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SAMMANTRÄDE SPRO TOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Bergius, 13:00 — 14:30 

Marlene Burwick (S), Ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Eva Christiernin (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
hona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (Kl)) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Johan Lundqvist (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anna Manell (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Markus Lagerqvist (M) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 
Erik Boman, presschef. Eva Sterte, vd Sport- och rekreationsfastigheter AB (§ 201). 
Eva Flodin Hermansson, finanschef(§ 201). Josefin Åhrman, avdelningschef (§ 201). 
Anna Bittner, HR-direktör. Susanne Eriksson, politisk stabschef. Johan Ekström, 
Sofia Fanberg Högström (pol sek S), Pia Agestedt (pol sek MP), Sara Persson, Erik 
Raita (pol sek M), Joakim Holmertz (pol sek C) och Victor Landing (pol sek Kl)). 
Ingela Persson, kommunsekreterare. 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2017-09-20 Sista dag att överklaga: 2017-09-20 
2017-09-29 Anslaget tas ner: 2017-10-16 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

[1/1.  l 
—e) 

Ingela Persson, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 177 

Val av justeringsperson 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 178 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med tillägg av infoimationspunkten "Lägesbild 
Uppsala". 

Anders Fridborg, säkerhetschef, informerar kommunstyrelsens ledamöter om nuvarande lägesbild med 
anledning av senaste tidens händelser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 179 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
KSN-2017-2863 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Uppsala enligt ärendets 
bilaga. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar att ändra första stycket i 17 § till: 
"Frågor om sakförhållanden väcks antingen vid fullmäktigesammanträdet eller lämnas in till 
kommunledningskontoret (registrator) senast kl 12.00 fredagen före sammanträdesdagen för att då 
kunna besvaras. 

Jonas Segersam (KD) yrkar därutöver bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har, efter hörande av gruppledarna vid ett möte den 30 mars 
2017, beslutat att föreslå förändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Förslaget har till syfte att utnyttja sammanträdestiden effektivare och samtidigt dels stimulera till 
bredare deltagande av ledamöter i debatten och dels stimulera till rappare och mer lyssnarvänliga 
debatter. Bland annat föreslås antal omgångar i interpellationsdebatten minska från dagens tre till 
två. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 juli 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 180 

Ändring i Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns 
förtjänsttecken m.m. 
KSN-2017-0966 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förändringar i Bestämmelser för utdelning av Uppsala kommuns förtjänsttecken m.m. 
enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
En av de förändringar som beslutade av kommunfullmäktige 2014 var att förtjänsttecknet i faun av 
medalj inte längre skulle utgöras av en medalj i rent guld utan ersättas av en medalj i förgyllt silver. I 
beslutet fastställdes att värdet på förtjänsttecken skulle motsvara värdet på det guldherralmbandsur 
som kunde väljas som alternativ till medaljen (6 000 kr år 2014). 
Efter upphandlingsförfarande visade det sig att medaljer i förgyllt silver inte motsvarar 
guldherratinbandsurets värde utan understiger detta. Enligt detta förslag till förändring så föreslås att 
alla som får ett förtjänsttecken från Uppsala kommun tilldelas en medalj i förgyllt silver samt 
dessutom far välja mellan ett guldarinbandsur, konst, konsthantverk, smycken eller cykel till ett 
sammanlagt värde motsvarande 6 000 kr i 2017 års penningvärde. Beloppet föreslås årligen uppräknas 
med ett indexerat tal som motsvarar inkomstbasbeloppet 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 181 

Översyn av valkretsar och valdistrikt inför allmänna valen 2018 
KSN-2016-2718 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att föreslå länsstyrelsen att Uppsala kommun ska utgöra en valkrets i de allmänna valen 2018, 
samt 

att föreslå länsstyrelsen besluta om valdistriktssindelning i Uppsala kommun i enlighet med 
valnämndens förslag. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Inför de allmänna valen 2018 har en översyn av valkretsar och valdistrikt i Uppsala kommun 
genomförts. Länsstyrelsen beslutar om indelningen på förslag av kommunfullmäktige. Indelningen i 
valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före det år då den nya 
indelningen ska gälla. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen senast den 1 december året innan 
valet. 

Sedan föregående val 2014 har en ny vallag trätt i kraft samtidigt som kommunens 
befolkningsutveckling varit kraftig. Då krav på indelning i kretsar inte längre föreligger med den 
nya lagen föreslås Uppsala kommun indelas i en valkrets. Sammanlagt föreslås Uppsala kommun 
indelas i 161 valdistrikt inför de allmänna valen 2018. Fyra nya valdistrikt föreslås jämfört med 
tidigare valindelning. Ett antal valdistrikt med få röstberättigade har slagits samman till större distrikt. 
Med det föreslås sju distrikt tas bort. Antalet mandat i kommunfullmäktige förutsätts vara oförändrat 
81. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 182 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —30 juni 2017 
KSN-2017-0051 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns 
internbank, dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i 
enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

16" 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 183 

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 
Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB 
USAB-2017/41 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna bolagsordning i Kretia 2 Fastighets AB enligt ärendets bilaga 1, 

att förrätta val av styrelse och lekmannarvisorer enligt dragningen nedan, samt 

att uppdra Kretia 2 Fastighets AB att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya 
bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer. 

Sammanfattning 
Uppsalahem AB, som är ett helägt dotterbolag i Uppsala Stadshuskoncernen, har förvärvat 
en fastiget i bolagsfonn. Det förvärvade bolaget ingår numera i Uppsalahems koncern och är indirekt 
ett helägt kommunalt bolag vilket innebär att bolagsordningen, val av styrelse och 
lekmannarevisorer måste följa krav i kommunallagen. 
Under våren 2016 ingick Uppsalahem AB ett avtal om att köpa fastigheten Uppsala kronåsen 3:2. 
Fastigheten köptes i bolagsform och tillträde skedde den 11 januari 2017. Uppsalahem AB avser att 
bebygga fastigheten med bostäder i framtiden. Bolagets aktier köptes från Specialfastigheter AB för 
154 miljoner kronor, vilket motsvarade aktiernas värde vid 
tillträdesdatumet. 

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

Beslutsunderlag 
Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 29 juni. 
Uppsala stadshus AB har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 184 

Införande av anställningsgaranti 
KSN-2017-3060 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att införa anställningsgaranti enligt föredragningen i ärendet, samt 

att uppmana berörda nämnder att se till även privata aktörer får möjlighet att erbjuda 
anställningsgaranti i samband med valet till gymnasieskolan och vuxengymnasieskolan. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 184. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar att formuleringen; "sommarvikariat", första stycket på sidan 
2, ändras till "vikariat". 

Ordföranden yrkar vidare, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla 
M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (Kl)), på följande tillägg till att-
sats: 
"att uppmana berörda nämnder att se till given privata aktörer får möjlighet att erbjuda 
anställningsgaranti i samband med valet till gymnasieskolan och vuxengymnasieskolan." 

Sammanfattning 
Intresset för gymnasieutbildning för jobb inom vård och omsorg respektive och barn och fritid 
motsvarar inte det rekryteringsbehov som finns i verksamheterna. Uppsala kommun behöver höja 
intresset för utbildningen för att säkra återväxten på kort och medellång sikt. Att garantera alla 
som går vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet fast heltidsanställning efter 
avslutad utbildning och sommarjobb inom vård och omsorg respektive barnomsorgen under 
utbildningstiden är en väg att göra utbildningen attraktiv och säkra kompetens för framtiden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer eget ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet. 

Ordföranden vidare eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen arbetsutskottets förslag till beslut, med vid sammanträdet beslutade 
revideringar, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 september 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

14\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 185 

Riktlinje för jämställdhetspriset 
KSN-2017-1864 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris i ärendets bilaga. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för bifall till eget återremissyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 185. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar 
att förslaget till riktlinje för jämställdhetspris återremitteras till jämställdhetsrådet för att ta bort alla 
ideologiska och begränsande instruktioner och i stället ge möjlighet för alla goda exempel på 
jämställdhetsområdet att kunna motta priset. 

Bona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 att anta riktlinjer för premiering och 
prisutdelning i Uppsala kommun samt att inrätta ett nytt kvalitetspris, jämställdhetspris och 
omsorgspris. I samband med ärendets beredning i kommunstyrelsen fick Uppsala kommuns 
jämställdhetsråd uppdraget att utarbeta förslag till modell för ett jämställdhetspris i enlighet 
med de föreslagna riktlinjerna. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendets avgörande idag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om 
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

-sw\. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 186 

_Förlängning av bidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering 
KSN-2017-2936 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om förlängning av bidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering, samt 

att i det fall Uppsala kommun blir beviljad förlängning av bidrag, uppdra till socialnämnden att 
fortsatt ansvara för utvecklingsarbetet för romsk inkludering i enlighet med ansökan. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 186. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att ärendets första att-sats bifalls, samt 
att i det fall Uppsala kommun blir beviljad förlängning av bidrag, uppdra till arbetsmarknads- 
nämnden att fortsatt ansvara för utvecklingsarbetet för romsk inkludering i enlighet med ansökan. 

Sammanfattning 
Sveriges regering har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering som gäller till 
och med 2032. Inom ramen för den utlyste kulturdepartementet år 2016 ett bidrag för utveckling av 
kommunal verksamhet för romsk inkludering för att intensifiera arbetet med romsk inkludering. 
Uppsala kommun sökte bidraget genom beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2016 och beviljades 
bidrag för perioden 1 juni 2016 till 30 juni 2018. Socialnämnden ansvar för utvecklingsarbetet för 
romsk inkludering i enlighet med ansökan. 
Uppsala kommun har i skrivelse från kulturdepartementet erbjudits att förlänga perioden som 
utvecklingskommun för ytterligare två år. Ansökan ska vara Regeringskansliet tillhanda 
senast den 5 oktober. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

yrk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 187 

Projektdirektiv för mobilitets- och trafikstrategi (1VIoTS) 
KSN-2017-0695 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
I samband med godkännandet av utställningshandlingen för Översiktsplan 2016 den 11 maj 2016 gav 
kommunstyrelsen stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med en trafikstrategi för 
Uppsala kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till direktiv och tidplan för 
arbetet. 
Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun antogs av fullmäktige 12 december 2016 och skapar ett 
ramverk och beredskap för kommunens utveckling till år 2050. I planen tydliggörs de utmaningar 
kommunen står inför när det gäller transporter. Med dessa som grund gav kommunstyrelsen 
stadbygg-nadsförvaltningen uppdraget att gå vidare och formulera strategier för transportsystemet och 
hur de nationella och kommunala målen kan nås. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 7 september 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 188 

Exploateringsavtal berörande Detaljplan för Kvarngärdet 60:1 
KSN-2016-1918 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättade exploateringsavtal mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB 
och Rikshem Kantorn AB och Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och 
Bostadsrättsföreningen Djäknen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslås godkänna upprättade förslag 
till exploateringsavtal mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och Rikshem 
Kantorn AB, samt avtal mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB och 
Bostadsrättsföreningen Djäknen. 
Exploateringsavtalen berör genomförande av detaljplan för Kvarngärdet 60:1 och försäljning 
av tillskottsmark. Detaljplanen ger byggrätt att bygga sammanlagt 450 bostäder i två till sju 
våningar i flerbostadshus och radhus. Detaljplanen föreslår byggrätter för flerbostadshus på 
vad som i dag är befintliga markparkeringsplatser samt delar av gaturum i anslutning till 
Gamla Uppsalagatan. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 11 augusti 2017. 
Mark- och exploateringsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 189 

Deltagande på Eurocities årsmöte 2018 
KSN-2017-2900 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande representerar 
Uppsala kommun vid Eurocities årsmöte i Ljubliana, Slovenien den 15-17 november 2017. 

Sammanfattning 
Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk som grundades 1986 av Barcelona, Bilmingham, 
Frankfurt, Lyon, Milano och Rotterdam. Syftet är att tillvarata större städers intressen genom att 
bedriva bevakning och påverkansarbete mot EU-institutioner och att utbyta erfarenheter och kunskap 
städerna emellan. Uppsala kommun blev medlem i Eurocities 2015. Varje år arrangerar Eurocities ett 
årsmöte i en av organisationens medlemsstäder. 2017 arrangeras mötet i Ljubliana. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

vrA- 



Justerandes sign 

14 (27) 

upPlala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 190 

Almedalsveckan 2018 
KSN-2017-2901 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under Almedalsveckan 2018. 

Sammanfattning 
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 med flera arrangerar seminarier under veckan. Region 
Gotland samordnar arrangemanget. Almedalsveckan 2018 arrangeras den 1-8 juli. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



15 (27) 

upPlelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 191 

Yttrande över remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Uppsala län 2018-2029 
KSN-2017-2709 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Region Uppsala enligt ärendets bilaga 1, samt 

att ett tillägg görs under rubriken Trafiksäkerhet, med lydelsen: 
"Väg 282 har stora brister när det gäller trafiksäkerhet och en del av de medel som avsätts i planen för 
trafiksäkerhetsåtgärder bör öronmärkas åt denna uttalade brist." 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till fönnån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 
Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga A § 191. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) 
och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att ett nytt andra stycke läggs till under rubriken De stora investeringsobjekten kopplat till den 
nationella planen 2018-2029, som ges följande lydelse: 
"Trafikverkets förslag på investering i ftrspår, och den nationella samordningens (N2016:G) 
åtföljande förslag på bostadsbyggande i anslutning till detta ställer stora krav på hela 
planeringsprocessen såväl för Uppsala och Knivsta kommuner, samt för hela region Uppsala. Det är 
viktigt att även länsplanen anpassas till detta nya läge, och att det i planen finns en beredskap för 
viktiga utredningsåtgärder och även investeringar som behöver göras i stråket Uppsala — Knivsta. 
Frågor som behöver grundligt utredas och som har bäring på den regionala transportinfrastrukturen 
gäller förutom nämnd koppling till södra staden i Uppsala även E4-påfarter, ska det vara en eller två? 
Utredningen bör omfatta dragningen av en väganslutning mellan Södra staden och E4, samt 
möjligheterna att samlokalisera den med ftrspårsutbyggnaden av järnvägen. Även antal stationslägen 
Uppsala-Knivsta, liksom placeringen av dessa, behöver utredas." 

att ett tillägg görs under rubriken Trafiksäkerhet, med lydelsen: 
"Väg 282 har stora brister när det gäller trafiksäkerhet och en del av de medel som avsätts i planen 
för trafiksäkerhetsåtgärder bör öronmärkas åt denna uttalade brist." 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras andra att-sats. 

Justerandes ,si Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

16 (27) 

LOW» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

(§ 191, fortsättning) 

Sammanfattning 
Region Uppsala har remitterat ett förslag till ny länstransportplan till Uppsala kommun för yttrande 
senåst den 30 september. 
Ärendet har beretts i samarbete mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Länstransportplanen tas fram på uppdrag av staten och är tillsammans med Trafikverkets nationella 
plan en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen för transportinfrastruktur. I sitt direktiv har 
regeringen gett Uppsala län en planeringsram på 1 657 miljoner kronor för perioden 2018-2029. 

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

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med fleras andra att-satsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 september 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

94- 



Justerandes sign 

17 (27) 

upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 192 

Yttrande över remiss om regional cykelstrategi för Uppsala län 
KSN-2017-2605 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Region Uppsala enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Region Uppsala har remitterat ett förslag till regional cykelstrategi till Uppsala kommun för yttrande 
senast den 15 september. Region Uppsala har medgivit förlängd remisstid till 20 september. 
Ärendet har beretts i samarbete mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Den regionala cykelstrategin för Uppsala län syftar till att främja cyklingen i länet och har tre 
mål inför 2030: att fördubbla andelen kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, öka 
cykeltrafikens fårdmedelsandel med tio procentenheter samt att antalet omkomna och 
allvarligt skadade cyklister ska halveras. Till målen respektive mål finns strategier med tillhörande 
insatsområden som bedöms som särskilt viktiga för att nå målen. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 25 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



18 (27) 

UPECif KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 193 

Yttrande över betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:60) 
KSN-2017-2787 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har remitterat betänkandet Nästa steg? — Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:60) till kommunen för yttrande senast den 5 oktober 2017. Utredningen 
innehåller förslag om hur nu gällande lag (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk och minoritetspolitiken bör revideras. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

19 (27) 

P,19.113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 194 

Yttrande.över remiss Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan 
Flemingsberg 
KSN-2017-2654 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun har bjudit in Uppsala 
kommun att avge yttrande om förslag till utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan 
Flemingsberg. Yttrandet ska avges senast den 20 september. 
Utvecklingsprogrammet beskriver hur Flemingsberg kan utvecklas till 2050. Uppsala 
kommuns yttrande avgränsar sig till beröringspunkter med Uppsala kommuns Översiktsplan 2016. 
I förslaget till yttrande ser Uppsala kommun positivt på att programmet ger en likartad syn på den 
fysiska strukturen som i Översiktsplan 2016. Det ökar möjligheten till samarbete geografiskt och 
tematiskt. För Uppsala är det centralt att stärka Life Science-stråket mot Stockholm, Flemingsberg och 
Södertälje och dänned bidra till utvecklingen i hela Stockholm/Mälardalen och i förlängningen hela 
landet. Utvecklingen av enskilda regionala stadskärnor bidrar till regionens utveckling i helhet. Det 
centrala är tillgängligheten mellan kärnorna med hållbara transporter. Utbyggnad av fyra spår 
mellan Uppsala, Arlanda och Stockholm ger bättre tillgänglighet mellan Flemingsberg och Uppsala. 
Det förbättrar möjligheten att utveckla ett innovativt näringslivsklimat och samarbete. Det kan bidra 
till utvecklingen av Flemingsberg som ort för ett kunskapsintensivt 
näringsliv. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 22 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

20 (27) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 195 

Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld 
(SOU 2017:5) 
KSN-2017-2084 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har remitterat rubricerad utredning för yttrande. Uppsala kommun har 
fått förlängd svarstid till den 20 september. 
Utredningen Svensk social trygghet i en globaliserad värld föreslår i sitt betänkande en rad 
åtgärder som berör de sociala trygghetssystemen, i syfte att skapa goda förutsättningar för 
gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 21 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

vP 



Justerandes sign 

21(27) 

upP,20,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 196 

Yttrande till kommunrevisionen om granskning av 
anläggningsredovisningen 
KSN-2017-2279 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad rapport till kommunstyrelsen för yttrande senast 31 
augusti. Kommunrevisionen har medgivit förlängd remisstid till den 20 september. 
Kommunrevisionen har granskat kommunens anläggningsredovisning. I granskningen påtalas brister 
inom de delar av anläggningsredovisningen som avser exploateringsverksamheten, medan övriga 
granskade områden i huvudsak följer interna regelverk och rekommendationer. Revisionen 
rekommenderar att: 
• Kommunstyrelsen bör säkerställa att utredningen av gamla projekt färdigställs så att samtliga 
avslutade projekt stängts i redovisningen till delårsrapporten per 2017-08-31. 
• För områden där tydliga etapper kan urskiljas bör varje etapp ses som ett delprojekt som ska 
avslutas när det färdigställts även om inte samtliga delprojekt i området avslutats. 
• Markförsäljningar ska redovisas som intäkt vid tillträde medan gatukostnadsersättningar och 
exploateringsavgifter ska periodiseras mot avskrivningarna på de anläggningar de är avsedda att 
bekosta. De intäkter som periodiseras måste vara kopplade till specifika anläggningar. 
• Hanteringen av komponenten gatukropp bör analyseras noggrant. Det finns i kommunvärlden olika 
åsikter om hur gatukroppen ska hanteras i redovisningen. 
• Dokumentet Principer för komponentavskrivning bör kompletteras med riktlinjer rörande 
fördelning av anskaffningsvärde för gata/väg på olika komponenter. 
• Komponentmetoden bör användas även på de anläggningar som hör till äldre 
exploateringsprojekt som nu är under utredning. 

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

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse den 22 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



22 (27) 

upP19.1,2 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 197 

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i 
valkretsar vid valet 2018 
KSN-2016-1303 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam m fl (alla KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 'sammanträde den 25 
maj 2016 att Uppsala kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 består av en valkrets. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

23 (27) 

upl?».1.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 198 

Motion av Simon Alm (SD) om kommunala ordningsvakter 
KSN-2017-2689 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i kommande policy för trygghet och säkerhet med tillhörande plan för Uppsala kommun, utveckla 
områdesarbetet i bland annat Gottsunda och där pröva frågan om trygghetsvakter i samråd med 
polisen, samt 

att (dämed) besvara motionen. 

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

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2017 att: 
- Uppsala kommun verkar för att snarast få kommunala ordningsvakter på plats i kommunens mest 
segregerade områden, såsom GottsundaNalsätra. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 september 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPlat KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 199 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälda ärenden perioden I - 18 september 2017 

1. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 30 maj 2017. 
2. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 19 juni 2017. 
3. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 28 augusti 2017. 
4. Protokoll miljömålsrådet den 6 april 2017. 
5. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 augusti 2017. 
6. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 september 2017. 
7. Protokoll kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service den 24 augusti 2017. 
8. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — planering den 5 september 2017. 
9. Protokoll Uppsala Stadshus AB den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 

h° y-ru i 
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upP,23,119 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 200 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet, 
bilaga A § 200. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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upPRI.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

§ 201 

Förändrad investeringsram för nya Studenternas IP 
KSN-2017-3229 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till ökad investeringsram med 100 miljoner kronor, till totalt 488 
miljoner kronor, för förnyelse och utveckling av Studenternas idrottsplats till den del som avser 
fotbollsarena, 

att godkänna förslag till ökad investeringsram med 137 miljoner kronor, till totalt 377 miljoner 
kronor, för utveckling av kommersiella lokaler vid Studenternas idrottsplats, 

att godkänna att till investeringsramen addera 30 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade 
kostnader under projektens genomförande, att tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande, 
samt 

att uppmärksamma att den utökade investeringen leder till ökade hyreskostnader för 
fotbollsarenan. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar att: 
Första punkten avslås och istället ges, 
uppdrwtill Sportfastighetsbolaget AB att genomföra en ny upphandling i syfte att hålla kostnaden för 
fotbollsarenan inom den ursprungliga investeringsramen, samt att 

uppdra till Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till ny finansiering i syfte att få igenom 
projektet och återkomma till kommunfullmäktige med nytt förslag till beslut. 

Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L), Stefan Hanna (C) 
yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall arbetsutskottets förslag till beslut. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 201. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt, Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan, (L) och Stefan Hanna (C) 
avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 201. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 201. 

Utdragsbestyrkande 

14 



Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

(§ 201, fortsättning) 

Sammanfattning 
Styrelsen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB (Sportfastigheter) har i 

'beslut den 15 september 2017 föreslagit moderbolaget att begära en utökad investeringsram och 
igångsättningstillstånd för nya Studenternas. Bakom förslaget ligger huvudsakligen fördyringar 
orsakade av de senaste årens prisutveckling på den regionala byggmarknaden 
Förslaget innefattar en utökad investeringsram med 100 miljoner kronor för fotbollsarenan 
och 137 miljoner kronor för projektets kommersiella lokaler. Härutöver innefattar förslaget 
även en utökad ram på 30 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. 
Styrelsen för Uppsala stadshus AB (USAB) föreslås i ärendet gå Sportfastigheter till mötes och 
föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att bevilja de utökade investeringsramarna. 
Projektet och kalkylerna är väl genomarbetade och bedöms vara hållbara. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslutet föreslås USAB bevilja Sportfastigheter igångsättningstillstånd för 
anläggningen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 12 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 184 

Ärende 8 
Införande av anställningsgaranti 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet delar uppfattningen att det behöver bli mer attraktivt att utbilda sig till undersköterska 
och barnskötare. Det är två yrken som fyller viktiga roller i samhället och som vården och omsorgen är 
beroende av. Vi står således helt bakom den ambition som ges uttryck för i ärendet. 

Centerpartiet förhåller sig emellertid frågande till den faktiska skillnaden mellan den så kallade 
anställningsgaranti och den ordning med vilken personal anställs idag. Av ärendet framgår att krav på 
personlig lämplighet kommer ställas på dem som anställs, samt att provanställning kan vara aktuellt. 
För att säkerställa att den kommunala verksamheten håller hög kvalitet måste vi ställa höga krav på 
kommunens personal, och hänsyn till personlig lämplighet och eventuella provanställningar är både 
rimliga och nödvändiga inslag i en ansvarsfull arbetsgivarpolicy. Däremot så innebär de att 
anställningsgarantin de facto inte är någon garanti. Detta kan medföra att framtida arbetssökande 
känner sig vilseledda då de inte får jobb eller tvingas ta en provanställning då de sökt ett arbete i tron 
att de är garanterade en fast heltidstjänst. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 185 

Ärende 9 Riktlinje för jämställdhetspris 

Reservation (KD) 

I det alltför detaljerade förslaget till riktlinjer för priset finns en massa begränsande faktorer 
såsom normkritik, intersektionalitet, hänvisning till majoritetens budget och CEMR-
deklarationen som kan verka hämmande på allt det goda arbete som görs inom kommunen för 
att motverka diskriminering och främja jämställdhet. Därför måste riktlinjerna förenklas 
betydligt. 

Vi kristdemokrater ville därför se att förslaget till jämställdhetspris skulle ha återremitterats 
till jämställdhetsrådet för att ta bort de många ideologiska och begränsande instruktioner som 
finns med i förslaget och istället ge möjlighet för alla goda exempel på jämställdhetsområdet 
att kunna motta priset. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 186 

Ärende 10 
Förlängning av bidrag för utvecklingsverksamhet för romsk inkludering 

Reservation 
Alliansen 

Romer har levt i Sverige i flera århundraden. Under en stor del av denna tid har de förföljts och 
diskriminerats, varför de levt vid sidan av maj oritetssamhället snarare än varit en del utav det. 
Alliansen anser att den fortsatta inkluderingen av romer är angelägen, och står därför bakom 
kommunens ansökan om förlängt bidrag för att utveckla inkluderingsarbetet i Uppsala. 
Inkluderingsarbetet bör emellertid ledas av arbetsmarknadsnämnden (AMN). De främsta nycklarna till 
inkludering är språk och arbete, och dessa delar av kommunens verksamhet är AMN ansvarig för. 

Alliansen yrkade därför 

att ärendets första att-sats bifalls, samt 

att i det fall Uppsala kommun blir beviljad förlängning av bidrag, uppdra till 
Arbetsmarknadsnämnden att fortsatt ansvara för utvecklingsarbetet för romsk inkludering i 
enlighet med ansökan. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 191 

Ärende 15 
Yttrande över remiss om regional transportinfrastrukturplan för Uppsala län 2018-2029 

Särskilt yttrande 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna välkomnar beskedet om att fyrspår ska anläggas 
mellan Uppsala och Stockholm. Det stärker Uppsalas konkurrenskraft och innebär ett lyft för hela 
regionen. Ett -villkor från statens sida för utbyggnaden är att exploateringen och bostadsbyggandet i 
Uppsala och Knivsta kommuner ökas kraftigt. 

Södra staden i Uppsala kommun kommer därmed att bli en stadsdel som befolkningsmässigt är större 
än en majoritet av Sveriges kommuner. Det ställer krav på framkomlighet och trafikflöden. För att 
säkerställa välfungerande flöden till och från stadsdelen kommer en väganslutning mellan Södra 
staden och E4 behövas. Vår ingång är att denna väganslutning så långt det är möjligt bör 
samlokaliseras med järnvägsutbyggnaden. En samlokalisering kommer sannolikt att kapa både 
kostnad och tid för projektet. I planeringen och projekteringen av väganslutningens dragning söderut 
längs med järnvägen bör dessutom så små ingrepp som möjligt på jord- och skogsbruksmark 
eftersträvas. På de platser där ingrepp på jord- och skogsbruk är oundvikliga bör dragningen göras 
genom lågprod-uktiva områden. 

Utöver utökat bostadsbyggande i Södra staden tänker sig staten stor exploatering i Alsike i Knivsta, 
liksom det tilltänkta nya samhället Nysala. Den stora exploateringen längs med E4 och järnväg gör att 
E4-påfarter behöver utredas grundligt. Utförliga kostnadskalkyler, traflkflödesanalyser och 
samhällsnyttoutredningar bör ligga till grund för ett beslut om hur många påfarter som ska byggas och 
var de ska placeras, och dessa bör genomföras i samarbete med Knivsta kommun. Även antalet 
stationslägen på järnvägssträckan Uppsala-Knivsta, liksom dessas placering, bör utredas i samarbete 
med Knivsta kommun. 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KID) 



Ärende 
Ärendemening 
Trafikutredning av Trafikplats Fullerö 
Finanschefens delegationsbeslut om 
upplåning 2017 
Stadsdirektörens delegation avseende 
flaggning under 2017 

Företagargalan 2018-2019 

Deltagande i forskningsprojektet Female 
entrepreneurship, work environment, 
technology and sustainability; a 
comparative study in urban and rural 
contexts 

Ta del av sekretessbelagda handlingar 

TedX Uppsala University 2017 

Slutsamverkan vid rekrytering av 
kommunikationsdirektör 

Handläggare 
Namn 
Åberg Matilda 

Arnell David 

Dahlmann 
Christian 

Linder Cecilia 

Rosål. Johan 

Lindblad Erik 

Linder Cecilia 

Bittner Anna 

Ck?. A. Qod 

KSN-2017-2942 2017-08-16 

KSN-2017-2957 2017-08-17 

KSN-2017-2983 2017-08-23 

KSN-2017-3093 2017-09-04 

Handling 
Åtgärd/Handling 
VB: Tpl Fullerö underskriven offert 
Delegationsbeslut 200 mnkr genom certifikat 1 
september 2017 

Beslut om flaggning 2017-09-15 - 2017-09-17 

Delegationsbeslut om samarbetsavtal rörande 
arrangemanget Företagsgalan 2018 och 2019 
Beslut om medfinansiering till projektet 
Kvinnor som entreprenörer. Betydelsen av 
hubbar, utvecklingskontext och teknologi för 
hållbart företagande - en förstudie av innovativa 
stads- och landsbyggdsföretag 
Angående förfrågan om att ta del av 
sekretessbelagda handlingar 
Delegationsbeslut om att skriva på 
samarbetsavtal för arrangemanget TedX 
Uppsala university 
Protokoll för slutsamverkan vid rekrytering av 
kommunikationsdirektör 

Ärende Ärende 
Ärendenummer Registreringsdatum 
KSN-2016-1622 2016-07-21 

KSN-2017-1146 2017-02-14 

KSN-2017-1891 2017-04-10 

KSN-2017-2669 2017-06-21 



Bilaga A § 201 

Ärende 25 
Förändrad investeringsram för nya Studenternas 

Reservation 
Kristdemokraterna 

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att den kommunala kärnverksamheten är vård, omsorg 
och skola, inte att bygga idrottsarenor i egen regi. Vi har hittills ändå stött en nödvändig ombyggnation 
av Studenternas, men när kostnaden för hela projektet sägs stiga från 630 mnkr till 860 mnkr, en 
ökning med runt 35%, så ställer vi inte längre upp på projektet som innebär ett haveri för majoritetens 
planer. 

Istället för att som i första att-satsen godkänna ökad investeringsram med 100 miljoner kronor, till 
totalt 488 miljoner kronor, så vill Kristdemokraterna ge i uppdrag till Sportfastighetsbolaget AB att 
genomföra en ny upphandling i syfte att hålla kostnaden inom den ursprungliga investeringsramen. 
Därtill vill Kristdemokraterna ge uppdrag till Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till ny 
finansiering i syfte att få igenom projektet och återkomma till kommunfullmäktige med nytt förslag till 
beslut. 

Vår käpphäst har hela tiden varit att i den här typen av projekt bör man involvera klubbar och 
näringsliv, så att inte kommunen själv blir en administratör och förvaltare av idrottslivet i kommunen 
— en verksamhet som bör överlåtas på mer kompetenta och engagerade aktörer. Exempel på hur en 
sådan strategi lett till både större inflytande för idrottsklubbar, och en därav följande återhållsamhet 
med kostnaderna är Relita-hallen och IFU Arena, där bandy-, friidrott- och innebandyklubbarnas 
engagemang varit avgörande för genomförandet. 

Kommunen är i ett svårt läge med en fotbollsklubb som precis gått upp i Allsvenskan, högsta serien, 
och det är uppenbart för alla att vår stad skulle ha behövt en ny fotbollsarena sedan länge. Men att i det 
pressade läget välja en upphandlingsfoun med samverkansentreprenad gör att aktörerna på 
byggmarknaden kan utnyttja detta läge för att pressa kommunen att lägga ständigt mer skattepengar i 
projektet. De ökade byggkostnaderna sedan 2015 kan ju omöjligen förklara den ökade kostnaden på 
projektet med cirka 35%, trots att man genomfört förenklingar och förändringar för att hålla nere 
totalkostnaden. Problemet måste alltså vara antingen brister i underlaget, eller en bristande 
upphandlingsprocess. 

När det blev uppenbart att det fanns risker för kostnadsökningar borde majoriteten ha undersökt 
möjligheten dels för en större exploatering av själva studenternas-projektet med kommersiella 
fastigheter och bostäder, dels borde man ha tittat på möjligheten att även sälja ytor norr och söder om 
den föreslagna nya arenan i syfte att få intäkter till investeringen. Eftersom man missat alla dessa 
möjligheter till alternativ finansiering kan vii detta läge inte göra annat än avslå fördyringen av 
hänsyn till Uppsalas skattebetalare. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 201 

Ärende 25 
Förändrad investeringsram för nya Studenternas 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet välkomnar att kommunstyrelsen sent omsider gett 
klartecken för ombyggnationen av Studenternas. Uppsalas infrastruktur för att bedriva 
elitfotbollsverksamhet är eftersatt, varför ett nytt Studenternas är nödvändigt och efterlängtat. 

Våra partier beklagar emellertid att den rödgröna majoritetens handfallna hantering av ärendet 
resulterat i att Nya Studenternas kommer bli en både dyrare, mindre och sämre fotbollsarena än vad 
som ursprungligen var tänkt. Kommunfullmäktige fattade på Alliansens initiativ beslut om Nya 
Studenternas redan 2014. Hade detta beslut verkställts så hade spaden redan satts i marken på 
Studenternas och den nya arenan hade varit spelklar redan till hösten 2018. 

Den rödgröna majoriteten stoppade dock projektet 2015 och har förhalat det sedan dess. När beslut nu 
åter fattats om Nya Studenternas kan vi konstatera att arenan kommer bli dyrare än den blivit med 
Alliansens förslag, att den kommer rymma färre åskådare än med Alliansens förslag och att Sirius 
kommer tvingas spela många av sina hemmamatcher på en byggarbetsplats. Priset för den rödgröna 
handfallenheten får betalas av Sirius Fotboll och Uppsalas skattebetalare. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga C § 201 

Ärende 25, Förändrad investeringsram för nya Studenternas 

Särskilt yttrande (SD) 

Det är ett dåligt haneterat ärende som har både dragit ut på tiden och skenat iväg i kostnad. Det är i 
detta läge att ta ställning till att skrota, fördröja eller genomföra projektet. I det sammanhanget anser 
Sverigedemokraterna att det är viktigt att vara konstruktiva och komma vidare med att äntligen 
utveckla området. 

Simon Alm (SD) 

tr 
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