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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (5), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Caroline Hoffstedt (S) 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiernin (S) §§ 233-257 
Asal Gohari (S), tjänstgörande ersättare §§ 258-269 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) §§233-§264 
Jonas Petersson (C), tjänstgörande ersättare §§ 265-269 
David Perez (SD), tjänstgörande ersättare 
Rickard Malmström (MP) 
Karolin Lundström (V), tjänstgörande ersättare 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (5) §§ 233-257 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Linda Eskilsson (MP) 
Madeleine Andersson (M) 
Maria Patel (5) 
Jonas Petersson (C) §§ 233-264 
Helena Nordström Källström (MP) §§ 247-269 
Eva Moberg (KD) 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Asa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars 
Niska, kommunsekreterare. Ida Harju Håkansson (5), Sofia Fanberg Högberg (5), Dawn 
Anthony (V), Nathalie Berggren (L) och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2019-11-20 

§233 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2019-11-20 

§234 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

KSN-2019-03100 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet enligt bilaga 1, samt 

2. att taxan ska börja gälla från och med 14 december 2019. 

Jäv 

Mohamad Hassan (L) anmäler jäv och deltar inte i beredningen eller beslutet i ärendet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Jag har inte ställt mig bakom någon av de föreslagna alternativen för Mål och budget. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 
december 2019. 

Kommunfullmäktige föreslås anta redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga 
kontroll inom livsmedelsområdet. Det samlade avgiftsuttaget från taxekollektivet 
kommer enbart öka marginellt. Enda undantaget är att taxan för registrering av 
livsmedelsanläggningar höjs till motsvarande 1,5 timmars handläggningstid istället för 
1 timmes handläggningstid. 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 343 
• Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2019 
• Bilaga 1, Taxa från och med den 14 december 2019 för Uppsala miljö- och 

hälsoskyddsnämnds kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från miljö- och hälsovårdsnämnden daterat 

30 oktober 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§235 

Projektdirektiv för Ångkvarnen Skeppskajen 
KSN-2019-03017 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till projektdirektiv för Ångkvarnen Skeppskajen 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande med motiveringen: 
När områden byggs ut måste behovet av nya skolplatser tillgodoses. Det finns idag en 
byggrätt för en fristående förskola i området som föreslås fön/än/as av kommunen. 
Moderaterna och Kristdemokraterna vill fortsatt se en mångfald av skolor där kvalitet 
sätts före huvudmannafrågan och anser inte att kommunen ska förvärva den mark som 
idag är avsedd fören fristående förskola. Eftersom förskoleenheterna i området är 
relativt små kan det finnas en fördel med en gemensam huvudman på två eller tre av 
enheterna vilket försvåras om kommunen ska driva en av enheterna i egen regi. Vi har 
också vid flera tillfällen lyft behovet av att den tillkommande bebyggelsen om cirka 900 
lägenheter räknas in i det lokalförsörjningsprogram för pedagogiska lokaler så att en 
god tillgång till grundskolor i kommunen kan säkras inför den kommande utbyggnaden. 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala kommun måste mycket bättre än hittills säkerställa attraktiva bostadsområden 
i samband med att nya stadsdelar byggs eller förtätningar genomförs. Idag drabbas 
befintliga boenden i allt för stor utsträckning av ny bebyggelse som inte skapar en 
attraktiv arkitektonisk variation. 
Det finns inga skäl att exkludera möjligheterna för bostadsbyggare att köpa loss eget 
ansvar att bygga bilparkeringsplatser genom platsköp kopplade till Uppsala Parkerings 
AB eller annan förvaltare av närliggande parkeringsplatser. 
Planen innebär minst ytterligare 900 bostäder i ett redan tätbebyggt bostadsområde. Det 
är mycket viktigt att kommunen inte återupprepar tidigare misstag och säkerställer ett 
rimligt antal grundskoleplatser på närliggande skolor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet menar att storleken på förskolegårdar som planeras i det nya området 
Ångkvarnen Skeppskajen bör utgå ifrån riktlinjerna från "lokalprogram utemiljö förskola 
och grundskola" antagen av utbildningsnämnden år 2015. Där fastställs en riktlinje om 
40 kvadratmeter friyta per barn. Om inte vi från kommunen följer våra egna riktlinjer, 
vem ska då följa dem? Riktlinjerna är till för att följas och att konsekvent frångå dem utan 
särskild anledning urholkar respekten för hela kommunens regelsystem. Barns behov av 
utrymme för lek, rekreation och pedagogiska aktiviteter bör inte åsidosättas när nya 
områden planeras utan när vi bygger ska vi ta tillfället i akt att göra det på ett sätt som så 
långt som möjligt tillgodoser allas behov, stora som små. 
Vänsterpartiet menar att det också vore att föredra att tydligt planera för en andel 
hyresrätter i det nya områdetÅngkvamen Skeppskajen. 

Yrkanden 

David Perez (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att det under effektmål 2.1 ska framgå att kommunen önskar byggnationer med 
varierande höjder. 
att ärendet kompletteras med en ambition om att även de som bygger bostäder ska 
erbjudas att köpa loss eget ansvar att bygga bilparkeringsplatser genom platsköp 
kopplade till Uppsala Parkerings AB eller annan förvaltare av parkeringsplatser. 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att skrivningarna kring förvärv av mark för förskoleändamål skall utgå (Ekonomiska 
konsekvenser s.2, Projektdirektiv kap.10) 

Erik Petting (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först David Perez (SD) yrkande om bordläggning mot ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för att i 
enlighet med processen för samhällsbyggnadsprojekt planera och därefter genomföra 
en utveckling av Ångkvarnen Skeppskajen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 november 2019 § 350 
• Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2019 
• Projektdirektiv Ångkvarnen Skeppskajen 
• Anläggningskalkyl 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§236 

Medfinansieringsavtal mellan Uppsala 
kommun och Trafikverket för Trafikplats 
Fullerö 
KSN-2019-2415 

• Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Trafikplats Full erö är redan idag i behov av ombyggnad. Precis som anförs i ärendet är 
trafiken idag för tung för platsen och hade behövt byggas om oavsett framtida 
exploatering i Storvreta. Att få till trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan är högt prioriterat. 
1 samband med att delar av området längs vägen har utvecklats samtidigt som vägen 
redan är hårt trafikerad har vi öppnat upp för frågan om att lyfta ut trafiklösningen 
separat för att kunna prioritera denna. Vi ställer oss positiva till ombyggnaden men hade 
dock önskat att kostnaden ålagts staten istället för Uppsala kommun eftersom det rör en 
statlig väg. 1 ärendet stadgas nu att Uppsala kommun ska stå för kostnader som är 
hänförliga till exploatering på kommunal mark samt för de tillägg utöver 
grundutförandet som Trafikverket står för. Grundutförandet räknas till så lågt som 28% 
av totalkostnaderna och 0% av byggandet av gångpassagen. Detta trots att Trafikverket 
i egenskap av väghållaransvarig ska vara huvudman och ansvarig för genomförande av 
projektet. 
Det anförs också att det beräknas ta ett år att färdigställa gångpassagen. Ett år är en 
lång tid att vänta på något som skulle göra stor skillnad för trafiksäkerheten och som 
borde gjorts redan tidigare. Vi hade gärna sett en snabbare tidplan. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna medfinansiering mellan Trafikverket och 
Uppsala kommun enligt de villkor som föreligger i medfinansieringsavtalet. 

Avtalet innebär en bedömd kostnad för Uppsala kommun på cirka 11,2 miljoner 
kronor. Kostnaderna förväntas i huvudsak kunna finansieras genom erläggande av 
exploateringsersättning från de byggaktörer som medverkar i exploateringsprojekt 
inom Storvretaområdet. Uppsala kommun kommer stå för de kostnader som är 
hänförliga till exploateringar på kommunal mark. 

För att Trafikverket ska starta projektet med åtgärderna kopplade till trafikplatsen så 
behöver ett medfinansieringsavtal vara undertecknat. Ett kompletterande avtal 
kommer att behöva tecknas i ett senare skede för produktion av Trafikplats Fullerö, 
inklusive åtgärder i korsningen väg 290/Kometvägen 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 11 november 2019 § 98 
• Tjänsteskrivelse 2019-10-08 
• Medfinansieringsavtal för Trafikplats Fullerö 
• Ekonomisk sammanställning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§237 

Delegation av beslut om avsiktsförklaring 
avseende Hospitalet, del av Kronåsen 1:25 till 
mark- och exploateringsutskottet 

KSN-2018-1569 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att delegera beslut om att ingå avsiktsförklaring avseende Hospitalet, del av 
Kronåsen 1:25, till mark-och exploateringsutskottet. 

Reservation 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

David Perez (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först David Perez (SD) yrkande om bordläggning mot ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sammanfattning 

Den 21 maj 2018 beslutade mark- och exploateringsutskottet att ge i uppdrag till 
stadsbyggnadsförvaltningen att inleda en idétävling för försäljning av Hospitalet, del av 
Kronåsen 1:25. Som en följd av tävlingen avser kommunen att ingå en avsiktsförklaring 
med en av finalisterna som reglerar förslag till fortsatt försäljningsprocess och 
kommande kostnadsfördelning i samband med planläggning. Med anledning av att 
förhandlingen mellan parterna ännu inte är avslutad finns det risk för att båda parter 
kan lida skada om information som diskuteras och delas under försäljningsprocessen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

kommer obehöriga till del. Det är av största vikt att informationen, intill dess 
förhandlingen är avslutad och eventuell överenskommelse nåtts, hålls inom en 
begränsad krets av personer. Därför föreslås att beslut om förslag till avsiktsförklaring 
delegeras till mark och exploateringsutskottet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 november 2019 § 351 
• Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2019 
• Försäljningsprospekt Hospitalet 
• Uppsala kommuns webbplats om försäljningen: 

https://bygg.0  p psa la.se/fo  r-bygga kto re r/hos pita let/ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§238 

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris 
KSN-2019-2449 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris enligt ärendets bilaga 1, 
2. att kriteriet prisvärt läggs till som ett av kriterierna som utvärdera, samt 
3. att inrätta Uppsala kommuns arkitekturpris. 

Reservationer 

Fredrik Ah istedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersann (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Vi är positiva till att lyfta projekt i närtid som bidrar till att god kvalitativ arkitektur i 
Uppsala uppmärksammas. Genom att uppmärksamma sådana byggnader, gator, 
parker eller torg kan kommunen uppmuntra god arkitektonisk kvalitet. Vi anser det vara 
av större vikt att en byggnad anpassas till platsen den uppförs vid, än att den sticker ut. 
Uppsala kommun delar ut flertalet priser och något som förenar dessa priser är att det är 
berörd nämnds presidium som representerar kommunen ijuiyarbetet. Denna princip bör 
även gälla då Arkitekturpriset instiftas. Särskilt då initiativet till priset kommer från Plan-
och byggnadsnämnden och inte Kommunstyrelsen. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi är positiva till att lyfta projekt i närtid som bidrar till att god kvalitativ arkitektur i 
Uppsala uppmärksammas. Genom att uppmärksamma sådana byggnader, gator, 
parker eller torg kan kommunen uppmuntra god arkitektonisk kvalitet. Vi anser det vara 
av större vikt att en byggnad anpassas till platsen den uppförs vid, än att den sticker ut. 
Uppsala kommun delar ut flertalet priser och något som förenar dessa priser är att det är 
berörd nämnds presidium som representerar kommunen ijuiyarbetet. Denna princip bör 
även gälla då Arkitekturpriset instiftas. Särskilt då initiativet till priset kommer från Plan-
och byggnadsnämnden och inte Kommunstyrelsen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att "Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med 
att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser 
eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att 
utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera 
bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och 
diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av Arkitekturpriset." 
Ersätts med: 
"Syftet med priset är att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för 
byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra 
byggaktörer och arkitekter att utveckla PRISVÄRDA projekt till en hög arkitektonisk nivå 
med god hållbarhet, samt att entusiasmera bransch och allmänhet i arbetet med god 
gestaltad miljö." 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) Att stycket: 
Uppsala kommuns representanter i jutyn är kommunstyrelsens ordförande, andre vice 
ordförande och stadsarkitekten 
Ersätts med: 
Uppsala kommuns representanter i juryn är Plan- och byggnadsnämndens presidium och 
stadsarkitekten 
Samt 
(2) att Kriteriet "vara intresseväckande" sttyks. 

Erik Petting (S) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med flera ändringsyrkande och till 
Stefan Hannas (-) ändringsyrkande. 

Erik Pelling (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första (1) ändringsyrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra (2) ändringsyrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Justerandes signatur ng kil, 
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Sammanfattning 

Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån för kvalitet i den 
byggda miljön. En av åtgärderna har varit framtagandet av en arkitekturpolicy - 
Arkitektur Uppsala. Den beskriver vikten av väl gestaltad miljö med målet att skapa 
långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och levande stad. 

Arkitekturen i Uppsala ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt 
förhållningssätt. Den byggda miljön ska utformas utifrån väl definierade arkitektoniska 
visioner. Byggnader, gator, parker och torg ska ses i sitt sammanhang och utformas 
med ett tydligt förhållningssätt till den mänskliga skalan. 

len förlängning av arkitekturpolicyn och som ett led i att ytterligare höja nivån på 
arkitekturen i Uppsala kommun och att uppmärksamma väl genomförda projekt delar 
kommunstyrelsen ut ett årligt arkitekturpris.1det starkt växande Uppsala byggs och 
anläggs det många bra projekt men det behövs fler goda exempel och förebilder. Ett 
sätt att lyfta fram väl gestaltade projekt är att premiera dessa. 

Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med 
att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser 
eller hela miljöer. Syftet är även att engagera och sporra byggaktörer och arkitekter att 
utveckla projekt till en hög arkitektonisk nivå med god hållbarhet och att entusiasmera 
bransch och allmänhet i arbetet med god gestaltad miljö. En utvecklad debatt och 
diskussion om de värden som god arkitektur ger blir en naturlig följd av 
Arkitekturpriset. 

Syftet med riktlinjerna för Uppsala kommuns arkitekturpris är att skapa en gemensam 
struktur för bedömning av kriterier samt process för bedömning och utdelning av 
priset. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 326 
• Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2019 
• Bilaga 1, Förslag till riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris 
• Bilaga 2, Plan- och byggnadsnämndens beslut 16 maj 2019 § 139 
• Bilaga 3, Plan- och byggnadsnämndens beslut 19 juni 2019 § 213 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§239 

Regler för fritidsodling i Uppsala kommun 
KSN-2018-3595 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till regler för fritidsodling i Uppsala kommun. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Uppsala ören kommun med god tillgång till odlingslotter och koloniträdgårdar där de 
som är intresserade av odling har möjligheten att ägna sig åt detta. Kommunen har 
genom tidigare projekt verkat för att främja så kallad stadsodling och har även under 
vissa år uppmuntrat Uppsalaborna att ta del av grödor i blomlådor på stan och i 
stadsträdgården. 
Vi ställer oss positiva till att kommunens administrativa kostnader beräknas halveras i 
takt med att odlarföreningarna i större utsträckning nu ska ansvara för skötsel och 
underhåll. I och med den föreslagna ändringen av arrendeavgiften beräknas 
kommunens arrendeintäkter minska och kommunen riskerar negativa ekonomiska 
konsekvenser som ett resultat av de nya reglerna. Det framgår av ärendet att ansvaret 
förskjuts gällande vattenledningar och brunnar och att arrendeintäkten inte motsvarar 
de beräknade kostnader som följer med ansvaret i form av underhåll och förnyelse. Vi är 
av uppfattningen att fritidsodlingarna i större utsträckning bör bära sina egna kostnader, 
som ändå är relativt låga. 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att kommunfullmäktige höjer arrendeavgiften till 1 kr/kvadratmeter så att 
fritidsodlingarna bli kostnadsneutrala 

Rickard Malmström (M P) yrkar avslag till Fredrik Ah lstedt (M) med fleras 
ändringsyrkande. 

Karolin Lundström (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med flera ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Sammanfattning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) fattade den 25 april 2018 beslut om riktlinjer 
för fritidsodling (GSN-2017-2355). GSN kompletterade beslutet 2019 med en revidering 
gällande tillåten storlek på drivhus. 

Då innehållet i det av GSN beslutade dokumentet riktar sig till allmänheten, finns det 
anledning att revidera detta i enlighet med Uppsala kommuns Riktlinjer för 
styrdokument, som beslutades av kommunstyrelsen 2015. Därför föreslås GSN och 
kommunstyrelsen nu besluta om Regler för fritidsodling. Dessa ersätter GSN:s tidigare 
beslut från 2019. 

Reglerna är ett bedömningsunderlag för avtalsvillkor i nya arrendeavtal med 
odlarföreningar i Uppsala kommun. Särskilda regler gäller för respektive kategori av 
fritidsodling. Regler för odlingslotter, stadsodling samt koloniträdgårdar framgår av 
bilaga till detta förslag. 

När regler för fritidsodling i Uppsala kommun är antagna av GSN och 
Kommunstyrelsen kommer nya arrendeavtal tecknas med varje odlarförening. Avtalen 
är juridiskt bindande och utgör avtalsvillkor mellan kommunen och respektive 
odlarförening. Reglerna kommer att biläggas avtalet i syfte att synliggöra kommunens 
ställningstagande i relevanta frågor. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 327 
• Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2019 
• Bilaga 1, Förslag till regler för fritidsodling i Uppsala kommun 

Justerandes signatur 
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§240 

Inriktningsbeslut för kommunkoncernens 
närvaro i Almedalen 2020 

KSN-2019-03221 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att godkänna utvärdering av Uppsala kommuns närvaro i Almedalen 2019 
enligt bilaga 1, 

2. att godkänna inriktning för kommunkoncernens närvaro i Almedalen 2020, 
3. att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds möjlighet att delta under 

Almedalsveckan 2020, 
4. att uppdra till kommunledningskontoret att utvärdera 2020 års närvaro i 

Almedalen inför kommande års deltagande. 
5. att kommun ledningskontoret skall återkomma med förslag på temainriktning 

för Almedalen senast i april 2020, samt 
6. att uppdra till stadsdirektören att utse ansvarig för Almedalen på plats senast i 

april 2020. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkanden. Flera av 
kommunens nämnder går in 12020 med betydande sparkrav på sina verksamheter. Att i 
ett sådant läge välja att satsa stora summor på kommunens närvaro i Almedalen finner 
vi orimligt och stötande. Samtidigt anser vi att det finns ett demokratiskt värde i 
Almedalsveckan, att den är öppen för alla. Det vore önskvärt ur ett demokratiskt 
perspektiv att förvaltningen uppmanas till att skicka så verksamhetsnära personal till 
Almedalen som möjligt. 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag på att-sats två samt nya att-satser enligt följande: 

Justerandes signatur 
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(1) att Uppsala kommun använder som mest 100.000 kronor för att planera och 
genomföra egna arrangemang 
(2) att Uppsala kommun inte arrangerar vare sig någon Uppsalaarena eller 
UppsalaLounge som beskrivs i ärendet. 
(3) att kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att låta personal så nära golvet som 
möjligt ingå bland dem som bereds möjlighet att delta underAlmedalsveckan. 

David Perez (SD) yrkar avslag till ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) första (1) ändringsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) andra (2) ändringsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) tredje (3) ändringsyrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets kvarvarande att-satser mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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 
underveckan. Region Gotland samordnar arrangemanget. Almedalsveckan 2020 
arrangeras den 28 juni till 5 juli. Alla evenemang i programmet under Almedalsveckan 
är kostnadsfria och öppna för alla. 

Almedalsveckan har vuxit stadigt sedan starten. Under Almedalsveckan 2019 kunde de 
drygt 42 000 unika besökarna välja mellan 3 700 evenemang. Intresseorganisationer är 
tillsammans med företag flest till antalet bland arrangörerna, även om kommuner ökar 
i antal. Almedalensveckan är en viktig mötesplats för påverkan, omvärldsbevakning, 
kompetensutveckling och nätverkande. Genom ett deltagande får Uppsala en unik 
möjlighet till att rikta fokus på kommunkoncernens prioriterade frågor och satsningar. 
Det görs dels genom medverkan på relevanta seminarier och debatter och dels genom 
strategiska möten och samtal med nyckelaktörer på plats under Almedalsveckan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Därför bedöms det som viktigt att Uppsala kommuns kommunalråd bereds möjlighet 
att närvara under Almedalsveckan. 

Uppsala kommun har varit en aktiv deltagare under Almedalsveckan perioden 2017-
2019. Kommunen planerar nu för inriktningen för kommunkoncernens medverkan i 
Almedalen kommande år, 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 november 2019 § 352 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2019 
• Bilaga 1, UppföljningsrapportAlmedalen 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§241 

Inkludering av arbetsmarknadsnämnden i 
Uppsala kommuns omsorgspris 

KSN-2019-02944 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att arbetsmarknadsnämnden inkluderas i den grupp nämnder som omfattas 
av Uppsala kommuns omsorgspris. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (-), Karolin Lundström (V) och Erik Pelling (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Omsorgs-, social- och äldrenämnden delar årligen ut ett omsorgpris till medarbetare 
inom respektive nämnds verksamhetsområde. Omsorgspriset inrättades genom en 
riktlinje som kommunstyrelsen beslutade om den 16 maj 2018, § 80. 
Arbetsmarknadsnämnden har nu föreslagit att nämnden också ska dela ut 
omsorgspriset inom sitt verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 329 
• Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2019 
• Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden den 27 september 2019 § 87 
• Riktlinje för omsorgspriset enligt beslut i kommunstyrelsen 16 maj 2018, § 80 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka n d e 
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§242 

Samarbetsavtal med Sveriges 
Lantbruksuniversitet 

KSN-2019-02910 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun ingår partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet 
under perioden 2020-2022 samt 

2. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtal om 
partnerskap med Sveriges Lantbruksuniversitet enligt bilaga. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun har en tradition av 
samarbete och samverkan. Partnerskapet mellan SLU och Uppsala kommun bygger på 
gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Partnerskapet ska bidra till att 
utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i 
stort. Det ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan parterna 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 330 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2019 
• Avtal om partnerskap Sveriges Lantbruksuniversitet - Uppsala kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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§243 

Ekonomiskt stöd till studentorganisationer 
2020 

KSN-2019-03081 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utbetala ekonomiskt stöd om 
133 000 kronor till Uppsala studentkår, 
61 000 kronor till Uppsala teknolog- och naturvetarkår, 
49 000 kronor till Föreningen Uppsalaekonomerna, 
40 000 kronor till Juridiska föreningen, 
33 000 kronor till Ultuna studentkår, 
32 000 kronor till Fa rmaceutiska studentkåren, 
32 000 kronor till Veterinärmedicinska föreningen, samt 
300 000 kronor till kuratorskonventet. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Uppsala kommun har under ett antal år stöttat Uppsalas studentorganisationer 
ekonomiskt. Uppsalas studentkårer har stöttats genom ett årligt bidrag och Uppsalas 
studentnationer har stöttats genom ett flerårigt avtal med kuratorskonventet. Stödet 
är viktigt för att organisationerna ska kunna bedriva studiesocial-, alumn- och 
näringslivsfrämjande verksamhet. Inför 2020 ändras avtalet med kuratorskonventet till 
ett årligt bidrag precis som det studentkårerna erhåller. För att erhålla det ekonomiska 
stödet från Uppsala kommun förbinder sig respektive studentorganisation att 
genomföra aktiviteter som till exempel främjande av kontakter mellan studenter och 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(70 f 
_, 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

arbetsmarknad eller kampanjen Varannan Vatten i samband med Valborgsfirandet. 
Dessa aktiviteter regleras genom årliga avtal mellan Uppsala kommun och respektive 
studentorganisation. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 331 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§244 

Deltagande vid Mälardalsrådets 
benchmarkingresa till Manchester 

KSN-2019-03185 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommuns ledamöter i Mälardalsrådets styrelse representerar 
Uppsala kommun vid Mälardalsrådets benchmarkingresa till Manchester den 
5-7 februari 2020. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det finns lärande exempel i Sverige. Genom att minska logistiken kopplad till 
internationella resor kan mer tid läggas för viktiga konstruktiva samtal mellan parter 
som med fördel kan samarbeta för att lägga grunden för funktionella och ekonomiskt 
hållbara lösningar. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) och David Perez (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Mälardalsrådet arrangerar den 5:e - 7:e februari 2020 en så kallad benchmarkingresa 
till Manchester, England. Mälardalsrådets styrelse är inbjudna att delta på 
benchmarkingresan.Istyrelsen representeras Uppsala kommun av kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 332 
• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§245 

Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat 
skydd för totalförsvaret 
KSN-2019-2240 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är mycket värdefullt om staten tar ansvar för att återkommande genomför 
säkerhetstester i form av hacker-utmaningar mot kritiska verksamheter som till exempel 
Vatten- och avlopp samt omsorg och vård. Liknande hållbarhetstester genomförda av 
vänligt inriktade krafter bidrar till att kraftigt minska riskerna för förödande och dyra 
cyberattacker. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
Att missivet kompletteras med följande rekommendation till tillägg: 
Att staten genom relevant myndighet regelbundet ges möjlighet att genomföra 
säkerhetstester mot kritiska kommunala verksamheter som till exempel Vatten- och 
avlopp samt omsorg och vård. Idag utgör cyberattacker både stora verksamhetsrisker 
samt risker för ekonomisk utpressning 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Försvarsdepartementet har remitterat slutbetänkandet Förbättrat skydd för 
totalförsvaret för yttrande senast 20 november 2019. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 §334 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019 
• Bilaga 1, Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret 
• Bilaga 2, Sammanfattning av slutbetänkandet Förbättrat skydd för 

totalförsvaret 
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§246 

Finansrapport 1 januari -30 september 2019 

KSN-2019-0499 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras till 
kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den finansiella 
verksamheten för perioden 1 januari till 30 september 2019 och i vilken utsträckning 
den finansiella verksamheten bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande 
riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 333 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019 
• Finansrapport per januari 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per februari 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per mars 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per april 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per maj 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per juni 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per juli 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per augusti 2019, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per september 2019, Uppsala kommun- och koncern 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§247 

Val till landsbygdsberedningen 

KSN-2019-1531 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse Helena Nordström Källström (MP) till ordförande, tillika ledamot, i 
landsbygdsberedningen, 

2. att utse Hans Nordström (C) till vice ordförande, tillika ledamot, i 
landsbygdsberedningen, samt 

3. att utse Ulrik Wärnsberg (S), Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), 
Anders A Aronsson (L), Simon Alm (SD) och Jonas Segersam (KD) till ledamöter 
i landsbygdsberedningen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 16 oktober 2019 § 219 att inrätta en la ndsbyggsbered ning 
för perioden 1 december 2019 -30 september 2022 sammansatt av en ledamot per 
parti med representation i kommunstyrelsen. 
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§248 

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott och 
mark- och exploateringsutskott 
KSN-2018-3385 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att entlediga Stefan Hanna (-) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, 

2. att entlediga Stefan Hanna (-) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskottet, 

3. att utse Jonas Petersson (C) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
samt 

4. att utse Jonas Petersson (C) till ledamot i kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskottet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Allt sedan jag med mycket stort demokratiskt stöd fick C medlemmars stöd att toppa 
deras partilista, i valet till Uppsala kommun, harjag givit Uppsalabo rna ett stort löfte om 
att väl företräda deras intressen som ledande förtroendevald. Under min ledning fick 
Centerpartiet i Uppsala kommun det bästa valresultatet. Personligen blevjag mer än väl 
inkryssad i kommunfullmäktige. 
Innan den demokratiska kuppen, av några få lokala centerpartister med stöd från Cs 
partiledning, blev jag av kommunfullmäktige vald att vara en av de folkvalda som har 
störst ansvar att verka för invånarnas, Uppsalabomas, bästa. Ett ansvarjag tar på stort 
allvar och som jag anser vara mycket hedersamt. 
Det är enkelt spårbart att jag under den pågående mandatperioden, 2014-2018, deltagit 
mycket aktivt på de möten därjag har rollen att efter bästa förmåga företräda 
Uppsalaboma. Jag har också lyft många frågor, interpellationer och motioner till 
kommunfullmäktige. Att välja bort mig från värdefulla politiska arenor innebär attjag 
försvagas i min faktabaserade förmåga att företräda Uppsalaboma. Eftersom det är 
många Uppsalabor som röstat på mig är det en negativ utveckling för att kunna tjäna 
deras intressen på bästa sätt. 
Jag har under mandatperioden 2018-2022 för avsikt att hedra alla Uppsalabors 
förtroende att företräda dem på bästa sätt. Jag beklagar djupt att flera av partierna 
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representerade inom kommunstyrelsen kraftigt väljer att försvaga mina möjligheter att 
löpande verka för Uppsalabomas bästa. Jag tolkar detta och övriga planerade 
ageranden som en direkt konsekvens av att jag sedan oktober 2019 är aktiv i det 
regionala nya partiet Utvecklingspartiet Demokraterna. Istället för att se det som 
demokratiskt vitaliserande ses det som ett hot i valrörelsen 2022. 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar: 
att entlediga Stefan Hanna (-) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, 
att entlediga Stefan Hanna (-) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens mark- 
och exploateringsutskottet, 
att utse Jonas Petersson (C) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt 
att utse Jonas Petersson (C) till ledamot i kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskottet. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till Erik Pellings (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

M t 0 



Uppsala 
kommun 

Sida 33 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2019-11-20 

§249 

Yttrande över remiss av betänkandet Styrkraft 
i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) 

KSN-2019-2540 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat Styrutredningen för funktionshinderspolitikens 
betänkande Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till Uppsala kommun 
för yttrande senast den 29 november 2019. Betänkandet utgör utredningens enda och 
sista betänkande. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 335 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019 
• Bilaga 1, Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 

2019:23) 
• Bilaga 2, Sammanfattning av betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken 

(SOU 2019:23) 
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§250 

Yttrande över remiss rörande 
tillståndsansökan för planerad deponi- och 
återvinningsverksamhet 

KSN-2019-2546 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt 
ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Östuna T&ÅVAB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
om att i Knivsta kommun inom fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 bedriva 
deponi samt återvinningsverksamhet. Verksamhetsområdet planeras bli cirka 47 
hektar, varav 36 hektar kommer att utgöras av själva deponin. Deponin planeras ta 
emot maximalt 7 miljoner ton icke-farligt avfall under en verksamhetstid på 30 år. 

Ärendet är utsänt på remiss där Uppsala kommun inte var angiven som remissinstans. 
Då vatten från området för föreslagen täktverksamhet rinner till recipienten Långsjön 
och Uppsalaåsen i Uppsala kommun har Stadsbyggnadsförvaltningen begärt att få 
lämna yttrande med förlängd remisstid. Mark- och miljödomstolen har den 26 augusti 
2019 beslutat att bevilja anstånd till 30 november. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 336 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019 
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• Bilaga 1, Yttrande över remiss rörande tillståndsansökan för planerad deponi-
och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i 
Knivsta kommun 

• Bilaga 2, Tillståndsansökan för planerad deponi- och återvinningsverksamhet 
på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun 
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§251 

Yttrande över PM Genomförande av direktivet 
om inrättande av en kodex för elektronisk 
kommunikation 

KSN-2019-2636 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Infrastrukturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Infrastrukturdepartementet har remitterat en promemoria till Uppsala kommun i ovan 
rubricerat ärende för yttrande senast 2 december 2019. 

Promemorian föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk 
kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för 
elektronisk kommunikation. Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få 
tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller 
urvalet av elektroniska kommunikationstjänster, till exempel mobiltelefoni, internet, 
radio och tv, samt deras pris, kvalitet och kapacitet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 337 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019 
• Bilaga 1, Yttrande över PM Genomförande av direktivet om inrättande av en 

kodex för elektronisk kommunikation 
• Bilaga 2, sammanfattning av PM Genomförande av direktivet om inrättande av 

en kodex för elektronisk kommunikation 
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§252 

Ansökan till Glokala Sverige 2020 

KSN-2019-03323 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ansöka om Uppsala kommuns deltagande i projekt Glokala Sverige 2020. 

Reservation 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

David Perez (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först David Perez (SD) yrkande om bordläggning mot ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sammanfattning 

En stor del av de verksamheter som regioner och kommuner ansvarar för har tydlig 
koppling till många av målen och delmålen i Agenda 2030, därför spelar kommunerna 
och regionerna en viktig roll i tillämpningen av Agenda 2030 på lokal nivå. Målen är 
globala, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och 
individuell nivå. 

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som startade 2018 och 
pågår till och med 2020. Syftet är att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 
2030 i landets kommuner och regioner. Som en del i projektet erbjuds 
utbildningsinsatser på plats i kommuner och regioner, samt digitalt material på 
projektets webbplats. Deltagarna får ta del av lokala utbildningsinsatser som 
föreläsningar, workshops och diskussioner.1 dag är majoriteten av Sveriges regioner 
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med i samarbetet och drygt en fjärdedel av landets kommuner. Uppsala kommun 
ansöker nu för deltagande under 2020.1 det fall Uppsala kommun blir antagen till 
projektet ska kommunstyrelsen utse en politisk representant. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 november 2019 § 353 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2019 
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§253 

Instruktion till ägarombudet inför extra 
bolagsstämma stämma med Uppsala Stadshus 
AB 

KSN-2019-0957 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att instruera ägarombudet för Uppsala Stadshus AB 

1. att rösta för att anta de ägardirektiv som beslutade i Mål och budget 2020-2022 
för Uppsala Stadshus AB, samt 

2. att rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att godkänna ny 
bolagsordning för Uppsala Stadshus AB. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2019, § 362, att anta ägardirektiv för 
Uppsala Stadshus AB. 

Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, § 356, att godkänna 
ändringar i Uppsala Stadshus AB: s bolagsordning som en följd av ikraftträdandet av 
den nya kommunallagen (2017:725). Vidare beslutade kommunfullmäktige, § 357, att 
godkänna ändringar i Uppsala Stadshus AB: s bolagsordning för att möjliggöra för 
bolaget att kunna genomföra fastighetsförsäljningar i form av bolagsöverlåtelse, utan 
att varje bolagsöverlåtelse behöver beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut behöver bekräftas på en extra bolagsstämma. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att instruera ägarombudet hur det ska agera på 
bolagsstämman. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 338 
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• Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2019 
• Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 356 
• Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 357 
• Kommunfullmäktiges beslut 5 november 2019 § 362 
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§254 

Program för krisberedskap 2020-2023 
KSN-2019-03007 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Program för krisberedskap 2020-2023. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är mycket värdefullt om staten tar ansvar för att återkommande genomför 
säkerhetstester i form av hacker-utmaningar mot kritiska verksamheter som till exempel 
Vatten- och avlopp samt omsorg och vård. Liknande hållbarhetstester genomförda av 
vänligt inriktade krafter bidrar till att kraftigt minska riskerna för förödande och dyra 
cyberattacker. Idag utgör cyberattacker både stora verksamhetsrisker samt risker för 
ekonomisk utpressning. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
Att på sidan 5 under rubriken Utveckla och stärka kontinuitetsplaneringen i kommunens 
samhällsviktiga verksamheter lägger till: Kommunen ska uppmuntra relevant statlig 
myndighet att regelbundet genomföra säkerhetstester mot kritiska kommunala 
verksamheter som till exempel Vatten- och avlopp samt omsorg och vård. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting fastslagit att 
kommuner ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund 

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 

ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Styrdokumentet för krisberedskap ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 
december under den nya mandatperiodens första år. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 339 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019 
• Program för krisberedskap 2020-2023 daterad 22 oktober 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

Uppsala 
kommun 

Sida 43 (68) 

   

    

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§255 

Redovisning av partistöd 2018 samt 
utbetalning av partistöd för 2020 
KSN-2019-0432 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att för år 2020 betala ut partistöd till 
Socialdemokraterna om 1 805 760 kronor, 
Moderaterna om 1 231 200 kronor, 
Vänsterpartiet om 820 800 kronor, 
Liberalerna om 738 720 kronor, 
Centerpartiet om 738 720 kronor, 
Sverigedemokraterna om 656 640 kronor 
Kristdemokraterna om 574 560 kronor, 
Miljöpartiet om 574 560 kronor, samt 

2. att inget kommunalt partistöd till Feministiskt initiativ utgår för 2020 med 
hänsyn till att partiet inte lämnat in redovisning av 2018 års partistöd i 
föreskriven tid. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

lenlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag till 
partier representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd. Kommunfullmäktige 
antog regler för kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 11 juni 2018, § 139, i 
bilaga. Samtliga partier i kommunfullmäktige utom Feministiskt initiativ har lämnat 
redovisningar av partistöden för år 2018 i enlighet med reglerna. Partistöd för 2020 
föreslås betalas ut till de partier som inkommit med redovisningar. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 340 
• Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2019 
• Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun 
• Uträkning av partistöd för 2020 
• Partiernas redovisningar av partistöd 2018 (i akten) 
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§256 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet år 
2020 

KSN-2019-03119 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bordlägga ärendet till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 9 
december 2019. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag har inte ställt mig bakom någon av de föreslagna alternativen för Mål och budget. 

Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från Erik Petting (S), att ärendet ska 
bordläggas till efter att utbildningsnämnden behandlat ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om bordläggning mot ärendets 
avgörande idag och finner att kommunstyrelsen bifaller bordläggning av ärendet 

Sammanfattning 

Enligt skolförordningen och gymnasieförordningen ska bidraget till enskilda 
huvudmän fastställas per kalenderår. Kommunfullmäktige fastställer årligen bidragen 
efter förslag av utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 341 
• Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2019 

Utdragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 46 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

• Bilaga 1, Förslag till ersättningar pedagogisk verksamhet 2020 daterat 7 
november 2019 
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§257 

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för 
vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 
hemsjukvård år 2020 
KSN-2019-03118 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård enligt 
äldrenämndens förslag i ärendets bilaga i från och med 1 januari 2020, samt 

2. att fastställa ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 894 kr 
per dygn och plats från och med 1 januari 2020. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Karolin Lundströms (V) yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande att fastställa 
ersättningsnivån för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1829 kr per dygn. De privata 
LOV-boendena ges högre ersättning än vad den egna kommunala regin ges. 
Äldrenämnden prognostiserar ett underskott. Dessutom vill det politiska minoritetsstyret 
att nämnden ska effektivisera sin verksamhet med ytterligare 39 miljoner kronor nästa 
år. Att i ljuset av det höja ersättningen till privata LOV-boenden ytterligare, när 
ersättningen snarare bör sänkas, är ett häpnadsväckande beslut. Nämnden har 
dessutom själva genom lokalförsörjningsplanen för äldrenämndens område konstaterat 
att LOV-driften är kostnadsdrivande för kommunen. Sämre löner och arbetsvillkor och 
ingen rätt till heltid i kombination med krav på att skapa vinst åt ägaren går ut över 
personal och de boende. 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
SD hade en annan budget med större anslag för omsorgsnämndens verksamhet vilket 
hade kunnat medgett högre ersättningsnivåer än ärendet som föreslagits idag. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Jag har inte ställt mig bakom någon av de föreslagna alternativen för Mål och budget 
Även om Uppsala kommun harjusterat upp ersättningen för hemtjänst på Uppsalas 
geografiskt omfattande landsbygd är den idag mycket svår att klara av inom givna 
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ekonomiska ramar. Privata aktörer kan inte som kommunen driva en underfinansierad 
verksamhet vilket med nuvarande modell sannolikt leder till att hemtjänst på 
landsbygden inom kort endast har en utförare. Uppsala kommun bör därför överväga en 
mindre prisjustering alternativt förbereda för ett mer kostnadsdrivande alternativ där 
endast kommunen är leverantör av hemtjänst på landsbygden. 

Yrkande 

Karolin Lundström (V) yrkar: 
att ersättningsnivåerna beslutas vara 1829 kr per dygn och justera ärendet i linje med 
detta. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Karolin Lundströms (V) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst 
och hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende för år 2020. Ersättningarna inom LOV 
ses årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna ersättningarna 
bygger på de förutsättningar som ges äldrenämnden i förslag till Mål och budget 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november § 342 
• Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019 
• Föreslagna ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvård från 1 januari 2020 
• Protokollsutdrag från äldrenämnden den 24 oktober 2019 §§ 111-112 
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§258 

Konkurrensutsättning av personlig assistans 
KSN-2019-03183 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna att omsorgsnämnden konkurrensutsätter verksamhetsområdet 
personlig assistans. 

Reservation 

Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande. Vi anser att 
underlaget för beslutet är otillräckligt då en riktig konsekvensanalys saknas och därmed 
vad beslutet får för konsekvenser för de brukare som idag har kommunen som utförare. 
Den ekonomiska besparingen som beräknas göras av att konkurrensutsätta personlig 
assistans är väldigt liten. Rädslan som har uttryckts av både personalen i egen regi och 
brukarna som har valt kommunen som utförare är däremot stor. Menar kommunen 
allvar med att erbjuda bra och kompetent assistans i enighet med LSS lagen bör vi göra 
allt för att säkerställa kompetent och utbildad personal. En seriös konsekvensanalys av 
beslutet ur bruka rperspektiv bör också vara en självklarhet. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Enligt underlaget kan man inte dra annan slutsats än att kommunens verksamheter för 
personlig assistans saknar konkurrenskraft. Som för alla leveranser av offentligt 
finansierade verksamheter är det viktigt att kommunen säkerställer effektiva metoder för 
regelbundna kvalitetskontroller av befintliga leverantörer. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

9-.) 



Uppsala 
kommun 

Sida 50 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden avser att upphandla sin nuvarande verksamhet i egen regi inom 
verksamhetsområdet personlig assistans. Nämnden bedömer att detta skulle ha 
betydelse för att nå en budget i balans. Eftersom det leder till konkurrensutsättning av 
ett helt verksamhetsområde kan det anses vara en fråga av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, vilket ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 344 
• Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2019 
• Protokollsutdrag från omsorgsnämnden den 23 oktober 2019 § 119 
• Omsorgsnämndens beslutsunderlag i ärendet daterat 6 september 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 51 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§259 

Svar på motion om ökad personalkontinuitet i 
hemtjänsten från Stefan Hanna 

KSN-2018-1886 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (-), David Perez (SD) och Jonas Segersam (KD) yrkar 
bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 8 maj 2018 att kommunfullmäktige ska anta 
ett mål om att till 2022 sänka antalet hemtjänstmedarbetare per äldre och 14-
dagarsperiod till max 15 per 14-dagarsperiod. Vidare föreslår motionären att uppdra åt 
äldreförvaltningen att ta fram en plan för hur ovanstående mål ska realiseras. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 22 oktober 2019 § 318 

Justerandes signatur 

rn M ' 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 52(68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019 
• Bilaga, Motion av Simon Alm (SD) om förändring av förturer till bostäder i 

Uppsala kommun 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 



bkiJ 
Uppsala 
kommun 

Sida 53 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2019-11-20 

§260 

Handlingsprogram 2020 för Uppsala 
brandförsvar 

KSN-2019-02911 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta handlingsprogram 2020 för Uppsala brandförsvar. 

Reservation 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

David Perez (SD) yrkar att brandstationerna i Skyttorp, Knutby och Järlåsa ska ha 
bemanning som klarar att genomföra rökdykning på egen hand. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först David Perez (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Sammanfattning 

Räddningsnämnden i Uppsala har den 1 oktober 2019 inkommit med 
Handlingsprogram 2020f ör Uppsala brandförsvar till kommunfullmäktige för 
antagande, bilaga 1. Nuvarande handlingsprogram gäller till och med den 31 
december 2019. Från och med den 1 januari 2020 ska ett nytt handlingsprogram börja 
att gälla. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 22 oktober 2019 § 321 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 54(68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019 
• Bilaga 1 Handlingsprogram 2020 för Uppsala brandförsvar 
• Bilaga 2 Protokollsutdrag räddningsnämnden 25 september 2019 §77 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 55 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§261 

Svar på motion om förändring av förturer till 
bostäder i Uppsala kommun från Simon Alm 
(SD) 

KSN-2019-0708 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är i linje med kommunallagen mycket viktigt att likabehandlingsprincipen alltid 
tillämpas. Det råder ingen tvekan om att många ensamkommande tillhör Uppsalas 
socialt mest utsatta invånare. Samtidigt finns tyvärr ett stort antal andra invånare i 
Uppsala som också har det socialt mycket svårt. Uppsala har allt fler invånare som är 
socialt mycket utsatta och de ska jämställt få sina ärenden prövade. 

Yrkande 

David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionens första att-sats och bifall till motionens 
andra att-sats. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först motionens första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår densamma. 

Justerandes signatur 

g)  b f 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 56 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Ordförande ställer därefter motionens andra att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår densamma. 

Sammanfattning 

Simon Alm (SD) föreslår i en motion väckt 25 februari 2019 att 
• ägardirektiv till Uppsalahem ändras till att bolaget ska erbjuda upp till 5 

procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska 
och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand 

• kommunen verkar för att andelen förtur och specialdestinerade bostäder till 
nyanlända invandrare i Uppsala kommun minimeras. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 345 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019 
• Bilaga, Motion av Simon Alm (SD) om förändring av förturer till bostäder i 

Uppsala kommun 

Justerandes signatur 

t 6 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 57 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§262 

Svar på motion om att bevara åkermark från 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2019-1899 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avs[å motionen. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

David Perez (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
SD vill bevara åkermark i den mån som det går i det här fallet har vi fått garantier från att 
styret ska sluta exploatera åkermark, men att de i gengäld ges tillåtelse att exploatera 
marken ifråga. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

David Perez (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om 
bifall till motionen och mot David Perez (SD) yrkande om besvarande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 maj 2019 att 

• översiktsplanen arbetas om så att Stabbyfälten och fälten norr om Sävjaån 
bevaras som jordbruksmark, 

Justerandes signatur 

nn fl' - 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 58 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

• en utredning görs om möjligheten att ta en remsa av Lunsen närmast 
järnvägen i anspråk för den nya stationsstaden Bergsbrunna för att minimera 
byggandet på fälten, samt 

• att det bör utredas om det finns behov även av justeringar av gränserna för 
naturreservatet i övrigt, samt av naturreservatet Nåsten. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 12 november 2019 § 346 
• Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2019 
• Bilaga, Motion om att bevara åkermark från Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur 

rh t.r, 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 59 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§263 

Svar på motion om att medlemskap i 
Hyresgästföreningen ska ingå i 
försörjningsstöd från Tobias Smedberg (V), 
Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) 
KSN-2019-1900 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Karolin Lundströms (V) yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. 1 förvaltningens svar 
framkommer det att medlemskap i Hyresgästföreningen kan tecknas närhelst en 
biståndsmottagare skulle inse att den behöverjuridisk hjälp och att det därför inte finns 
anledning att betala för medlemskap i förebyggande syfte. Vänsterpartiet menar att det 
är en sorglig syn på föreningslivets betydelse för alla medborgarna, och allra minst den 
som lever i utanförskap. Föreningar är inte till för att utnyttjas när det krisar utan ska 
vara med hela tiden. Medlemskap i Hyresgästföreningen ger tillgång till ett sammanhang 
med möjligheter för att bygga kompetens och känna delaktighet och engagemang i 
lokala frågor som rör det egna boendet. 1 exempelvis Gottsunda, som kommunen 
försöker få bort från listan över särskilt utsatta områden, finns många som tar emot 
försörjningsstöd. Positiva effekter skulle uppstå av att kunna erbjuda och trygga dessa 
människors delaktighet i föreningslivet. 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar bifall till motionen. 

Mohamad Hassan (L) och David Perez (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur 

(h (', 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 60 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Karolin Lundströms (V) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg(V), Torbjörn Björlund(V)och Therese Rhann (V) föreslår i en motion 
väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2019 att Uppsala kommun i 
linje med motionens intentioner genomför en ändring i försörjningsstödets riktlinjer 
och möjliggör medlemskap i Hyresgästföreningen för den som uppbär ekonomiskt 
försörjningsstöd. Syftet är att säkra boende och ge stöd vid behov samt säkra skäliga 
hyror. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 15 oktober 2019 § 314 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2019 
• Motion om att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd 

från Tobias Smedberg (V),Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) 
• Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 27 september 2019 § 97 

Justerandes signatur 

(b t. 
, „(., 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 61 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§264 

Svar på motion om gratis broddar från Tobias 
Smedberg (V) 

KSN-2019-2061 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. Att vi en gång i tiden har 
gjort en misslyckad upphandling, med broddar i fel storlekar som inte utnyttjades i 
samma utsträckning som man hade hoppats på, är inte en anledning till att inte göra om 
försöket med en bättre upphandling. Broddarna ger äldre en ökad känsla av trygghet 
utomhus. Om många är rädda att gå ut på vintern och istället ramlar i hemmet kan även 
det ses som en anledning till att dela ut broddarna. Broddarna har efterfrågats av 
många och att ge alla tillgång till trygghet under vintern, oavsett plånbokens storlek, 
skulle vara ett led i Uppsalas arbete med en äldre vänlig kommun. 

Jonas Segersam (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Hanna Victoria Mörck (V) och David Perez (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Justerandes signatur 

b, 
t,4 

Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 62 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) har i en motion väckt 12 juni 2019 föreslagit att kommunen ska 
erbjuda kostnadsfria broddar för äldre över 65 år undervinterhalvåret. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 15 november 2019 § 315 
• Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2019 
• Motion om gratis broddar från Tobias Smed berg (V) 
• Protokollsutdrag från äldrenämnden 26 september 2019 § 97 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



   Uppsala 
kommun 

Sida 63 (68) 

    

     

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§265 

Svar på initiativärende om snabbare 
besvarande av motioner från Tobias 
Smedberg (V) 

KSN-2019-2781 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bifalla yrkandet och som ambition bereda motioner och överlämna dem till 
fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen lämnats in till 
fullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 september 2019 
väckt ett ärende i kommunstyrelsen och yrkat: 

• att kommunstyrelsen antar som ambition att bereda motioner och överlämna 
dem till fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen lämnats in till 
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019 
• Initiativ om snabbare besvarande av motioner från Tobias Smedberg (V) 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 64(68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§266 

Svar på initiativärende om att utreda 
trångboddhet och osäkra boendeformer i 
Uppsala kommun från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2019-2782 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå yrkandet. 

Reservation 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. Kommunen saknar idag 
fullgod information om utbredningen av både trångboddhet och osäkra boendeformer, 
vilka är relaterade företeelser. Det är tydligt att kommunen idag saknar bra siffror om 
förekomsten och vi finner det därför märkvärdigt att motionens andemening inte 
tillmötesgås. Kommunstyrelsens ordförande själv har sett ett behov av fakta på bordet 
gällande trångboddhet och osäkra boendeformer. Orsaken till att Socialdemokraterna 
eller minoritetsstyret bytt fot i frågan är märkligt. 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi ser ett behov av att trångboddheten utreds i kommunen. När det bor många 
människor/små lägenheter blir slitaget på fastigheterna större vilket i slutändan innebär 
stora reparationskostnader för fastighetsägare där bland annat kommunens egna bolag 
riskerar att behöva revidera underhållsplaner med andra tidsintervall och planera för 
renoveringar i en snabbare takt. 
Trångboddhet ett resultat av en dåligt fungerande bostadspolitik på nationellt plan men 
också en direkt följd av bostadsbrist. Vi har länge lyft behovet av en mångfald av 
boendelösningar, typer och upplåtelseformer. I det ingår att även bygga större bostäder, 
för att på så vis möjliggöra för människor att kunna göra bostadskarriär i sitt befintliga 
bostadsområde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 65 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

Vi delar uppfattningen att kommunledningskontoret bör genomföra en kartläggning av 
förekomsten av trångboddhet i kommunen, vilket också har påbörjats men vi valde 
ändock att inte besvara yrkandet då det även föreslogs andra uppdrag. 

Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om 
bifall till initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 18 september att kommunstyrelsen ger 
kommunledningskontoret uppdrag att genomföra en kartläggning av förekomsten 
av trångboddhet och osäkra boendeformer i Uppsala kommun. Innan 
kartläggningen genomförs ska kartläggningens upplägg stämmas av med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2019 
• Initiativärende om att utreda trångboddhet och osäkra boendeformer i 

Uppsala kommun från Tobias Smedberg (V) daterat 4 september 2019 

Justerandes signatur 

rh f 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§267 

Svar på initiativärende om kommunalisering 
av samhällsbetalcia transporter från Tobias 
Smedberg (V) 

KSN-2019-2783 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 

'P 



Uppsala 
kommun 

Sida 67 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§268 

Delegationsbeslut för perioden 15 oktober 
2019 till 19 november 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 15 oktober 2019 till 
19 november 2019 till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 68 (68) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2019-11-20 

§269 

Anmälningsärenden för perioden 15 oktober 
2019 till 19 november 2019 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 15 oktober 2019 
till 19 november 2019 till protokollet, samt 

2. att överlämna inlämnat initiativ till kommunledningskontoret för beredning: 
- Initiativ om skrivelse till regeringen angående kameror från Jonas Segersam 

(KD), KSN-2019-03611 

Justerandes signatur 

(fl ..c, 

Utdragsbestyrkande 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68

