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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

Plats och tid: Bergius, 13:00 — 14:20 

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Bona Szatmari Waldau (V) 
Mats Gyllander (M) 
Therez Olsson (M) 
Carolina Bringbom (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiemin (S) 
Linda Eskilsson (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Hanna Mörck (V) 
Eva Edwardsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 

Övriga 
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 
Erik Boman, presschef. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Hannes Vidmark, 
avdelningschef ekologisk hållbarhet. Sara Börjesdotter Bjurström, enhetschef strategisk 
planering. Ingela Persson, kommunsekreterare. Susanne Eriksson, politisk stabschef 
(S). Pia Agestedt, politisk sekr (MP). Sara Persson, politisk sekr (M). Helena Hedman 
Skoglund, politisk sekr (L). Joakim Holmertz, politisk sekr (C). Victor Landing, 
politisk sekreterare (KD). 

arlene Burwick (S), ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justerare 
• 

Ingela Persson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-04-11 Sista dag att överklaga: 2018-05-09 
2018-04-18 Anslaget tas ner: 2018-05-10 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 
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Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 49 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 50 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa förliggande föredragningslista med tilläggen: 

- Punkt 26. Information med anledning av explosioner i Uppsala. 
- Punkt 27. Val av representant i valberedningen för UIC. 

§ 51 

Information med anledning av explosioner i Uppsala 

Therese Fällman, stabschef vid Kvalitet och utveckling, informerar kommunstyrelsens ledamöter med 
anledning av de två explosioner som inträffat den senast veckan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KOMMUNSTYRELSEN 

3 (31) 

ff.1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 52 

Årsbokslut och årsredovisning för 2017 
KSN-2018-0646 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2017, 

att av årets resultat markera 5 856 tusen kronor i det egna kapitalet för sociala investeringar, 

att till investeringsbudgeten för 2018 lägga de pågående investeringarna 2017 enligt ärendets 
bilaga 1, 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna årsredovisning 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 2, 

att fastställa 2017 års resultat för samtliga nämnder, ärendets bilaga 3, 

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, ärendets bilaga 4, 

att anmäla resultat av 2017 års löneanalys till kommunfullmäktige, ärendets bilaga 5, 

att anmäla hållbarhetsredovisning från de helägda bolagen Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avlopp AB till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 
12, samt 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2017 till kommunfullmäktige, ärendets bilaga 10. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats Gyllander (alla M) Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 52. 

Sammanfattning 
Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2017. De finansiella indikatorerna 
soliditet, självfinansieringsgrad av investeringar och nettolåneskuld har utvecklats positivt. Årets 
verksamhet har dämied bidragit till att stärka kommunens ekonomiska ställning. Resultatet för 2017 
uppgår till 962 (381) miljoner kronor. Värden för 2016 visas i parentes. Arbetet med genomlysning av, 
och anpassning till redovisningslagstiftning för, exploateringsverksamheten resulterade i en positiv 
påverkan på resultatet med 444 miljoner kronor samtidigt som eget kapital förstärktes med 406 
miljoner kronor avseende avslut av gamla projekt. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår 
resultatet till 482 miljoner kronor för kommunkoncernen, 488 miljoner kronor i kommunens 
förvaltningar och 79 miljoner kronor i de kommunala bolagen. Det samlade resultatet för kommunens 
Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

174 



Justerandes sign 

upl?».13, KOMMUNSTYRELSEN 

4 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

(§ 52, fortsättning) 

nämnder uppgår till 581 (381) miljoner kronor och resultatet i de kommunala bolagen är 465 (77) 
miljoner kronor. Därtill kommer koncemelimineringar på 85 (77) miljoner kronor som leder till det 
samlade resultatet för kommunkoncemen på 962 miljoner kronor. 

För verksamhetsåret 2017 redovisar Uppsala kommun för verksamhet i förvaltningsform på 581 (381) 
miljoner kronor och efter justering för jämförelsestörande poster ett resultat på 488 (440) miljoner 
kronor. Jämfört med föregående år ökade skatter, generella statsbidrag och utjämning med 5,7 procent 
medan verksamhetens nettokostnader ökade med 3,5 procent. Justerat för jämförelsestörande poster 
ökade nettokostnaderna med 5,5 procent vilket är lägre än ökningstakten i intäkterna från skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. 

Årets intäkter uppgick sammanlagt till 14,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 7,4 procent 
jämfört med 2016. Uppsala kommuns intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 
2017 uppgick till 11,2 miljarder kronor vilket är 221 miljoner kronor mer än budgeterat. Avvikelsen 
förklaras bland annat av att skatteunderlagstillväxten åren 2015 och 2016 blev större än tidigare 
beräknat. Utvecklingen under 2017 indikerar också att både sysselsättning och timlön ökade mer än 
förväntat. 

Uppsala har goda förutsättningar för en stabil ekonomi och resultatet av årets verksamhet stärker 
kommunens ekonomiska ställning ytterligare. Den gynnsamma utvecklingen för nettokostnaderna som 
inleddes 2013 fortsatte även 2017. I likhet med övriga delar av landet har kommunen emellertid stora 
utmaningar framför sig i form av demografisk utveckling, stora investeringsbehov samt integration av 
nyanlända i kombination med en försvagad utveckling i det reala skatteunderlaget. För att möta dessa 
utmaningar och samtidigt kunna behålla en god ekonomisk ställning behöver kommunen fortsätta att 
prioritera och effektivisera verksamheten och göra välavvägda investeringar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 



MANN 
- Liberalerna t,.,, 

Bilaga A § 52 

Ärende 3 

Årsbokslut och årsredovisning för 2017 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Under föregående mandatperiod genomförde Alliansen en rad förändringar för att säkra en god 

ekonomi som vi idag kan se resultat av. En av Alliansens målsättningar var att se till att 

nettokostnaderna inte fick öka mer än skatteintäkterna. Under de tre sista åren under 

mandatperioden minskade nettokostnadsökningen och 2014 nådde vi målet om att 

nettokostnaderna inte skulle öka mer än skatteintäkterna. 2014 genomfördes även en 

omorganisation med kraftfullare styrning från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. En ny 

stabsorganisation infördes för att skapa större enhetlighet i de gemensamma processerna. 

Uppsala kommuns bokslut för 2017 uppvisar ett positivt resultat på knappt 1 miljard kronor (962 

mnkr). Det innebär att det finns gott om utrymme för att återställa skatten till den tidigare nivån (-

30 öre, dvs 20:84) utan att riskera välfärden. Med 1 miljard i resultat kan vi både sänka skatten, 

investera i välfärden och komma till rätta med de delvis stora brister som faktiskt finns och påverkar 

Uppsalaborna dagligen. 

Alliansen vill inte att Uppsala kommun ska kräva in mer pengar från Uppsalaborna än vad som är 

nödvändigt för en god välfärd, utan låta var och en styra över sin ekonomi och sitt liv. Det är tydligt 

att vi har resurser för att leverera bra välfärd ändå, och vill därför återställa skatten till den tidigare 

nivån. 150 miljoner i ett resultat på 1 miljard innebär att en återställning av skatten är högst 

realistisk. 

Samtidigt finns stora brister i välfärden som vi också behöver komma till rätta med. Till exempel är 

det akut att: 1) Komma till rätta med den stora bristen på LSS-bostäder för personer med 

funktionsvariationer. Alldeles för många står i kö alldeles för länge. Byggandet behöver komma i 

gång nu. 2) Säkra att elever med särskilda behov får rätt stöd i skolan så att de ges möjlighet att få 

med sig en bra utbildning in i framtiden. Där brister det många gånger idag, vilket för oss är helt 

oacceptabelt. 3) Skapa fler servicebostäder för äldre, så att ingen tvingas bo kvar hemma och känna 

sig ensam och otrygg. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I(D) 
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§ 53 

Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet 
KSN-2018-0705 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta avsnitt om klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogram 2014-2023 
enligt ärendets bilaga 1, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av 
klimatanpassningsarbetet. 

Sammanfattning 
I uppföljningen av kommunens program och planer 2017 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i 
uppdrag att komplettera kommunens miljö- och klimatprogram med ett avsnitt om klimatanpassning. 
Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ldimatanpassning där roller 
och ansvarsfördelning förtydligas. 

Ett förslag till nytt avsnitt om styrning av kommunens klimatanpassning har tagits fram av en 
arbetsgrupp ledd av kommunledningskontoret. Förslaget återfinns som ärendets bilaga 1. I avsnittet 
förtydligas den interna ansvarsfördelningen. Avseende uppdraget om en handlingsplan för 
klimatanpassning är bedömningen att det inte är lämpligt med en kommunövergripande allomfattande 
handlingsplan. Företrädelsevis bör utredningar och åtgärder för klimatanpassning göras i sitt 
sammanhang, integrerat i respektive nämnds och bolags verksamhetsansvar. Dock finns det behov av 
övergripande samordning och vissa kommunövergripande insatser. 

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska och samordnande klimatarbetet. En första övergripande 
insats föreslås bli att ta fram en plan för systematisk uppföljning av kommunens arbete med 
klimatanpassning. I samband med kompletteringen kommer miljö- och klimatprogrammet att 
uppdateras så att det överensstämmer med riktlinjerna för styrdokument. Detta innebär inga ändringar 
i själva sakinnehållet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 54 

Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning 
KSN-2015-1310 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna planeringsunderlag för VA-försörjning utanför befintligt verksamhetsområde i ärendets 
bilaga, samt 

att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att ta fram en VA-plan inklusive en dagvattenplan i 
samarbete med berörda förvaltningar. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KID) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 54. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar att ändra den andra att-satsen till: 
"att kommunstyrelsen som huvudman tar fram en VA-plan inklusive dagvattenplan i samarbete med 
Uppsala Vatten, Avfall AB och berörda nämnder." 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 26 maj 2014 kommunstyrelsen uppdraget att i samverkan med 
berörda nämnder och bolag ta fram en plan för vatten- och avloppshantering (VA) utanför befintligt 
verksamhetsområde. 

Ett planeringsunderlag har tagits fram som identifierar ett antal områden i kommunen där det finns 
behov av bättre VA-lösningar än idag. Lösningar och vidare utredningar följer av kommande arbete 
med VA-plan som föreslås tas fram av huvudmannen Uppsala Vatten och Avfall AB (UVAB) i 
samarbete med berörda förvaltningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) med fleras 
gemensamma yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga A § 54 

Ärende 5 
Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning 

Reservation 

Alliansen 

Med anledning av att en ny VA-plan inklusive dagvattenplan är något som berör och genomsyrar 

kommunens samtliga verksamheter bör även kommunstyrelsen ha huvudansvaret i framtagandet av 

en ny plan och inte bolagen. 

Vi ser liknelser med hur huvudmannaansvaret för lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 

ligger hos kommunstyrelsen och anser att detta förfarande även bör gälla i framtagandet av en ny 

VA-plan inklusive dagvattenplan. 

Alliansen yrkade därför: 

Att ändra den andra att-satsen till: "att kommunstyrelsen som huvudman tar fram en VA-plan 

inklusive dagvattenplan i samarbete med Uppsala Vatten, Avfall AB och berörda nämnder." 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (I<D) 
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§ 55 

Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas 
tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt 
KSN-2017-4316 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsamas tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt i ärendets bilaga 1, 

Kommunstyrelsen beslutar egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt 
ovan 

att ta fram vägledning och rutiner kopplat till riktlinjerna, samt 

att ta fram åtgärdsplan för grundvattenförekomsterna inom tillrinningsområdet för Uppsala-
och Vattholmaåsarna. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt därutöver att punkt 4 på sidan 3 i 
riktlinjerna ändras till: 
"Säkerställ att planering, ny exploatering, verksamhet eller åtgärder som kan påverka berörda 
grundvattenförekomster negativt i mesta möjliga mån undviks att lokaliseras i områden med extrem 
känslighet." 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till Maria Gardfjells (M) ändringsyrkande. 

Sammanfattning 
I Översiktsplan för Uppsala kommun 2016 är en av de prioriterade insatserna ett uppdrag som 
syftar till att långsiktigt värna Uppsalaåsens grundvatten: "Kommunen tillsammans med berörda 
aktörer gör i ett särskilt uppdrag kopplat till översiktsplaneringen en sammanvägd riskbedömning för 
hela Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar." 
Det förslag till riktlinjer och riskanalys som tagits fram beskriver skadehändelser som är 
prioriterade med avseende på risker för grundvattenförekomsterna. 
Riskanalysen ska utgöra Uppsala kommuns översiktliga underlag och modell för att bedöma en 
markanvändnings påverkan på milj ökvalitetsnormema för grundvattenförekomster inom 
tillrinningsområdet. Vid förändrad markanvändning inom tillrinningsområdet kommer detaljerade 
utredningar att göras för det aktuella området. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Maria Gardfjells (MP) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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(§ 55, fortsättning) 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

f1A- 



upffillue KOMMUNSTYRELSEN 

9 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 56 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser 
KSN-2018-1087 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendet bilaga. 

Sammanfattning 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. 
Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller 
landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan 
eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 
miljoner euro omfattas av denna lag. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen 
(Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall 
AB (Uppsala Vatten). På ett tydligt sätt ska redovisning ske av vilka allmänna medel som myndigheter 
direkt eller indirekt tillfört företag och på vilket sätt. 

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat 
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som 
till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige 
tillhanda. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SA1VIMANTR4DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 57 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2018-0732 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen senast april månad varje 
år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till fullmäktige 
till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 
Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 
behandlade av kommunfullmäktige per den 27 februari 2018. Sammanställningen bifogas detta 
ärende. 

Totalt är 46 motioner ännu inte fårdigbehandlade per den 27 februari 2018, varav 14 motioner har 
lagts fram före den 1 juli 2017. Fyra motioner är äldre än ett år. Ambitionen är att samtliga dessa ska 
föreläggas kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 
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§ 58 

Ny stadsdelsindelning 
KSN-2016-2075 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva av kommunfullmäktige 1982 beslutad stadsdelsindelning, 

att fastställa ny stadsdelsindelning med stadsdelsnamn enligt ärendets bilaga 1, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov justera stadsdelsindelningen. 

Sammanfattning 
Stadsdelarnas gränser har i Uppsala tätort varit statiska sedan 1982. Sedan dess har Uppsala 
vuxit kraftigt och flera stadsdelar har byggts ut och förändrats och andra stadsdelar har 
tillkommit eller kommer att tillkomma. Detta har medfört ett behov av att förändra de befintliga 
gränserna på flera platser. 

Namngivningsnämnden överlämnade 2016 förslag om att fastställa den nya stadsdelen Rosendal samt 
förslag till nya stadsdelsgränser till kommunfullmäktige för fastställande. Förslaget är en delvis 
omarbetning och förtydligande av ett tidigare förslag som kommunstyrelsen återremitterade den 9 
oktober 2013. 

Namngivningsnämndens förslag har omarbetats för att nå förbättrad aktualitet och har jämkats 
samman med den områdesindelning som används för statistik, prognoser och uppföljning i 
kommunen. Förslaget till ny stadsdelindelning återges i ärendets bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 

vy, 
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UNE» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 59 

Samråd för planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social 
hållbarhet 
KSN-2015-0654 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att samrådsbehandla förslaget till Planprogram för Gottsundaområdet enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Therez Olsson, Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och 
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 59. 

Särskilt yttrande 
Therez Olsson, Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 59. 

Yrkanden 
Therez Olsson, Fredrik Ahlstedt, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L) och 
Stefan Hanna (C) yrkar på ändringen: 
"Att ordet spårväg på de ställen det nämns i handlingen byts ut till kapacitetsstark kollektivtrafik." 

Jonas Segersam (KD) yrkar avslag på Therez Olsson (M) med fleras gemsamma yrkande samt 
därutöver på tillägget: 
"Att inriktningen för planprogrammet bör vara en höjd för samtliga huskroppar på maximalt fyra, 
eventuellt fem våningar." 

Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (M2) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Erik Pelling (S) yrkar därutöver avslag på Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
I Översiktsplan 2010 beskrivs Gottsunda-Valsätra som ett nytt större utvecklingsområde där 
omvandling fortgår de närmast kommande decennierna. Bebyggelse ska i nya större 
utvecklingsområden ske med stöd av särskilda program eller strukturstudier. Aktualitetsförklaring 
Översiktsplan 2010 pekar ut Gottsunda som en av de stadsdelar i västra Uppsala som står inför 
omfattande renoveringar och därför är intressanta att vidareutveckla. Det är enligt aktualitets-
förklaringen angeläget att kommunen har beredskap att gå in som aktiv part för att i samband med 
renoveringar i ytterstaden medverka i förnyelsen också av stadsdelsstrukturen. Detta bland annat 
genom att åstadkomma förbättrade yttre- och inre samband, högre täthet och större mångfald. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upP,f0.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

(§ 59, fortsättning) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Therez Olssons (M) med fleras gemensamma ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 59 

Ärende 10 
Samråd av Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet välkomnar en utveckling av Gottsundaområdet och ser 

positivt på att öka variationen av bebyggelse. I dag uppgår hyresrätten till en andel av 85 % av 

bostadsbeståndet och vi anser att det är av stor vikt att en större variation av upplåtelseformer och 

boendetyper tillskapas i området. Vi ser gärna att fokus är att bygga bostadsrätter, egna hem och 

radhus för att få en god stadsbyggnadsstruktur och möjliggöra för fler att flytta inom området och 

göra bostadskarriär. 

Vi välkomnar att vi bygger en sammanhängande stadsdel och i och med det ser över de 

barriäreffekter som de parkeringsdäck som finns inom området idag utgör. I samband med 

nybyggnation så kommer mycket av den mark som tas i anspråk idag genom mark/gatuparkering att 

ersättas med nya bostadshus och bebyggelse för handel, kontor mm. Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet anser att det är av stor vikt att framkomligheten för såväl bil som gång-, cykel- och 

kollektivtrafik säkras och kommer därför att noga följa så att de parkeringslösningar som ersätter 

dagens parkeringar säkrar en god bebyggelsemiljö och samtidigt möjliggör för Gottsunda centrums 

fortsatta utveckling och handel. De parkeringsköp som kommer att genomföras ska och säkras med 

att erforderliga platser också realiseras. Framtidens Gottsunda kommer att utgöra en viktig 

kollektivtrafiknod för södra Uppsala och därför är tillgången till parkeringar av stor vikt för att 

möjliggöra för människor att kunna ställa bilen och byta till kollektivtrafik för sin fortsatta resa 

Vi bygger framtidens Gottsunda med utgångspunkt för människan. En stadsdel där attraktiv och trygg 

kollektivtrafik ska prioriteras samtidigt som framkomligheten, oavsett transportsätt, ska vara god. Nu 

välkomnar vi att alla som bor i området och alla intressenter säger sitt så att vi kan besluta om ett bra 

planprogram som kan realiseras av många aktörer. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

(19,1 
qta?  Liberalerna CENTERPARTIET 



Bilaga B § 59 

Ärende 10 

Samråd av planprogram för Gottsundaområdet 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Inom stadsplanering och arkitektur talar man om skalor. Det handlar om hur vi människor uppfattar 

objekt på olika avstånd. Man talar om den mänskliga skalan och dess motsats den monumentala 

skalan. 

När objekt samspelar med mänskliga skalan, alltså det som kan avläsas med våra sinnen, då trivs vi 

som människor. Platser och byggnader som håller sig inom den mänskliga skalan är platser som får 

oss människor komma till ro. Det är platser där vi vill ströva, stanna upp och vara. 

När det kommer till hushöjder så befinner sig de första två våningarna tydligt inom den mänskliga 

skalan. Över tre våningar passerar man en tydlig tröskel då kommunikation och perception blir 

svårare och svårare. När man passerar fem våningar är den mänskliga skalan helt förlorad. Den som 

befinner sig på sjätte våningen kan inte urskilja detaljer i gatulivet. 

I planprogrammet för Gottsunda planerar man för förtätning genom nybyggnation som i flera fall 

kombineras med renovering av befintliga hyresrättsbestånd. Där vill vi kristdemokrater se att man 

istället för renovering av de höga miljonprogramshusen, kapar av de översta våningarna så att 

befintliga höghuskroppar sänks till max 4 våningar. Detta för att öka attraktiviteten och 

nyinflyttningen till området. 

Som exempel kan nämnas att ett äldre flerfamiljshus har trapphus med 2-3 lägenheter per plan i 2-3 

våningar. Totalt 4-9 lägenheter per trappuppgång. 1 en sådan trappuppgång har man möjligheten att 

lära känna alla sina grannar och vet när människor flyttar ut och in. Denna minskade anonymitet ökar 

den sociala kontrollen genom att grannar håller koll på varandra. 1 ett miljonprogramshus kan det 

finnas 6 lägenheter per plan i 8 våningar. Det innebär 48 lägenheter per trappuppgång. 

Möjligheterna till social kontroll blir med en sådan täthet obefintliga. 

Vi tycker att skrivningen om spårvagn som återfinns i planprogrammet är bra och med tanke på den 

överenskommelse vi har med staten är det viktigt att vi fortsätter planeringen med inriktningen om 

att få spårvagn till Uppsala. 

Jonas Segersam (KD) 
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upPldf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 60 

Inhämtande av yttranden över Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
KSN-2018-0108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge berörda nämnder, kommunala bolag och föreningen Fastighetsägarna tillfälle att senast 
den 30 augusti lämna synpunkter och föreslå kompletteringar till Handlingsplan Gottsunda/Valsätra, 
samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till reviderad handlingsplan baserat på vad 
som framkommer vid samrådet av Planprogram för Gottsundaområdet och de yttranden över 
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra som inkommer med anledning av detta ärende. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog den 7 februari 2018 Handlingsplan Gottsunda/Valsätra. I samma ärende 
beslutade kommunstyrelsen att samrådshandlingarna i Planprogram för Gottsundaområdet skulle 
kompletteras med de fem fokusområdena från handlingsplanen. Kommunstyrelsen beslutade också att 
handlingsplanen ska revideras och uppdateras efter att samrådet om planprogrammet för Gottsunda har 
genomförts. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 april 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 

r4, 
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upPlelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 61 

Rapportering av åtgärdsprogrammet för luft 2017 
KSN-2018-0671 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge rapport till länsstyrelsen i Uppsala län för 2017 enligt ärendets bilaga 1, samt 

att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter samråd med länsstyrelsen initiera en utvärdering av 
mätningar och åtgärdsprogram och återkomma före 2019. 

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

Rapporten visar att normerna för årsmedelvärden av stora partiklar samt kvävedioxid inte har 
överskridits under 2017. Däremot har normerna för dygnsmedelvärden av de båda luftföroreningarna 
överskridits, liksom normen för antal timmar för kvävedioxid. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k4=. 
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uplintfi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 62 

Samråd om förslag till åtgärdsprogram och milj ökvalitetsnormer samt 
reviderade milj ökvalitetsnormer 
KSN-2017-3747 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Vattenmyndigheterna för Norra Östersjöns vattendistrikt enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden 1 november 2017 till den 
30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen: 
1. Förslag till åtgärdsprogram och milj ökvalitetsnoimer för nya prioriterade ämnen i ytvatten och 
PFAS i grundvatten, samt reviderade milj ökvalitetsnormer för särskilda förorenande ämnen (koppar 
och zink) i ytvatten. 
2. Arbetsprogram med tidplan för samtliga vattendistrikt. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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tonal& KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 63 

Ansökan om medel för social investering Förbättra för barn i familjer med 
missbruk — Insats Sofia 
KSN-2018-0690 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna socialnämndens ansökan om att genomföra satsningen i enlighet med 
projektplan i ärendets bilaga 1, 

att bevilja socialnämnden 4 335 000 kronor från de avsatta medlen för sociala investeringar för att 
genomföra satsningen, 

att i samband med Mål och budget 2021-2023 pröva kommunbidraget till socialnämnden, om 
satsningen visar positiva effekter, för att återbetala satsningen, samt 

att socialnämnden ska rapportera om satsningen till kommunstyrelsen i ordinarie delårsuppföljning. 
delårsuppföljning. 

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

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 20 december 2017 att ansöka om att genomföra en satsning inom ramen 
för sociala investeringar. Satsningen som går under namnet "Förbättra för barn i familjer med 
missbruk - Insats Sofia", genomförs från och med april 2018 och tre år framåt. 
Utbildningsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden ingår som samarbetsparter. Ansökan avser totalt 
4 335 000 kronor för att driva satsningen under tre år. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRII.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 64 

EU-kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi — Covenant of 
Mayors for Climate and Energy 
KSN-2018-0819 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun undertecknar EU-kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi 
— Covenant of Mayors for Climate and Energy. 

Sammanfattning 
Den 15 oktober 2015 lanserade EU-kommissionen borgmästaravtalet för klimat och energi, 
Covenant of Mayors for Climate and Energy. Det övergripande målet med avtalet är att städer ska 
jobba integrerat med utsläppsminskningar och ldimatanpassningsåtgärder och lyfta dess 
synergieffekter i det övergripande klimatarbetet. Avtalsparterna förbinder sig att minska 
koldioxidutsläppen med minst 40 procent fram till år 2030 samt att anta en integrerad strategi för 
begränsning av negativa effekter av, och anpassning till, ett förändrat klimat. 
Uppsala kommun har tillfrågats om att underteckna borgmästaravtalet. Den 28 februari skrev 
kommunstyrelsens ordförande under en avsildförklaring som innebär ett åttagande om att lyfta frågan 
om ett formellt undertecknande av borgmästaravtalet till kommunstyrelsen för beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upenie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 65 

Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer 2018 
KSN-2018-0622 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2018 utbetala ekonomiskt stöd till Uppsala studentkår på 137 000 kronor, Uppsala 
teknolog- och naturvetarkår på 61 000 kronor, Föreningen Uppsalaekonomerna på 41 000 
kronor, Juridiska föreningen på 37 000, Ultuna studentkår på 35 000 kronor, Farmacevtiska 
studentkåren på 33 000 kronor, samt Veterinärmedicinska föreningen på 31 000 kronor. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har under ett antal år stött Uppsalas studentkårer ekonomiskt. För att erhålla 
det ekonomiska stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentkår att genomföra vissa 
aktiviteter som till exempel att främja kontakter mellan studenter och arbetsmarknad samt 
alumnverksamhet. Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och 
respektive studentkår. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

vp 
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(STOJ KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 66 

Samfinansiering av studentbostadsportalen Studentboet 2018-2021 
KSN-2018-0582 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja verksamhetsstöd till Studentboet för perioden 2018-2021 enligt föredragningen, 
samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av Studentboet fattar 
motsvarande beslut om finansiering för perioden 2018-2021. 

Sammanfattning 
Uppsala studentkår har inkommit med en ansökan om att Uppsala universitet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Uppsala kommun ska fortsätta samfinansiera studentboet, en portal 
för andrahandsuthyrning av bostäder till studenter, under perioden från 1 juli 2018 till 30 juni 
2021. 

Sedan den 1 juni 2010 har Studentboet fungerat som infoimations- och annonsplats för 
andrahandsuthyrning av bostäder till studenter i Uppsala. Projektet startade i januari 2010 med 
medel från Uppsala universitet och Uppsala kommun. Sedan september 2010 har även 
Sveriges lantbruksuniversitet medfinansierat portalen. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 

f2" 
Justerandes sign 

452.  
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 67 

Översyn av räddningsnämndens kostnader och finansiering 
KSN-2017-2505 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att justera gällande hyresavtal för Viktoriaanläggningen enligt föredragningen i ärendet, 

att justera fördelning av stabskostnader till räddningsnämnden enligt föredragningen i ärendet, 

att justera nivån på PO-pålägg för räddningsnämnden enligt föredragningen i ärendet, 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag till justering av kommunbidraget 
för räddningsnämnden i ärendet Kommunstyrelsens uppföljning per mars och april 2018, samt 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att se över hyresavtalen för samtliga brandstationer. 

Sammanfattning 
Räddningsnämnden har den 31 maj 2017 överlämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om 
hyresavtalen för Viktoriaanläggningen. Skrivelsen aktualiserar behov av översyn av 
räddningsnämndens kostnader, för att säkerställa en korrekt redovisning av nämndens verksamhet 
samt att finansieringen följer överenskommelsen om den gemensamma nämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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--40111011 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 68 

Yttrande över slutbetänkande av utredningen om vissa alkohol- och 
marknadsföringsfrågor, Alkoholreklam i sociala medier m.m. 
(SOU 2017:113) 
KSN-2018-0473 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har bjudit in Uppsala kommun att lämna synpunkter i rubricerat ärende 
senast den 30 april 2018. Slutbetänkandet är Utredningen om vissa alkohol- och 
marknadsföringsfrågors andra betänkande. 

Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkandet Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 
2017:59). Uppsala kommun var inte inbjuden att lämna synpunkter på delbetänkandet. 
Utredningen fick i uppdrag av regeringen att lämna förslag om hur framför allt barn och unga på ett 
bättre sätt än i dag kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier. Utredningen 
fick även i uppdrag att analysera tillämpningen av alkohollagen i vissa delar. 
I slutbetänkandet lämnar utredningen förslag på ändringar i marknadsföringslagen 
(2008:486), alkohollagen (2010:1622) och alkoholförordningen (2010:1636). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
\ 
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upP,19.12. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 69 

Yttrande över delbetänkande av blåljusutredningen - stärkt straffrättsligt 
skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 
2018:2) 
KSN-2018-0432 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge remissyttrande till Justitiedepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och 
andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) till Uppsala kommun för yttrande senast den 5 april 
2018. 

Utredningen, som har antagit namnet Blåljusutredningen, har haft i uppdrag att överväga och 
föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för 
blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. yrkesutövare som har till uppgift att 
hjälpa andra. I betänkandet föreslår utredningen ett antal ändringar i brottsbalken. Av särskilt 
intresse för Uppsala kommun är framförallt följande två förslag: 
• Ett nytt brott med benämningen blåljussabotage förs in brottsbalken. Brottet straffbelägger att 
angripa eller annars störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som riskerar 
att allvarligt förhindra eller försena genomförandet av ett uppdrag. Straffet föreslås bli upp till 
fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse. 
• En ny straffskärpningsregel införs i brottsbalken. Den innebär att domstolen ska se särskilt 
allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av 
dennes yrkesutövning. Detta skydd ska gälla alla typer av yrkesutövare och är alltså inte avgränsat till 
vissa verksamheter eller yrkesgrupper. Såväl offentliganställda som privatanställda omfattas. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 mars 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleal.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 70 

Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor 
för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) 
KSN-2018-0265 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Mats Gyllander (alla M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 70. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga B § 70. 

Särskilt yttrande 
Bona Szatmåri Waldau (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 70. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson och Mats Gyllander (alla M) yrkar: 
"Att kommunen bör yttra sig om att nuvarande modell inte bör ersättas med förslaget i 
SOU 2017:101." 

Jonas Segersam (KD) yrkar att kommunstyrelsen avger följande yttrande: 
"Sammanfattning 
Uppsala kommun delar inte utredningens förslag då de i många stycken innebär en försämring av 
dagens föräldraförsäkring. Ett mindre antal dagar kan tas ut av en förälder (330), vilket innebär att 
förskolestarten för vissa barn tidigareläggs, och föräldrarnas möjlighet att själva styra över 
fördelningen av uttaget minskar. 

Kommunen avstyrker därför i huvudsak utredningens förslag. 

Kommunens synpunkter lämnas nedan under tematiska rubriker som rör barnets bästa, konsekvenser 
för jämställd hälsa och konsekvenser för kommunens verksamheter 

Konsekvenser utifrån barnets bästa 
Uppsala kommun delar bilden att utredningens förslag gällande föräldraledighetens koncentration till 
de första levnadsåren innebär att barn generellt kan komma att börja i förskola tidigare än idag. 
Kommunen gör bedömningen att det är svårt att ta ställning till vad som är barnets bästa utifrån 
utredningens beskrivning av konsekvenserna för det enskilda barnet. Med hänsyn till att 
barnkonventionen fastslår att barnets bästa alltid ska beaktas menar kommunen att utredningen med 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

(§ 70, fortsättning) 

fördel kunde ha presenterat en kunskapsöversikt och genomlysning av hur små barn påverkas av en 
tidig start på förskola. För att få en tydligare bild av konsekvenserna utifrån barnets bästa och vilka 

åtgärder och anpassningar som kan bli viktiga att vidta när barnen börjar i förskola vid en yngre 
ålder hade det varit relevant med en beskrivning av hur barn i länder med en generellt tidigare start i 
förskola påverkas ur ett utvecklingspsykologisk-t perspektiv. 

Konsekvenser för jämställd hälsa 
Förslaget att ta bort den så kallade snabbhetspremien kan innebära en ökad press på enskilda att 
arbeta heltid samtidigt som de bildar familj och har ansvar för ett eller flera små barn. Kommunen 
konstaterar att om kvinnor även fortsättningsvis kommer att sköta en större del av det obetalda 
hemarbetet, innebär det en ökad risk för ohälsa. Kvinnor har redan idag generellt sett sämre hälsa 
och är sjukskrivna i större utsträckning än män. Konsekvensen av den nya modellen kan bli att 
kvinnors hälsa riskerar att försämras ytterligare, vilket i sin tur kan öka °jämställdheten i hälsa. 

Konsekvenser för kommunen 
Kommunen noterar att utredningens förslag innebär att enskilda barn kan komma att behöva 
förskoleplats tidigare än i dagsläget, vilket ökar tiden från det att den ena förälderns dagar med 
föräldrapenning tar slut fram till dess att barnet får plats på förskola. På den här punkten ser 
kommunen i likhet med utredningen en risk att detta kan innebära ökade kostnader för det kommunala 
ekonomiska biståndet i sådana fall där föräldrarna lever åtskilda och den ena föräldern inte vill ta ut 
sin del av föräldraledigheten och inte heller överlåta sina dagar till den andra föräldern eller en 
annan person. 

Uppsala kommun gör därmed bedömningen att utredningens förslag kan komma att medföra ökade 
resursbehov och högre kostnader för att fullgöra de lagstadgade uppdragen. Uppsala kommun 
förutsätter därför att staten fullt ut ersätter kommunerna för de ökade kostnader som förslagen skulle 
innebära om de genomförs." 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har bjudit in Uppsala kommun att lämna synpunkter gällande slutbetänkandet 
"Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn — en ny modell för föräldraförsäkringen" 
senast den 2 maj 2018. Synpunkter gällande utredningens förslag till ändring i 11 kap. 4 § respektive 
12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken samt 1 § föräldraledighetslagen (1995:548) ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast den 28 februari 2018. Mot bakgrund av detta tidigare datum har 
kommunen inte haft möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till ändring av dessa lagrum. 

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

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

Ordföranden ställer slutligen Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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up1119.11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

(§ 70, fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 70 

Ärende 21 
Yttrande över betänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn — en ny modell för 

föräldraförsäkringen (SOU 2017:101) 

Reservation 

Moderaterna 

Utredningen angående en modern föräldraförsäkring innehåller en rad försämringar för föräldrarna. 

Vägen framåt är enligt utredningen minskad valfrihet och färre föräldradagar. Detta är inte 

moderaterna väg. Valfrihet och välfärd hänger ihop. Den svenska föräldraförsäkringsmodellen är unik 

och ger möjligheter för föräldrar att gemensamt, utifrån varje familjs unika förutsättningar, kunna 

utforma tillvaron när barnen är små. Vägen framåt är att bevara valfrihet och inkludera alla olika 

familjebildningar i denna valfrihet. Makt över föräldrarnas ledighet när barnen är små skall inte 

flyttas från hemmen till en myndighet i Stockholm. Det är ett omodernt sätt att utforma framtidens 

välfärd som begränsar valfriheten till familjer med stora ekonomiska resurser. 

Moderaterna yrkade därför: 

Att kommunen bör yttra sig om att nuvarande modell inte bör ersättas med förslaget i SOU 2017:101 

Fredrik Ahlstedt (M) 



Bilaga B 5 70 

Ärende 21 

Yttrande över slutbetänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell 

för föräldraförsäkringen 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna delar inte utredningens förslag om en modern föräldraförsäkring. 

Föräldraförsäkringen blir inte mer modern genom en större politisk detaljreglering, och genom att 

omdefinieras från sitt huvudsyfte att ge barnen tid med sina föräldrar under sina allra första 

levnadsår till att bli ett jännställdhetspolitiskt experiment. Vi kristdemokrater menar att de förslag på 

förändringar som presenteras i utredningen minskar familjers valfrihet och egenrätt till att själva få 

bestämma över sin vardag. Utredningen föreslår inte bara färre dagar i föräldraförsäkringen, utan 

även att föräldraförsäkringen ska kvoteras mellan vårdnadshavarna och att man inte ska få spara 

dagar efter barnens 3-årsdag. Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna 

familjers möjlighet att själva ha makten över sitt eget livspussel. 

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska 

finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Kristdemokraterna vill se 

en helt fri och flexibel föräldraförsäkring där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till 

närstående som mormor eller bonuspappa, en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett 

och tre år som gör att föräldrarna fritt kan välja barnomsorgsform och en bättre kvalitet inom 

barnomsorgen genom exempelvis mindre barngrupper. 

Kristdemokraterna ställer sig dock positiva till vissa inslag i kommunens svar beträffande 

utredningen. Utredningen presenterar förslag som kan innebära att barn kommer att börja i 

förskolan tidigare än i dagsläget och vara där i större omfattning. Kristdemokraterna delar 

kommunens syn på att utredningen i högre utsträckning borde ha presenterat en 

kunskapssammanställning av vilka konsekvenser en generellt sett tidigare start i förskola kan få för 

barns hälsa och utveckling. 

Vi lämnade ett eget förslag på yttrande med delar av den föreslagna texten som innebar att 

kommunen i huvudsak skulle avstyrka utredningens förslag. 

Jonas Segersam (I(D) 

K26- 



Bilaga C § 70 

Kommunstyrelsen 11 april 2018 

21 Yttrande över slutbetänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn 

Särskilt yttrande 

Vänsterpartiet ser förslaget som flera steg i rätt riktning när det gäller ett jämställt föräldraskap, inte 

minst förslagen om att förälders sambo ska kunna få tillgång till föräldrapenning och att dagar kan 

överlåtas till annan person i barnets närhet. 

Vänsterpartiet anser att föräldrapenningen ska delas lika mellan föräldrarna för ett jämställt uttag av 

föräldrapenningen, att föräldrar fördelar ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala 

jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att kvinnors inkomster och 

hälsa ökar och att män tar större ansvar för hem och barn. 

Hona Szatmåri Waldau (V) 



27 (31) 

upP,f,9411.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 71 

Yttrande över slutbetänkandet Reboot — omstart för den digitala 
förvaltningen (SOU 2017:114) 
KSN-2018-0328 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Finansdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har överlämnat slutbetänkande i Utredningen om effektiv styrning av 
nationella digitala tjänster till Uppsala kommun för yttrande senast den 24 april. Uppsala kommun 
avgav yttrande över delbetänkande i utredningen genom beslut i kommunstyrelsen juni 2017. 

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har haft i uppdrag analysera och ge 
förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. 
I uppdraget har bland annat ingått att analysera och lämna förslag till utformning av organisering 
och ansvarsfördelning för tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, åtgärder för att 
uppnå en ökad användning av tjänsterna, och samverkan mellan offentlig och privat sektor i 
tillhandahållandet av tjänsterna. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upP19.1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 72 

Yttrande över promemoria Stärkt skydd för valhemligheten 
KSN-2018-0477 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Regeringskansliet enligt ärendets bilaga 1. 

Yrkande 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att stycket under "Ekonomiska konsekvenser" ändras till: 
"Förslaget innebär att anpassade avskärmningslösningar måste köpas in till vallokalerna och 
förtidsröstningslokalerna. Kostnaden beräknas till ca 500 000 kronor och får tas inom ramen för 
nästa års budget." 

Sammanfattning 
Regeringskansliet har inkommit med en remiss om föreslagna ändringar i vallagen (2005:837). 
Lagändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018, innebär ett förstärkt skydd för 
individen vid avläggandet av röst vid val. 

Ändringsförslaget innebär ett nytt krav på att det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för 
förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Valsedelstället ska skyddas 
från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från 
andra väljare. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den 
istället ordnas inne i lokalen. 

Ändringsförslaget innebär vidare att särskilda personröster ska kunna lämnas på alla typer av valsedlar 
som används i valet. Personröster ska alltså kunna lämnas genom att göra markeringar på valsedlar 
med förtryckta uppgifter om partiets kandidater, liksom genom att skriva kandidatens namn på en 
valsedel med enbart valbeteckning (s.k. blanka valsedlar) eller på en valsedel med uppgift om val- och 
partibeteckning (partimarkerade valsedlar) för ett parti som har anmält samtliga sina kandidater. De 
föreslagna förändringarna ska bidra till ett starkare skydd för individen, när det gäller att skydda sin 
valhemlighet. 

I förslaget till remissvar stödjer Uppsala kommun de föreslagna förändringarna i lagstiftningen som 
styr val i Sverige. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 mars 2018. 

Utdragsbestyrkande 

<TA 
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uplial.f, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 73 

Delegationsbeslut 
KSN-2018-0828 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning från den 3 april över anmälda delegationsbeslut perioden 6 
mars —4 april 2018 till protokollet, bilaga A § 73. 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska beslut fattade på delegation anmälas till nämnden. I 
ärendet har bilagts förteckning över anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 6 mars 
—4 april 2018. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 april 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 73 

Ärende Handling Ärende 
Ärendenummer Åtgärd/Handling Ärendemening 

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB: Försäljning av del 
KSN-2013-0133 Ansökan om fastighetsreglering av Eriksberg 1:27 i samband med bolagisering 

KSN-2013-1206 

KSN-2017-3269 

KSN-2018-0003 

KSN-2018-0361 

KSN-2018-0614 

KSN-2018-0840  

Beställning av tryckeritjänster för samhällsinformation 
om kommande gatuentreprenad 
Delegationsbeslut om avtal med Vakna Uppsala 2018- 
2019 . 
Beslut om utbetalning av förebyggande medel 
gällande Kulturnatten 2018 
Delegationsbeslut 300 mnkr genom Konnmuninvest 20 
mars 2018 

Förhandlingsprotokoll från förhandling om löneskuld 
Delegationsbeslut om enhetschef för 
kommunikationsstrategi perioden 2018-04-02-2018-
04-06 

Rikshem Uppsala KB: Markanvisning, del av Gränby 
11:29 

Avtal med Vakna Uppsala 2018-2019 

Ansökningar om medel till förebyggande insatser 2018 

Finanschefens delegationsbeslut om upplåning 2018 

Förhandling med Lärarförbundet om löneskuld 
Delegationsbeslut om enhetschef för 
kommunikationsstrategi perioden 2018-04-02-2018-04 
06 

KSN-2018-0848 

KSN-2018-0885 
KSN-2018-0924 
KSN-2018-0969 

KSN-2018-1053 

KSN-2018-1055 

MBL-protokoll om förflyttning av medarbetare från 
staben för kommunikation till staben för HR 
Gallringsprotokoll för handlingar tillhörande 
kommunstyrelsen 
Beslut om begäran av handlingar 
Beslut rörande ansökan från Drivhuset 2018 

Förhandlingsprotokoll från förhandling enligt 11 § 
MBL om förflyttning av medarbetare enligt AB § 6 
samt ändring av befattningsbenämning 

Förhandlingsprotokoll från förhandling enligt 11 § 
MBL om förflyttning av medarbetare enligt AB § 6 
samt ändring av befattningsbenämning  

MBL-protokoll om förflyttning av medarbetare från 
staben för kommunikation till staben för HR 
Gallringsprotokoll för handlingar tillhörande 
kommunstyrelsen 
Begäran om handling 
Ansökan Drivhuset 2018 

Förhandling enligt 11 § MBL om förflyttning av 
medarbetare enligt AB § 6 samt ändring av 
befattningsbenämning 

Förhandling enligt 11 § MBL om förflyttning av 
medarbetare enligt AB § 6 

Förhandling enligt 11 § MBL om förflyttning av 
medarbetare enligt AB § 6 samt ändring av 
befattningsbenämning 

Fullmakt för ombud för Uppsala kommun vid 
Kommuninvests årsstämma 26 april 2018 

Delegationsbeslut till nämnd 2018. Stadsarkivet. 

Delegationsbeslut till nämnd 2018. Stadsarkivet. 
Begäran om handlingar 

Förhandlingsprotokoll från förhandling enligt 11 § 
KSN-2018-1054 MBL om förflyttning av medarbetare enligt AB § 6 

Fullmakt för ombud för Uppsala kommun vid 
KS N-2018-1056 Kommuninvest årsstämma 26 april 2018 

Protokoll vid begäran om utlämnande av allmän 
KSN-2018-1093 handling 

Protokoll vid begäran om utlämnande av allmän 
KSN-2018-1093 handling 
KSN-2018-1117 Beslut om begäran att lämna ut handling 
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upliMe», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 74 

Anmälningsärenden 
KSN-2018-1204 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 6 mars — 3 april 2018 till 
protokollet. 

Förteckning över anmälningsärenden 
Skrivelse från Regeringskansliet angående ansökan om att bli pilotkommun för ökat bostadsbyggande 
på statlig mark. 

Rapport Uppsala Fairtrade City 2017. 

Protokollsutdrag från Sjukhusstyrelsens sammanträde den 2 mars 2018 - Förbättrat stöd och 
behandling för barn och unga med missbruk och beroende. 

Protokoll överföllnyndarnämnden 19 mars 2018. 

Finansrapport per januari 2018, Uppsala kommun- och koncern. 

Månadsuppföljning nämnder per februari 2018. 

Nya anställningar i Uppsala kommun perioden mars 2018. 

Protokoll kommunledningskontorets samverkansgrupp 22 januari 2018. 

Protokoll stiftelsen Jälla egendom 13 februari 2018. 

Rapport om socialnämndens insatser för socialt utsatta EU-medborgare. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 27 mars 2018. 

Protokoll utskott för kommungemensam service 21 mars 2018. 

Protokoll Uppsala stadshus AB 20 mars 2018. 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — social hållbarhet 13 mars 2018. 

Protokoll kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott 19 mars 2018. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

IM- 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-11 

§ 75 

Val av representant i Uppsala Innovation Centers (UIC) valberedning 
KSN-2018- 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör och chef för kommunledningskontoret, till 
Uppsala kommuns representant i Uppsala Innovation Centers (UIC) valberedning. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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