter. Det förnyade avtalet anger också inriktning för 
fördelningen av olika typer av byggrätter inom kvarteret samt anger att 30 procent av bostäderna ska 
vara hyresrätter respektive bostadsrätter vid byggnation av fler än 100 bostäder. Parterna föreslås även 
ingå intentionsavtal för samnyttj ande av parkeringar inom Gränbyområdet. Avtalet ger allmänheten 
möjlighet att parkera på Bolagets samlade antal parkeringsplatser vid evenemang inom Gränby 
Sportfält. Atrium Ljungberg AB ska även för Friskis och Svettis räkning verka för att möjliggöra en 
friskvårdsanläggning inom området för Gränby stadsnod. 

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 april 2019. 
Mark- och exploateringsutskottets förslag den 13 maj 2019 § 32. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 43, 
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upP,12», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 127 

Överenskommelse om samverkan kring innovativ utformning av 
framtidens varulogistik i Bergsbrunna i Uppsala kommun 
KSN-2019-1640 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna överenskommelse med utredningen Samordning för bostadsbyggande gällande 
samverkan kring innovativ utformning av framtidens varulogistik i Bergsbrunna i Uppsala kommun, i 
enlighet med ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Ett förslag till överenskommelse med utredningen Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) har 
tagits fram med målet att underlätta för genomförande av innovativa och hållbara lösningar för 
framtida varutransporter i Bergsbrunna. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 181. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 128 

Nettofixering av förtroendevaldas pensioner enligt KPR-F och PRF-KL 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att nettofixera förtroendevaldas pensioner på samma sätt som gäller för de medarbetare som avgått 
med rätt till egenpension enligt PA-KL, PAK eller LPAK med retroaktiv verkan från den 1 januari 
2017. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att fatta beslut om att de förtroendevaldas 
ålderspensioner ska värdesäkras genom en så kallad nettofixering, på samma sätt som för medarbetare 
i förvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 14 maj 2019 § 158. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
17y\ 



33 (38) 

upP,201 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 129 

Komplettering av tidigare yttrande över Färdplan för ett hållbart län - 
åtgärder för minskad klimatpåverkan 
KSN-2018-3842 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Länsstyrelsen Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av Färdplan för ett hållbart län— åtgärder för 
minskad klimatpåverkan 2019-2022 till Uppsala kommun för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade 
om yttrande den 6 mars 2019. 

Efter att Länsstyrelsen mottagit yttrandet har samtal visat att kommunen behöver avge ett nytt 
yttrande. Dels finns ett behov av att förtydliga kommunens inställning till arbetet med färdplanen, dels 
behöver kommunen redovisa vilka åtgärder och aktiviteter som preliminärt kan antas av Uppsala 
kommun för Länsstyrelsen ska kunna slutföra arbetet. 

Bakgrunden till färdplanen och föredragningen av ärendet finns i handlingar till kommunstyrelsen den 
6 april. I detta ersättningsärende föredras därför endast relevanta delar och de justeringar och 
kompletteringar som föreslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 182. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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LOW§ KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 130 

Rekommendation från SKL om gemensam finansiering av samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänsten 
KSN-2019-0808 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering, 

att finansieringen ska beaktas inom kommunstyrelsens ram i ordinarie mål- och budgetprocess under 
åren 2020-2023, samt 

att skicka följande medskick till SKL: "Arbetet inom SKL behöver fungera och kunna överföras 
mellan olika kommuner och miljöer. Det ställer särskilda krav på användandet av rigorösa 
vetenskapliga metoder, som idag exempelvis redan används inom IFAU och vid testning av nya 
metoder. SKL behöver inleda ett sådant arbete och påbörja ett sådant strategiskt arbete inom 
socialtjänstområdet och testa metoderna under planperioden." 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i styrelsebeslut den 14 december 2018 rekommenderat 
kommunerna att gemensamt finansiera ett paket av förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
uppföljning och nationell samordning i socialtjänsten. 

Rekommendationen är att kommunerna under åren 2020-2023 gemensamt finansierar ett antal 
kvalitetsregister och brukarundersökningar samt utveckling av systematisk uppföljning och gemensam 
samordning på lokal, regional och nationell nivå. 

Yrkande 
Christopher Lagerqvist (M), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) 
yrkar: 
att skicka följande medskick till SKL: "Arbetet inom SKL behöver fungera och kunna överföras mellan 
olika kommuner och miljöer. Det ställer särskilda krav på användandet av rigorösa vetenskapliga 
metoder, som idag exempelvis redan används inom IFAU och vid testning av nya metoder. SKL 
behöver inleda ett sådant arbete och påbörja ett sådant strategiskt arbete inom socialtjänstområdet 
och testa metoderna under planperioden." 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Christopher Lagerqvist (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 167. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

b; C, 
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upinfilue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 131 

Yttrande över betänkandet Privat initiativrätt - Planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9) 
KSN-2019-0818 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Näringsdepartementet i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Privat initiativrätt — Planintressentens medverkan vid 
detaljplaneläggning till Uppsala kommun för yttrande senast den 10 juni 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 183. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 132 

Skrivelse om statligt servicekontor i Gottsunda 
KSN-2018-0108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna skrivelse till finansdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
En av åtgärderna i den reviderade handlingsplanen för Gottsunda Valsätra som antogs av 
kommunstyrelsen den 6 mars är att aktivt arbeta för ett statligt servicekontor i Gottsunda. 
Kommunstyrelsen föreslås tillskriva finansdepartementet inom ramen för åtgärden för att lyfta ärendet 
i samband med pågående budgetarbete i regeringen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2019. 
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 184. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

t 4 
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Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 133 

Valärenden 
KSN-2019-0362 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att entlediga Helena Nordström Källström (MP) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i 
milj ömålsrådet, samt 

att utse Rickard Malmström (MP) till ledamot tillika ordförande i milj ömålsrådet. 

Utdragsbestyrkande -Fl- Justerandes sign a  
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Ulneluf KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-29 

§ 134 

Delegationsbeslut och anmälningsärenden perioden 2 maj - 21 maj 
KSN-2019-0135 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden och delegationsbeslut perioden 2 maj 
— 21maj 2019 till protokollet. 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 2 maj 
till och med 21 maj 2019. 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 2 maj till och med 21 maj 2019: 
1.Månadsrapport kommunstyrelsen per april 2019 
2.Finansrapport per april 2019 
3.Anmälan om särskild partiaktivitet (M) 2019-04-04 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KS 2019-05-29 § 114 bilaga A 

Ärende 10 

Utredning avseende gymnasielagen och ensamkommande 

Reservation 

Moderaterna, Kristdemokraterna 

Moderaterna och Kristdemokraterna har redan från dess att förslaget om den så kallade 
gymnasielagen lades på bordet varit kritiska. Sällan har ett förslag fått motta lagrådskritik av den 
dignitet som detta förslag fick. Det stod redan då klart att lagen inte skulle gå att tillämpa på ett 
konstruktivt sätt. Nu har resultaten av en illa beredd lag hamnat i knät på kommunerna, och så även 
Uppsala kommun. Det har visat sig vara mycket svårt att hitta långsiktigt hållbara lösningar riktade till 
de som berörs av den nya gymnasielagen samt andra ensamkommande unga vuxna utanför det 
ordnande mottagandet av nyanlända. Det är i lagen inte tydligt vilket ansvar kommunen har för 
målgruppen eftersom de ofta inte ingått i det ordnade mottagandet. Den som är asylsökande har rätt 
till stöd av Migrationsverket medan den som fått uppehållstillstånd har rätt till samma stöd från 

kommunen som övriga kommuninvånare. 

Oavsett hur situationen uppstått är det viktigt att vara konstruktiva och medverka till att lösa 
utmaningarna i framtiden. Moderaterna och Kristdemokraterna vill se ordnade, förutsägbara och 
transparenta lösningar. Tillfälliga lösningar så som projekt Fadderhem är därmed inget vi ställer oss 
bakom. Det har framkommit att projektet inte fungerar som tänkt utan att många av de unga vuxna 
som bor där exempelvis har hög frånvaro i skolan. Det har också inkommit rapporter om systematisk 
drogförsäljning i samband med fadderhemmen. Dessa ungdomar behöver inte fler tillfälliga 
lösningar, utan välordnat stöd för att klara skolan, hitta bostad och komma ut på arbetsmarknaden. 
Målgruppen är en viktig resurs för Uppsala kommun och för arbetsmarknaden i kommunen som lider 
av kompetensbrist och matchningsproblematik såväl i service- och välfärdsyrken som bland 
akademiker. Vi måste hjälpa ungdomarna till möjligheten att stå på egna ben snarare än att låsa fast 

dem i kortsiktiga åtgärder som skapar oro och ovisshet. 

En plan för ett sådant långsiktigt stöd har kommunstyrelsen i oktober 2018 uppdragit till 
socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att administrera. Detta för att 
det konkreta arbetet med åtgärder för målgruppen ligger på dessa nämnder. Ansvaret bör ligga hos 
de som befinner sig närmast målgruppen och som har rätt verktyg. Det har inte levererats några 
förslag till en långsiktig inriktning, troligtvis beroende på förlängningar och förändringar av tillfälliga 

lagar och bidrag på nationell nivå. 

Vi anser inte att de förslag till beslut som finns i ärendet är tillräckligt konkreta och specifika. Vi vill 
istället uppdra till socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att löpande 
följa upp målgruppens sociala situation, etableringsprocess och skolnärvaro. Vi vill också att de 
återkommer med förslag till långsiktiga åtgärder inom dessa områden. Den psykiska ohälsan såväl 
som skolfrånvaron är hög, något som försvårar möjligheterna till bostad och arbete. Arbete med 
dessa frågor måste prioriteras. Vi anser därutöver att det är rimligt att kommunledningskontoret 
ansvarar för att bevaka den långsiktiga kostnadsutvecklingen för kommunens åtaganden gentemot 
målgruppen. Detta borde dock ingå i kommunledningskontorets uppdrag även utan att vi fattar 

beslut om det. 



Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi på: 

att bifalla attsats 3. 

att avslå attsatserna 1, 2, 4 och 5. 

att uppdra åt socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att 

löpande följa upp och arbeta för att förbättra målgruppens sociala situation, 

etableringsprocess och skolnärvaro. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

K 
D 
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Ärende 10 

Utredning avseende gymnasielagen och ensamkommande 

Reservation 

Centerpartiet 

Det aktuella ärendet ligger på kommunstyrelsens bord med anledning av den illa beredda och 

implementerade så kallade gymnasielagen. Lagen har försatt tusentals ensamkommande unga i en 

svår situation då den gett dem tillfälligt uppehållstillstånd men inte gett dem rätt att ta del av det 

sociala skyddsnät som finns för svenska medborgare och personer som fått uppehållstillstånd enligt 

gängse lagstiftning. Samtidigt är den svår för landets kommuner att förhålla sig till då kommunernas 

ansvar för de av lagen berörda personerna inte uttrycks tydligt. 

Centerpartiet i Uppsala är inte beredda att bidra till att Uppsala kommun ställer unga människor i en 

redan utsatt situation på gatan. Därför står vi bakom den föreslagna förlängningen av projekt 

Fadderhem inklusive boendeinsatsen i Jälla som socialnämnden fattade beslut om den 22 maj. 

I övrigt menar Centerpartiet emellertid att den aktuella utredningen inte levererat det som 

kommunstyrelsen beställde i utredningsdirektivet. I oktober 2018 fick socialnämnden, 

arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att gemensamt utreda och till 

kommunstyrelsen återrapportera förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med dem som fått 

uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. 

Utredningens förslag är att kommunledningskontoret ska följa upp målgruppens sociala situation, att 

kommunledningskontoret ska beakta behov av tillfälliga åtgärder, att kommunledningskontoret ska 

bevaka kostnadsutvecklingen för åtaganden gentemot målgruppen, att kommunledningskontoret ska 

samordna arbetet med återsökning och fördelning av statliga ersättningar samt att 

kommunledningskontoret ska beakta målgruppens behov i riktlinjerna för bostadsförsörjning. 

Det är således oklart vilka konkreta åtgärder som föreslås och vad kostnaden för dessa skulle bli. 

Centerpartiet är inte beredda att ställa sig bakom yrkanden som i praktiken innebär att kommunen 

"eventuellt ska göra någonting till oklar kostnad". 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet i första hand på: 

att återremittera ärendet i syfte att utreda och till kommunstyrelsen återrapportera 

förslag till en långsiktig inriktning för arbetet med dem som fått uppehållstillstånd 

enligt gymnasielagen 

1 andra hand yrkade vi på: 

att uppdra åt socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden att 

löpande följa upp och arbeta för att förbättra målgruppens sociala situation, 

etableringsprocess och skolnärvaro. 

BIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 

Jonas Petersson (C) 
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Ärende 10. 

Särskilt yttrande 

På samma möte som vi kan konstatera att kommunens ekonomi prognostiseras bli kraftigt sämre än 
budget fattade kommunstyrelsen beslut om att öka kostnaderna ytterligare. Det är ett uppenbart 
ekonomiskt oansvarigt. I sak är även gymnasielagen kraftigt ifrågasatt. Den baseras på de som 
påstått sig vara barn och sökt asyl, men som bevisats vara vuxen och utan skyddsbehov i samtliga 
instanser. Politiskt har man ändå velat låta gruppen vara kvar i landet genom att man trots 
myndighetsbesluten ska låta gruppen stanna kvar ändå, under förutsättning att man 
genomför gymnasiestudier som man vill avsluta. Lagstiftningen medger kommunen att frivilligt delta 
i detta. Haverierna avlöser dock varandra i hanterandet av denna icke skyddsbehövande grupp när 
man i kommunstyrelsens förslag till beslut uppenbart ringar in det faktum att delar av gruppen inte 
kvalificerar sig till studiestöd från CSN, vilket vanligen sker om man skolkar för mycket. Ändå ska man 
satsa skattemiljoner på att ordna med förutsättningar för att även ha 
storskolkarna kvar i kommunen. 

På CSN.se  skriver man följande om indraget studiestöd den 11 juli 2018: 
"Rekordmånga elever får studiebidraget indraget på grund av skolk 27 800 elever på gymnasiet fick 
studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 8,5 procent av alla 
elever. Det är en relativt stor ökning jämfört med föregående läsår. Under läsåret 2017/2018 fick 8,5 
procent av Sveriges cirka 328 000 gymnasieelever studiebidraget indraget på grund av skolk. 
Motsvarande siffra för de föregående läsåren var 7,9 respektive 7,8 
procent. Årets siffra är rekordhög. 
- Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. 
Det har även fått genomslag på den totala andelen, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN. 
Ökning av utländska medborgare 
Gruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, mycket beroende på att det kommit 
fler flyktingar till Sverige. Många i gruppen unga utländska medborgare har bristande kunskaper om 
hur det svenska samhället fungerar, och om studiebidraget och CSN. Bristande språkkunskaper spelar 
också in. - Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland myndiga elever än bland omyndiga. En högre 
andel i gruppen utländska medborgare är också över 18 år. Det bidrar 
till att andelen som får studiebidrag indraget är högre i denna grupp, säger Andreas Dahlkvist." 

Sammanfattningsvis, om man inte är skyddsbehövande, om man uppgivit att man är barn trots att 
man är vuxen och om man uppgivit att man vill stanna för att studera trots att man därefter skolkar 
så mycket att csn drar in studiestödet, då ska inte kommunen prioritera skattemedel till gruppen mer 
än lagstiftningens miniminivå. Därför yrkade Sverigedemokraterna avslag på 
ärendets föranmälda att-satser 1,2, 4 och 5. Att-satsen 3 avser att hålla ordning och reda i ekonomin, 
vilket vi ställer oss bakom. Ärendet är av principiell karaktär och av det skälet yrkade 
Sverigedemokraterna att ärendet ska avgöras i fullmäktige. 

Simon Alm (SD) 
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Ärende 12 

Statlig medfinansiering av Ultunalänken 

Reservation 

Centerpartiet 

Centerpartiet delar ambitionen att etablera ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem som förbinder 

Uppsala centralstation-Gottsunda-Bergsbrunna. Vi är emellertid kritiska till att Uppsala kommun ska 

låsa fast sig vid att kollektivtrafiksystemet ska vara just spårväg till dess att en grundlig utredning kan 

påvisa att detta system är det mest fördelaktiga. Den enda grundliga utredning som politiken hittills 

fått redovisad i sin helhet (Systemvalsstudie: Kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala) fann att BRT ur 

de flesta aspekter var att föredra framför spårväg. Detta var ett av skälen till att Centerpartiet som 

enda parti i januari 2018 valde att rösta nej till trepartsavtalet med regionen och staten. 

Centerpartiet har inte ändrats sig på ovanstående punkt, men då avtalet nu är påskrivit och har 

vunnit laga kraft är Centerpartiet måna om att agera på ett konstruktivt sätt för att Uppsala får ett så 

välfungerande och kostnadseffektivt kollektivtrafikavtal som möjligt. Av trepartsavtalet från januari 

2018 framgår att det står kommunen fritt att välja vilket kollektivtrafikslag som helst, men att statlig 

medfinansiering om max 900 miljoner kronor bara garanteras om kommunen väljer spårväg. Ur 

ekonomiskt perspektiv är den för Uppsala kommun mest relevanta frågeställningen således huruvida 

skillnaden i investeringskostnad för spårväg respektive BRT överstiger 900 miljoner kronor. Om 

skillnaden understiger 900 miljoner kronor innebär det att spårvägen kan vara ekonomiskt 

fördelaktig för Uppsala, och under sådana omständigheter skulle vii Centerpartiet kunna tänka oss 

att stötta en spårvägsutbyggnad. Om skillnaden däremot överstiger 900 miljoner kronor innebär det 

att bara Uppsala kommuns del av kostnaden för spårväg är större än totalkostnaden för BRT, och 

under sådana omständigheter bör planerna på spårvägsutbyggnad helt skrotas. 

Enligt förslaget till avtal om statlig medfinansiering av Ultunalänken ska Uppsala kommun ensam 

ansvara för att Ultunalänken anläggs och stå för hela investeringskostnaden förutom statens 

medfinansiering, medan Region Uppsala ska vara huvudman och ansvara för trafiken på länken. Av 

den promemoria som bilades avtalet om fyrspårsavtalet med regionen och staten framgår att 

spårväg är det av de undersökta kollektivtrafiksystemen som är förknippat med högst 

investeringskostnader. Promemorian förordar ändock spårväg med anledning av att det bedöms vara 

"teoretiskt" mest kostnadseffektivt på grund av låga driftskostnader. 

I den föreslagna finansieringsmodellen finns således en asymmetri som är till kommunens nackdel; 

kommunen ska stå för hela investeringskostnaden vid sidan av den statliga medfinansieringen, 

varefter samtliga intäkter från investeringsobjektet tillfaller regionen. Den här lösningen är varken 

hållbar eller rättvis, varför kommunen tillsammans med regionen måste finna en finansieringsmodell 

som innebär att regionen antingen står för en del av investeringskostnaden eller delar med sig av 

investeringsobjektets intäkter. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet på 

att snabbutreda skillnaden i investerings 

kostnad mellan spårväg och BRT och 

redovisa utredningen i sin helhet vid 

kommunstyrelsens 

augustisammanträde. 

RIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 



att tillsammans med Region Uppsala utreda en långsiktig och hållbar finansieringsmodell 

för Uppsalas nya kollektivtrafiksystem. 

att bygga den planerade bron över Fyrisån med kapacitet för fler trafikslag än 

kapacitetsstark kollektivtrafik så att den kan nyttjas av exempelvis polis, ambulans och 

räddningstjänst. 

Jonas Petersson (C) 
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