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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 228 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
16 december 2015. 

§ 229 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med den ändringen att ärende Deltagande vid 
Mälardalsrådets benchmarkingresa till Amsterdam och Utrecht (KSN 2015-2389) tillkommer. 

Det antecknas till protokollet att ordföranden Maria Gardfjell önskar stadsdirektören, övriga 
tjänstemän samt kommunstyrelsens ledamöter en god jul. 

Kommunstyrelsens ledamöter önskar ordföranden Marlene Burwiek en god jul och tackar för 
gångna årets arbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SANLMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 230 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 
KSN-2015-1680 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslagen verksamhetsplan, resultatbudget och investeringsbudget för 2016 med vid 
sammanträdet beslutade revideringar. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Ordföranden Maria Gardfjell (MP) yrkar: 
att Uppsala kommun uppvaktar regeringen om behovet av en särskild Uppsalaförhandling om 
infrastruktur, inklusive satsningar på fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L): 
att uppdra till nämnderna att ta fram konkurrensplaner i syfte att löpande utveckla valfriheten och 
erbjuda de mest optimala verksamheterna utifrån medborgarnas behov, 
att lagen om valfrihetssystem återinförs tillsammans med Utmanarrätten och används som ett 
integrerat verktyg i kommunens verksamheter, 
att avsätta 4 miljoner kronor för att aktivt marknadsföra Uppsala som destination med ett särskilt 
fokus på att få fler företag att verka och etablera sig i kommunen, samt 
att Uppsala kommun ska uppvakta regeringen angående den utlovade satsningen på fyrspår mellan 
Stockholm och Uppsala. 

Fredrik Ahlstedt jämkar sin fjärde att-sats med ordförandens yrkande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har i beslutet om Mål och budget i november 2015 tilldelat kommunstyrelsen 
ett kommunbidrag på 347 miljoner kronor för 2016 där effektiviseringskravet för kommunstyrelsen 
om 10 miljoner kronor är medräknat. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på förslaget till tillägg; att Uppsala 
kommun uppvaktar regeringen om behovet av en särskild Uppsalaförhandling om infrastruktur, 
inklusive satsningar på fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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4(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

(fortsättning § 230) 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
övriga tre yrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår dessa. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 december 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

G-- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 231 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 
KSN-2015-1931 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt räddningsnämndens förslag. 

Ärendet 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet (3 kap, 3§) och ett för räddningstjänst (3 kap, 8§). Det finns inget som 
hindrar att programmen upprättas som ett gemensamt dokument. 
Handlingsprogrammet har flera syften. Ett är att tala om vilka mål som ska gälla på lokal nivå för 
att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur räddningstjänsten 
organiseras så att insatserna kan genomföras inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt. Övriga 
syften är bland annat att ange hur verksamheten är organiserad, planerad och resurssatt, samt ange 
hur samverkan sker. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Räddningsnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 232 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2017-2019 
KSN-2015-1920 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa processen för Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 enligt ärendets bilaga, 
samt 

att uppdra till komrnunledningskontoret att skicka ut anvisningar och plan för taxor, avgifter, 
ersättningar och investeringar till styrelser och nämnder inför kommande budgetprocess. 

Reservation 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C), och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 232. 

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

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD) och 
Stefan Hanna (C) att: 
fastställa M, L, C och KD:s förslag till planeringsdirektiv för Mål och budget 2017 med plan för 
2018-2019 enligt bilaga B § 232, samt 
att fastställa att Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni och att tidsplanen därför justeras efter detta. 

Ärendet 
I december 2014 beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för en ny budgetprocess och 
budgetstruktur, Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 (KSN-2014-1440). Budgetprocessen 
reviderades för att öka kvaliteten i de ekonomiska underlagen, skapa mer delaktighet från 
nämnderna och öka genomslagskraften för den politiska viljan. Det nya styrdokumentet föreslogs 
ha ett treårigt perspektiv istället för fyra. Syftet med detta var att på ett bättre sätt få mer saldiga 
förutsättningar och ökad kvalitet i de ekonomiska underlagen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

tkA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2015-12-09 

§ 233 

Uppsala Arena, förlängning av gällande avtal samt utökning av förskott 
KSN-2014-0125 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga nuvarande samarbetsavtal, ärendets bilaga 1. 

att gälla till och med 31 december 2016 med i övrigt oförändrade villkor 

att under förutsättning av att 
- Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB månatligen till kommunstyrelsen redovisar det fortsatta 
arbetet i Fas 2 enligt vad som framgår av föredragningen i ärendet förskottera ytterligare högst 9 
miljoner kronor av tillskottet på 150 miljoner kronor med samma villkor som för tidigare förskott, 
ärendets bilaga 2, samt förlänga tidigare beslut om borgen, bilaga 3, för Uppsala Fastighetsprojekt 
Fas 2 AB att gälla två år från ianspråktagande med i övrigt oförändrade villkor. 

Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bekräfta kommunsstyrelsens beslut 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 233. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till vid sammanträdet framlagt eget förslag till beslut. 

Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD) att fjärde att-satsen; 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bekräfta kommunstyrelsens beslut, utgår. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har, genom beslut om samarbetsavtalet, till Uppsala 
Fastighetsprojekt Fas 2 AB beviljat ett förskott om 15 miljoner kronor av det avtalade tillskottet om 
150 miljoner kronor, KF § 168 den 10-11 juni 2013. Därutöver har kommunstyrelsen genom ett 
senare beslut, KS § 162 den 8 oktober 2014, ställt en borgen till bolaget om 6 miljoner kronor för 
att bolaget ska kunna genomföra arbetet med att skapa en event- och arrangemangsarena i Gränby i 
det som definieras som Fas 2. Med Fas 2 förstås arbete med att dels få till stånd en detaljplan för 
arenan och dels åstadkomma full finansiering av arenan för att i Fas 3 kunna påbörja byggande av 
arenan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

(fortsättning § 233) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 4 december 2015. 
Arbetsutskottet har inte behandlat förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



une», KOMMUNSTYRELSEN 

9(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 234 

Försörjningsplan för sociala bostäder för perioden 2016-2020 
KSN-2015-1963 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020 enligt ärendets bilaga 1, 

att uppdra stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en genomförandeplan i enlighet med 
föredragningen, samt att redovisa den för kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015 återfinns ett uppdrag från den så kallade 13-listan, som 
härrör från nämndorganisationsärendet som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2014: att 
utreda lokalförsörjning för pedagogiska lokaler, sociala bostäder och administrativa lokaler". Vidare 
fastslås i ärendet Förslag till förtydligande av roller, ansvar och organisation avseende bostäder för 
särskilda grupper att berörda nämnder måste vidareutveckla arbetet med att ta fram behovsplaner 
både för kort och lång sikt. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 december 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 235 

Justering av lönepolitisk agenda 2015 
KSN-2014-1459 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att modifiera Lönepolitisk agenda 2012-2016 enligt ärendets bilaga 1, med vid sammanträdet 
beslutade revideringar. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 235. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till Lönepolitisk agenda 2012-2016 med 
följande förslag till revidering på sidan 1, under rubriken Modifiering 2015; 
Det kvantitativt mätbara målet byts ut mot ett kvalitetsmål och tiden för uppnående av detta 
förlängs till 2019, ersätts med, 
Det kvantitativt mätbara målet byts ut mot ett kvalitetsmål som följs upp årligen. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets reviderade förslag. 

Ärendet 
Kommunsstyrelsen antog 2013 en lönepolitisk agenda med riktlinjer för lönesättning av lärare och 
myndighetsutövande socialsekreterare. Målet var tvådelat, ett mål avsåg medellöneökning och ett 
avsåg höjning av lönerna i 90 percentilen, de 10 procenten högst betalda. Agendan har följts upp 
årligen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets 
reviderade förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 1 december 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 236 

Rapportering av internkontroll 2015 och internkontrollplan 2016 
kommunstyrelsen 
KSN-2015-1730 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2015 enligt ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna internkontrollplan för 2016 enligt ärendets bilaga 2. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 
2016 års internkontroll omfattar kontroll av verksamhetens processer och rutiner samt efterlevnad 
av regler, policy och beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 237 

Uppsala Health sununit 2016-2018 
KSN-2015-1908 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan som projektägare i det globala hälsomötet 
Uppsala Health Summit under perioden 1 juli 2015 — 31 december 2018, 

att lämna ett årligt projektägarbidrag på 300 000 kronor under perioden 2016 — 2018, 

att uppdra till stadsdirektören att utse ledamot till styrgruppen för Uppsala Health Summit, samt 

att uppdra till stadsdirektören att underteckna samarbetsavtalet med berörda aktörer för Uppsala 
Health Summit ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Mötets syfte är att stärka Uppsalas varumärke inom life-science. Målgruppen består av 
beslutsfattare, opinionsbildare och experter inom vård och hälsa. Den eftersökta effekten är att 
synliggöra Uppsala och dess styrkeområden. Varje Uppsala Health Summit ska utgå från behov av 
bättre vård och hälsa inom ett område. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 6 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
IvLfr 
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upPlellue KOMMUNS TYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 238 

Almedalsveckan 2016 
KSN-2015-2171 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott samt stadsdirektör representerar Uppsala kommun under 
Almedalsveckan 2016, samt 

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under 
Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Almedalsveckan, även kallad politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på Gotland. 
Under veckan samlas företrädare för de politiska partierna och diskuterar politik. Myndigheter, 
intresseorganisationer, företag m.fl. arrangerar seminarier under veckan. Region Gotland samordnar 
arrangemanget. Almedalsveckan 2016 arrangeras den 3:e — 10:e juli. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 24 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upe,milue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 239 

Förlängning av samverkansavtal mellan Uppsala kommun och 
Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2016-2018 
KSN-2015-2027 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga nu gällande överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta till och med 2018. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen godkände 13 februari 2015 samarbetsavtal med Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta för år 2015. Ett nytt avtal behövs för kommande år. Ledningen för 
lokalpolisområdet tillstyrker att det förlängs till och med 2018. Avtalet är en bra grund för 
samarbetet mellan kommunen och polisen för att öka tryggheten och minska brottligheten i Uppsala 
kommun. Avrappoiteringen sker vid möten mellan polisledningen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Förslaget är att avtalet förlängs i tre år. Ett nytt avtal bör därefter utformas inför 
kommande mandatperiod. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2uPente KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 240 

Utse politisk styrgrupp för Närvård — samverkan mellan Landstinget i Uppsala 
län och Uppsala kommun 
KSN-2015-2191 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse politisk styrgrupp för Närvård med sammansättning och uppgift enligt föredragningen i 
ärendet, samt 

att den politiska styrgruppen ansvarar för frågor eller områden som berör flera nämnder och/eller 
landstinget och hanterar ärenden så att konsensus nås enligt uppsatta mål för Närvården. 

Ärendet 
Under 2011 gjordes prioriteringar och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner 
gällande närvård. Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom 
hälso- och sjukvård och social omsorg mellan kommunen och Landstinget i Uppsala län. Målet är 
att genom samverkan och framförhållning kunna erbjuda invånare, brukare och anhöriga trygghet, 
kontinuitet och kvalitet i de tjänster som går mellan huvudmännens ansvarsområden. Varje individ 
ska få den hjälp den behöver, bli bemött med respekt, få information och ha inflytande över vården 
och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna. Närvårdsarbetet ska 
bedrivas utifrån politiska prioriteringar där båda huvudmännen är överens om syfte och mål. 

Den politiska styrgruppen består av ordförande för äldrenämnden, socialnämnden, 
omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden, samt tre ledamöter från  
oppositionen. Förste vice ordförande i respektive nämnd är ersättare för sina ordförande. 
Oppositionen utser två ersättare. 

Protokollsanteckning 
Till ordinarie representanter utses följande personer; Monica Östman (S), Ingrid &Alman (V), Eva 
Christiemin (S), Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (S), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Carolina Bringbom Anadol (M). Till ersättare utses Jonas Segersam (KD) och Angelique Prinz 
Blix (L). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2upeolue KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

(fortsättning § 240) 

Expedieras till 
Landstinget Uppsala län 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 Uppsala   , KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 241 

Rapport om Uppsala Föreningsråd 
KSN-2015-0747 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande rapport. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 4 september 2013 till koramunledningskontoret att noggrant följa 
utvecklingen av Uppsala föreningsråd. Föreliggande ärende utgör en sammanfattande 
återrapportering av uppdraget. Uppsala föreningsråd (UFR) beslutade vid ett extra årsmöte den 7 
april 2015 att föreningen skulle upplösas och att verksamheterna Diskrimineringsbyrån Uppsala 
(DU) och Centrum för Ideellt Arbete (CIA), under avvecklingsperioden till den 31 december 2015, 
skulle projektledas av rådets styrelse och en extern jurist. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Uppsala föreningsråd 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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43E903 KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201542-09 

§ 242 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum 
KSN-2015-2048 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Forum — Idebuma organisationer med social inriktning, 750 000 kr i verksamhetsbidrag 
för 2016 för drift av volontärbyråverksamhet i Uppsala. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 242. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar att: 
Uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga volontärsverksamheter i Uppsala samt utvärdera 
verksamheten inom Forum under 2016 för att använda som underlag för eventuella beslut om 
fortsatta bidrag kommande år. 

Rickard Malmström (MP) yrkar, med instämmande av Ulrik Wämsberg (S), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ärendet 
Forum — Idebuma organisationer med social inriktning, ansöker om bidrag med 750 000 kr för 2016 
för att genom Volontärbyrån bedriva volontärbyråverksamhet i Uppsala, se ärendets bilaga. 
Volontärbyrån har haft samarbete med Uppsala kommun sedan 2004 då Uppsala kommuns 
volontärbyråcenter etablerades. Sedan 2009 har Volontärbyrån, genom avtal med Uppsala 
föreningsråd, utgjort en del av Centrum för Ideellt Arbetes (CIA) uppdrag. Uppsala föreningsråd 
har beslutat att avveckla verksamheten och upphöra som organisation men fullföljer sitt avtal med 
Volontärbyrån fram till 31 december 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 13 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Forum 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 243 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Sensus 
KSN-2015-2047 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja studieförbundet Sensus Region Uppsala-Härnösand 500 000 kr, varav 100 000 kronor 
avser startbidrag, i verksamhetsbidrag 2016 för drift av antidiskrimineringsbyrå i Uppsala, samt 

att beslutet äger giltighet under förutsättning av att Studieförbundet Sensus Region Uppsala-
Härnösand beviljas ekonomiskt stöd 2016 från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna 
(C), och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 243. 

Yrkanden 
Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Mohamad Hassan (L) yrkar att: 
Uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera verksamheten under år 2016 att använda som underlag 
för eventuella beslut om fortsatta bidrag kommande år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ärendet 
Studieförbundet Sensus Region Uppsala-Härnösand ansöker om bidrag med 500 000 kronor, varav 
100 000 kronor avser startbidrag, för drift av antidiskriraineringsverksamhet i Uppsala 2016, se 
ärendets bilaga. Uppsala föreningsråd har varit huvudman för Diskrimineringsbyrå'n Uppsala (DU) 
sedan 2005. Föreningsrådet har beslutat att föreningen ska upphöra och att DU ska avveckla sin 
verksamhet vid kommande årsskifte. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 10 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleallue KOMMUNS TYREL S EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

(fortsättning § 243) 

Expedieras till 
Sensus 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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lopP,Mie KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 244 

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop 
(SOU 2015:66) 
KSN-2015-1789 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Näringsdepartementet har remitterat rubricerade betänkande till Uppsala kommun för yttrande 
senast den 15 december. År 2009 beslutade regeringen att inrätta en delegation för e-förvaltning 
med uppdrag att samordna myndigheternas IT-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda 
möjligheter för myndighetsövergripande samordning. Delegationen som antog namnet E-
delegationen. Uppdrag har nu upphört och E-delegationen har lämnat sitt slutbetänkande som 
innehåller en redovisning av delegationens uppdrag, erfarenheter och rekommendationer 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 13 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Näringsdepartementet 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
v, 6- 
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fAupeleilki KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 245 

Yttrande över Trygghetsutredningens betänkande: Ökad trygghet för hotade 
och förföljda personer (SOU 2015:69) 
KSN-2015-1741 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Finansdepartementet har till kommunen överlämnat rubricerade betänkande för yttrande senast den 
1 december 2015. Anstånd har beviljats till den 14 december 2015. 
Utredningen, som antagit namnet Trygghetsutredningen, har haft i uppdrag att lämna förslag på hur 
personer som lever under hot eller förföljelse eller som i övrigt har behov av skydd, kan få ett 
starkare skydd för sina personuppgifter i folkbokföringsregistret, hur det kan skapas en mer 
sammanhållen ordning för hot- och riskbedömningar och för olika skyddsåtgärder samt hur reglerna 
om fingerande personuppgifter kan förändras så att skyddsåtgärden kan medges i något större 
omfattning än i dag. Bland annat föreslås att skyddade personuppgifter i form av "kvarskrivning" 
ersätts med "skyddad folkbokföring" och att socialnämnden ges möjlighet att under vissa 
förutsättningar ansöka om skyddad folkbokföring för ett barn som bereds vård med stöd av lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningens sammanfattning återfinns i 
ärendets bilaga 2. Ärendet har beretts tillsammans med socialförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och miljöförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Finansdepartementet 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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P,» te KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 246 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att snarast förbättra färdtjänsten i Uppsala 
KSN-2015-0508 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig, med instämmande av Simon Alm (SD), till förmån för bifall 
till motionen. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att besvara motionen i 
enlighet med föredragningen i ärendet. 

Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), att bifalla motionen. 

Ärendet 
Moham_mad Hassan (L) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 
2015, föreslagit fullmäktige besluta 
- Införa restidsgaranti för alla som använder färdtjänsten 
- Uppdra till kommunstyrelsen att i dialog med landstinget göra kollektivtrafikresor för personer 
med rätt till färdtjänst avgiftsfria 
- Återinföra systemet med fri ledsagare, stället för behovsprövad sådan 
- Utöka telefontiderna till dygnet-runt-bemanning, för att efter en utvärdering ha en bemanning som 
möter individernas behov och som bygger på erfarenheter från hur mönstret på beställningarna sett 
ut 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

1'4 J 
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Zupealo, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 247 

Motion av Simon Alm (SD) om återinförande av vårdnadsbidraget i Uppsala 
kommun 
KSN-2015-1808 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Jonas Segersam (I(D) reserverar sig enligt bilaga A § 247. 

Fredrik Ahlstedt (M) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 247. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar att: 
Kommunstyrelsen tillskriver regeringen att återinföra det kommunala vårdnadsbidraget. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträden den 5 oktober 2015, 
kommunfullmäktige att besluta att vårdnadsbidraget återinförs i Uppsala kommun och att 
kommunstyrelsen tillskriver regeringen att återinföra det kommunala vårdnadsbidraget i det 
fall som riksdagen skulle avskaffa detsamma. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag mot Jonas Segersams (K.D) 
yrkade om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 25 november 2015. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalal 1 KOMMUNSTYRELS EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 248 

Anmälningsärenden 
KSN-2015-1901 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 12 november till och med 2 december 2015: 

A. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-11-09 
B. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-11-24 
C. Rapport Uppsala kommunanalys 2014 Kl 
D Anmälan om engagemang utanför Uppsala kommun från Stefan Hanna 
E. Finansrapport oktober, KSN-2015-0478 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2 unitelue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 249 

Delegationsbeslut 
KSN-2015-1902 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckningen över anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Ärendet 
Anmälda delegationsbeslut till kommunstyrelsen perioden 12 november till och med 2 december 2015: 

A. Försäljning av markområde för exploatering vid Jälla 
B. Köpeavtal Uppsala Norby 59:14, KSN-2013-1085 
C. Beslut om inrättande av temporär samordningsenhet för flyktingfrågan, KSN-2015-2298 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upe(alue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 250 

Deltagande vid Mälardalsrådets benchmarkingresa till Amsterdam och Utrecht 
KSN-2015-2389 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens andre vice ordförande representerar Uppsala kommun vid Mälardalsrådets 
benchmarkingresa till Amsterdam och Utrecht den 10-12 februari 2016. 

Ärendet 
Mälardalsrådet arrangerar den 10-12 februari en så kallad benchmarkingresa till Amsterdam och 
Utrecht i Nederländerna. Uppsala kommun har inbjudits att delta med en representant. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på eget förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 oktober 2015. 
Arbetsutskottet har inte behandlat förslaget. 

Expedieras till 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-09 

§ 251 

Lägesrapport Bostadsförmedlingen 

Bisera Jusufbasic (tillförordnad VD Uppsala bostadsförmedling AB) och Tomas Andersson 
(handläggare kommunledningskontoret) informerar om bland annat hur arbetet går kring 
förtursverksamheten samt internbyteskön. 

§ 252 

Lägesrapport Ulleråker 

Ingrid Anderbjörk (chef mark- och exploateringsenheten) informerar om det pågående arbetet med 
Ulleråker. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 230 

Ärende 5, Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2016 

Särskilt yttrande M, L, C och KL) 

Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen bygger på majoritetens Mål och budget för år 2016. 
Alliansens partier hade egna förslag till Mål och budget vilka hade resulterat i en annan 
verksamhetsplan och budget även för kommunstyrelsen. 

Det är tydligt att majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Milj öpartiet har tappat greppet. Det ekonomiska läget är allvarligt och ställer krav på skärpt 
kostnadskontroll. Det är av stor vikt att kommunstyrelsen säkerställer nämnders och 
produktionsstyrelsernas budgetdisciplin genom krav på preciserade åtgärdsprogram, 
månadsvis återrapportering samt genom att tillhandahålla råd och stöd efter behov. Ordning 
och reda i ekonomin samt ett tydligt och enat styre är även en förutsättning för kommunens 
fortsatta välfärd. Om ledningen inte klarar av att bland annat kontrollera kostnadsutvecklingen 
kommer detta att få en negativ påverkan för kommunens rating med konsekvensen att ränte-
och kapitalkostnader riskerar att öka. 

Som del i åtgärder för ökad effektivisering i kommunens verksamheter föreslog Alliansen 
även kommunstyrelsen besluta att uppdra till nämnderna att ta fram konkurrensplaner i syfte 
att löpande utveckla valfriheten och erbjuda de mest optimala 'Verksamheterna utifrån 
medborgarnas behov. På samma sätt yrkade vi att lagen om valfrihetssystem skall användas 
på fler områden och tillsammans med Utmanarrätten används som ett integrerat verktyg i 
kommunens verksamheter samt att 4 miljoner kronor avsätts för att aktivt marknadsföra 
Uppsala som destination med ett särskilt fokus på att få fler företag att verka och etablera sig i 
kommunen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 232 

Ärende 7, Planeringsdirektiv för Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 

Reservation M, 4 C och KD 

För att säkerställa en effektiv ordning anser Alliansen att Mål och budget 2017 med plan för 
2018-2019 bör behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.  i juni och att tidsplanen 
därför justeras efter detta. Nämnder och styrelser måste ha möjlighet att, på ett effektivt sätt, 
ställa om i de fallen deras finansiella förutsättningar väsentligt förändras. 

Utvecklingen av Uppsala kommuns verksamheter bygger på en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Kostnadskontroll är nödvändig samtidigt som investeringar i välfärden måste genomföras. 
Kostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av 
skatter och andra intäkter. Jämförelser med andra kommuner visar att Uppsala kommuns 
kostnader totalt sett överstiger kostnaderna i genomsnittskommunen med omkring 5 procent 
vilket motsvarar en ekonomisk potential på cirka 500 miljoner kronor. Stora kommuner som 
Uppsala brukar generellt sett tillhandahålla välfårdstjänster till en lägre kostnad än 
standardkostnaden. En hållbar tillväxt förutsätter stärkta resultat för att därigenom skapa 
utrymme för investeringar och utveckling. 

Alliansen yrkade därför att våra förslag till planeringsdirektiv för Mål och budget 2017 med 
plan för 2018-2019 skulle fastställas och att Mål och budget behandlas på komunfullmäktiges 
sammanträde i juni. Alliansens förslag till planeringsdirektiv hade inneburit att 
nettokostnadsökningen blir högst 2,5-3 procent per år och att Uppsala kommun får ett resultat 
på ca 300 miljoner kronor per år, viket nås genom att verksamheterna i snitt effektiviseras 
med 3 procent per år. Effektiviseringar om 3 procent i snitt ger ett resultat för år 2017 på 2,9 
procent, cirka 305 miljoner kronor. På så sätt skulle Uppsala kommun över tid kunna nå 
samma kostnadsnivå som genomsnittskommunen. En viktig del för att komma tillrätta med de 
för höga kostnaderna är att göra prioriterade effektiviseringar. Den skattehöjning som gjordes 
av majoriteten i Mål och budget för 2016 föreslog vi även återställs år 2017. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 232 

Ärende 7, Planeringsdirektiv för Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 

Reservation (M), (L), (C) och (KD) 

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 

Ekonomi 

Utvecklingen av Uppsala kommuns verksamheter bygger på en långsiktigt hållbar ekonomi. 
Kostnadskontroll är nödvändig samtidigt som investeringar i välfärden genomförs. 
Kostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter ska inte öka snabbare än utvecklingen av 
skatter och andra intäkter. Jämförelser med andra kommuner visar att Uppsala kommuns 
kostnader totalt sett överstiger kostnaderna i genomsnittskommunen med omkring 5 procent 
vilket motsvarar en ekonomisk potential på cirka 500 miljoner kronor. Stora kommuner som 
Uppsala brukar generellt sett tillhandahålla välfärdstjänster till en lägre kostnad än 
standardkostnaden. En hållbar tillväxt förutsätter stärkta resultat för att därigenom skapa 
utrymme för investeringar och utveckling. 

Inriktning 

• Nettokostnadsökningen är högst 2,5-3 procent per år. 
Uppsala kommuns resultat är ca 300 miljoner kronor per år, viket nås genom att 
verksamheterna i snitt effektiviseras med 3 procent per år. Effektiviseringar om 3 
procent i snitt ger ett resultat för år 2017 på 2,9 procent, cirka 305 miljoner kronor. 

• Uppsala kommun når samma kostnadsnivå som genomsnittskommunen. Idag ligger 
kommunens kostnader omkring 5 procent över kostnaden i genomsnittskommunen. En 
viktig del att komma tillrätta med de för höga kostnaderna är att göra prioriterade 
effektiviseringar. 

• Budgetram och verksamhetsmål hänger tydligt samman och alla delar av 
organisationen arbetar aktivt med relevanta nyckeltal som en del av sin styrning. De 
ekonomiska medlen och ansvaret för dessa finns på verksamhetsnivå. 

• Osund kostnadsutveckling måste isoleras och åtgärdas med en tydlig åtgärdsplan och 
uppföljning för att återfå balans i ekonomin. 

• Upphandling och konkurrens används som medel för att optimera kommunens 
verksamhet och effektivisera kostnaden. 

• Skattesatsen sänks med 30 öre från 21,14 kr till 20,84 kr per hundralapp. 

Pedagogisk verksamhet 

Att förmedla kunskap är de pedagogiska verksamheternas viktigaste uppgift. Skollagen är 
tydlig när det gäller förhållandet mellan stat och kommun, beslutsfattare och profession. 
Uppsala kommun fortsätter arbetet med att målstyra de pedagogiska verksamheterna, stödja 
skolans olika aktörer samt tydliggöra de olika alternativen för elever och föräldrar. Kunskap, 



valfrihet och trygghet för alla i de olika skolformerna är de övergripande målen. Varje elev 
som är i behov av extra stöd ska få rätt stöd i tid. 

Inriktning 

• Förskolans och skolans styrning är enkel och tydlig. Rektorer och förskolechefer har 
befogenheter och ansvar för sin verksamhets resultat avseende mål och ekonomi. 

• Lärarna i Uppsala ägnar sig i högre grad åt undervisning. Lärarnas löner speglar 
pedagogisk skicklighet och erfarenhet. Lönerna ska höjas samtidigt som 
karriärmöjligheterna stärks. 

• Kommunen har trygga skolor utan mobbning. Barn och unga garanteras en trygg och 
kunskaps orienterad skolmiljö. 

• Likvärdiga förutsättningar ges för såväl fristående som kommunala förskolor och 
skolor. Detta sker genom en transparens i användandet av de kommunala resurserna 
för utbildning och barnomsorg. All pedagogisk verksamhet ska hålla-mycket-hög 
kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. 

• Alla elever når sin fulla potential. 

Vård och omsorg 

Uppsalaboma har olika behov och önskemål. De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen 
ska anpassas efter detta. Mångfald och valfrihet är en förutsättning för välfärdstjänster av 
hög kvalitet. Samtidigt måste ersättningar och uppföljning av vård och omsorg fortsätta att 
utvecklas för att trygghet och kvaliteten ska garanteras och alternativen tydliggöras. 

Inriktning 

• Uppsalaboma har en trygg och tillgänglig vård och omsorg som håller hög kvalitet. 
• LOV, lagen om valfrihetssystem bidrar till mångfald och konkurrens samt långsiktiga 

förutsättningar och införs därför på fler områden inom vård och omsorg, till exempel 
LSS-boenden. 

• Informationen till Uppsalaboma om de olika alternativ som finns är tydlig och 
lättillgänglig. 

• Utförama inom vård och omsorg har långsiktiga perspektiv på sin verksamhet. 
• Välfärdstjänsterna kvalitetssäkras och följs upp löpande. 

Stads- och landsbygdsutveckling 

Uppsala kommun växer med flera tusen invånare per år. Det ställer krav på en stadsmiljö som 
balanserar byggnation och rekreation på ett långsiktigt hållbart sätt. Det ställer också krav på 
god integration mellan stad och landsbygd genom utveckling av kransorter och goda 
kommunikationer däremellan. Den kommunala organisationen stödjer en snabb tillväxt som 
präglas av mångfald, konkurrens och modernitet. 

Inriktning 

• Uppsala kommun möjliggör för ett kraftigt ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. 



• Uppsala kommun är en av landets bästa landsbygdskommuner. 
• För att tillgodose behovet av bostäder byggs 3000 nya bostäder per år. 
• Både Uppsalas stadskärna och kransorter är attraktiva. Stad och kransorter är väl 

integrerade genom goda kommunikationer. 
• Uppsalas grönområden håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaboma. 

Näringsliv och företagande 

Företagande är grunden för nya jobb och en tillväxt som kan säkra välfärden. Uppsala ska 
vara en attraktiv kommun som präglas av god service och samarbete för ett blomstrande 
näringsliv. Uppsala som universitetsstad erbjuder unika möjligheter för samverkan mellan 
forskning, innovation och näringsliv. Uppsala behöver bli ännu bättre på att omsätta kunskap 
till jobb, export och tillväxt. Uppsala ska befästa positionen som Skandinaviens ledande life 
science-kluster. 

Inriktning 

• Uppsala kommun är företagarvänligt, attraktivt och arbetar aktivt för såväl 
nyetablering av företag som utveckling och tillväxt av befintliga företag. 

• Bra service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med 
företag. 

• Uppsala har välfungerande kommunikationer och infrastruktur, inklusive en modern 
och välutvecklad TT-infrastruktur. 

• Utanförskap bryts genom arbetslinjen och aktiva åtgärder såsom utbildning och 
sysselsättning. 

Medarbetare 

Uppsala kommun är en stor arbetsgivare. För att långsiktigt kunna säkra välfärdens 
kärnverksamheter måste rätt kompetens attraheras av Uppsala som helhet och av kommunen 
som arbetsgivare eller beställare av tjänster. 

Inriktning 

• Uppsala kommuns medarbetare känner att ansvar och befogenheter går hand i hand. 
Lönespridningen bland medarbetarna tillåts öka. 

• Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. 
Kompetensutveckling, möjlighet till heltid samt avveckling av delade turer är en del 
av detta. 

• Kommunen ska ha som utgångspunkt att erbjuda medarbetare den sysselsättningsgrad 
de önskar inom ramen för verksamhetens behov. Särskilt angeläget är det att så långt 
som möjligt kunna erbjuda heltid inom vård- och omsorgsyrken. Detta är angeläget, 
inte minst ur ett likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv. 

• Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig 
aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. 
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Miljö och klimat 

Uppsala kommun blev år 2013 utsedd till Årets klimatstad av Världsnaturfonden. Det 
ambitiösa, men realistiska, miljö- och klimatarbetet tillsammans med andra aktörer fortsätter 
och tar stora steg framåt. Upphandlingspolicy från 2014 som stödjer en långsiktigt hållbar 
utveckling för människor och natur både i Uppsala och i omvärlden är en god grund för ett 
gott miljöarbete. Policyn stödjer både de ekonomiska perspektiven och de miljö- och 
klimatmässiga, vilket är karakteristiskt för arbetet i Uppsala kommun. 

Inriktning 

• För Uppsalaborna är det enkelt att välja miljö- och klimatsmarta lösningar. 
• Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av 

växthusgaser minskar totalt sett, de realistiska miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas 
för anpassning efter förändrat klimat. 

• Uppsalas miljö- och klimatarbete är resultatinriktat och kommunen står som förebild 
för andra aktörers miljö- och klimatarbete. 

Kultur och idrott och fritid 

Uppsalaboma har tillgång till ett rikt kulturliv och stora idrottsevenemang. Under senare år 
har stora satsningar gjorts både på bredd- och ungdomsidrott samt elitidrott. Det är 
investeringar i tillgängligheten som ökar intresset för idrotten och som ger ett mervärde för 
alla som bor i Uppsala. Uppsalas idrottsanläggningar och kulturarenor är lättillgängliga och 
välkända samtidigt som satsningar på fler idrottshallar behövs för att möta ett ökande behov. 
Kulturen är en viktig del av Uppsalas identitet. 

Inriktning 

• Uppsalas kultur- och idrottsevenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för 
medborgare och besöksnäringen. 

• Uppsalaboma har goda möjligheter till ett rikt fritidsliv och har mycket god tillgång 
till motions- och idrottsanläggningar. 

• I Uppsala prioriteras biblioteksverksamhet och väletablerade kulturinstitutioner. 
• Uppsala har en bredd- och elitidrott av nationell toppklass. 
• Sektorn kulturella och kreativa näringar har förutsättningar att kunna växa och bidra 

till jobb och tillväxt. 
• Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och 

tillgängligt för alla. 



Bilaga A § 233 

Ärende 8, Uppsala Arena, förlängning av gällande avtal samt utökning av förskott 

Reservation (L) och (KD) 

Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot att ärendet kommer till 
Kommunfullmäktige för behandling utan att fullmäktige egentligen har möjlighet att göra 
någonting annat än att godkänna beslutet. L och KD vill följa den ordning som hittills gällt, då 
ärenden antingen anmäls i fullmäktige eller fullmäktige ges full rådighet över de ärenden som 
är uppe till beslut. Vi vill inte frångå de demokratiska principer som hitintills gällt och därför 
yrkade vi att kommunstyrelsen skulle fatta beslutet i detta ärende, för anmälan i fullmäktige. 

Mohamad Hassan (L) 
Jonas Segersam (KD) 

Bilaga A § 235 

Ärende 11, Justering av lönepolitisk agenda 2012-2016 

Särskilt yttrande (L) 

Uppsala kommun har i dagsläget mycket svårt att rekrytera socialsekreterare till de vakanser 
som finns och upplever på samma sätt svårigheter att rekrytera vissa kategorier av lärare. 
Kommunen upplever också problem med att behålla rekryterad personal. För att komma till 
rätta med detta behöver ett samlat grepp tas om situationen. 
En tillfredsställande lönepolitik är viktig för att få kompetenta medarbetare att välja att ta 
tjänster i Uppsala kommun och sedan stanna kvar inom kommunen. Kompetens och resultat 
ska generera högre lön. Möjligheten till utveckling och att göra karriär inom kommunen 
måste fortsätta utvecklas, med fler möjligheter till förstelärartjänster, lektorat, särskilt ansvar 
som socialsekreterare — något som bör avspegla sig i så väl lönekuvertet som i 
arbetsuppgifter. Uppsala kommun bör också erbjuda relevant fortbildning och underlätta för 
personal som deltar i vidareutbildning som är av nytta för arbetsgivaren. 
Lönepolitik och möjligheter till konkurrenskraftig lönesättning och löneutveckling är viktig, 
men bör inte vara det enda kommunen har att erbjuda sina medarbetare. Arbetsmiljön är av 
mycket stor vikt och inom det området finns mycket att arbeta med inom så väl lärares som 
socialsekreterares arbetsmiljö. Många lärare upplever enligt Lärarnas Riksförbunds 
medlemsenkät en mycket pressad arbetssituation och liknande signaler finns hos 
socialsekreterarna. Administrationen inom de båda yrkeskategorierna måste minska, och 
personalen erbjudas fler tillfällen till återhämtning, till exempel genom att Uppsala kommun 
inför en friskvårdstimme per vecka. 

Mohamad Hassan (L) 



Bilaga A § 242 

Ärende 17, Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum 

Särskilt yttrande (M), (L), (C) och (KL)) 

Sedan Volontärbyrån startades har mycket hänt inom den ideella verksamheten i Uppsala 
kommun. Många fler volontärer bidrar med värdefulla insatser, men alla volontärtjänster 
förmedlas inte via Volontärbyrån. Många organisationer har egna volontär-förmedlingar, som 
inte förlitar sig på kommunala bidrag. Det behövs därför en kartläggning av hur det ser ut idag 
och en utvärdering av Forums verksamhet för att kunna fatta nya beslut om fortsatta bidrag. 
Verksamheter som får kommunala medel utvärderas ständigt, men för att kunna fatta väl 
infotinerade beslut efterfrågar vii detta fall en grundlig genomgång av verksamheten och 
övriga volontärverksamheter i kommunen. Därför yrkar Alliansen att en kartläggning och 
utvärdering ska göras under 2016 innan eventuella beslut om bidrag för kommande år fattas. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 243 

Ärende 18, Ansökan om verksamhetsbidrag från studieförbundet Sensus 

Särskilt yttrande (M), (L), (C) och (KD) 

Diskrimineringsbyrån i Uppsala har varit en viktig organisation för att öka samförståndet i 
vårt samhälle och motverka diskriminering. De har varit duktiga på att ta fram olika 
metodböcker och har arbetat aktivt med likabehandling. Ett flertal skolor har anlitat byrån och 
även andra kommuner har varit i Uppsala för att lära sig om byråns arbete. När verksamheten 
nu byter huvudman är det viktigt att det görs en grundlig utvärdering av verksamheten under 
2016 som kan ligga som grund för eventuella fortsatta bidrag från Uppsala kommun. Därför 
yrkade Alliansen att kommunstyrelsen ska utvärdera verksamheten under år 2016 att använda 
som underlag för eventuella beslut om fortsatta bidrag kommande år. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 247 

Ärende 22: Motion av Simon Alm (SD) om återinförande av vårdnadsbidraget i Uppsala 
kommun 

Reservation (KD) 

Motionen från Simon Alm lyfter den viktiga frågan om vårdnadsbidrag som 
Kristdemokraterna arbetat för sedan 80-talet, och som också införts i Sverige under två 
perioder. 

Vi yrkade dock på återremiss eftersom motionen inte remitterats till Utbildningsnämnden 
vilket vore naturligt med denna fråga, eftersom nämnden haft ansvar för det vårdnadsbidrag 
som Uppsala haft och som nu fasas ut. 

När nu vårdnadsbidraget försvinner ser vi Kristdemokrater helst en utvecklad 
barnomsorgspeng, som ger föräldrar en reell möjlighet att själva välja barnomsorg utifrån den 
kommunala subventionen på ca 130 000 kr/ år. Idag begränsas denna barnomsorgspeng av att 
man för att få ersättning för egna barn i "pedagogisk omsorg" måste ta emot lika många 
utomstående barn, vilket vi alltså tycker är en onödig begränsning. Det är föräldrarna som ska 
bestämma om familjens barnomsorg, inte staten eller kommunen genom styrande bidrag och 
subventioner. Därför är det dags för en reell valfrihetsreform i Sverige. 

Jonas Segersam KD 



Bilaga B § 247 

Ärende 22, Motion av Simon Alm (SD) om återinförande av vårdnadsbidraget i Uppsala 
kommun 

Särskilt yttrande (M) 

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med 
den 1 februari 2016. Vi ser således inte att det finns utrymme i lagstiftningen för Uppsala 
kommun att införa detsamma. 

Moderaterna anser att det är viktigt att föräldrar själva har möjlighet att välja den barnomsorg 
som passar just deras barns och familjens behov bäst. Alla barn ska ha tillgång till en bra 
förskola oavsett var man bor och alla föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på 
förskolan. Förskolan är också betydelsefull för att motverka det nya utanförskapet som växer 
fram, som ofta börjat med att unga tidigt halkat efter i skolan. Vi vill därför skapa ökade 
förutsättningar för en bättre och mer tillgänglig förskola. Under Alliansens tid i majoritet 
arbetade vi hårt med att säkerställa att alla barn kunde få en förskolaplats så snabbt som 
möjligt. Det är därför oroande att vi nu ser hur kön till förskolan växer i Uppsala kommun. 

Vi vill att den allmänna förskolan ska utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens 
tre år. Det skulle innebära att familjer får möjlighet till avgiftsfri förskola för sina barn 15 
timmar i veckan redan från det att barnet är två år gammalt. Det ger också fler familjer, 
särskilt de med små inkomster, ännu bättre möjligheter att kombinera familjeliv med arbete. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
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