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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Bergius, 13:00 — 15:00 

Marlene Burwick (S), ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Linda Eskilsson (MP) 
hona Szatmari Waldau (V) 
Carolina Bringbom Anadol (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (5) 
Hanna Mörek (V) 
Daniel Rogozin.ski (V) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att 
justera: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, förvaltningschef 
kommunledningkontoret. Åsa Bjervner Nilsson, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. 
Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör. Erik Boman, presschef. Susanne Eriksson, 
politisk stabschef. Politiska sekreterare S, MP, V, M, L, C och KD. Ingela Persson, 
kommunstyrelsens sekreterare. Hannes Vidmark, avdelningschef. Ingela Hagström, 
avdelningschef. 

Fredrik Ahlstedt (M) 	 Paragrafer: 30 - 54 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Kommunledningskontoret den 20 mars 2017. 

Ingel Persson, sekreterare 

AilAILSI\M 
Fredrik Ahlstedt (1V1), justerare 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2017-03-08 	 Sista dag att överklaga: 	2017-04-12 
2017-03-22 
	

Anslaget tas ner: 	2017-04-13 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret Stationsgatan 12. 

Ingela Persson 

ANSLAG/BEVIS 

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



upPRIR KOMMUNSTYRELSEN 

2 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 30 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

§ 31 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista med ändringen att ärende 25 "Valärende" utgår. 

§ 32 

Information om Sveriges kommuner och landstings (SKL) säkerhetsarbete 

Anders Fridborg, säkerhetschef och Engla Bertolino, säkerhetssamordnare, informerar om SKL:s 
projekt om att förebygga hot och våld hos förtroendevalda. 

En enkät delas ut till kommunstyrelsens ledamöter med syfte att kartlägga den lokala hotbilden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UPRIfifi KOMMUNSTYRELSEN 

3 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 33 

Arkivregler för Uppsala kommun 
KSN-2016-2175 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa riktlinjen Arkivregler för.Uppsala kommun enligt ärendets bilaga, 

att arkivreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 1992 och reviderat 1995, samtidigt upphör att 
gälla, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan 
krävas för tillämpningen av fastställd riktlinje. 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med riktlinjen är en god informationsförvaltning där allmänna handlingar 
hanteras på ett enhetligt, konsekvent och effektivt sätt från att de upprättas till arkivering och 
återanvändning. 

Förslaget till riktlinje för arkivområdet är betydligt mindre till sin omfattning än nu gällande 
arkivreglemente och innehåller inte upprepningar av lagstiftning och tillämpningsanvisningar. 
Tillämpningsanvisningarna ersätts av rutiner, som arkivmyndigheten fastställer. 
Riktlinjen fastställer kommunens myndigheters ansvar på arkivområdet, i de delar som inte omfattas 
av lagstiftning. De förtydligar myndigheternas ansvar, men innebär inget utökat ansvar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 januari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

.91p, 
Justerandes sign 

0-06 



KOMMUNSTYRELSEN 

4 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 34 

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka 
diskriminering och rasism i Uppsala kommun 
KSN-2016-2690 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i 
Uppsala kommun i enlighet med ärendets bilaga 1, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för implementering och samordning av 
handlingsplanen i enlighet med föredragningen. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), 
Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och 
avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 34. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (S), bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, 
Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) på följande ändring: 

Att efter texten i handlingsplanens andra stycke som inleds med 
"De mänskliga rättigheterna kan kortfattat delas in i medborgerliga och politiska rättigheter samt i 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter." 
stryks meningen som inleds med "De innebär exempelvis... " och ersätts med följande: 
Till medborgerliga och politiska rättigheter räknas till exempel rätten till liv, rätten till skydd mot 
tortyr och godtyckliga frihetsberövanden, rätten till skydd mot diskriminering, rätten till 
yttrandefrihet, rätten till rättssäkerhet och rätten till fria val. 
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innebär att människor tillförsäkras tillgång till bland 
annat mat, vatten, boende, utbildning och grundläggande hälsotjänster. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I verksamhetsplan och budget 2016 för kommunstyrelsen återfanns uppdraget att göra en inventering 
av vad kommunen i dagsläget arbetar med i förhållande till ECCAR (European coalition cities against 
racism) 10-punktplan. Vidare beslutade kommunstyrelsen att en handlingsplan som utgår från 10-
punktsprogrammet ska tas fram. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

ci&&:77  



upRatifi KOMMUNSTYRELSEN 

5 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

(§ 34, fortsättning) 

Under hösten har kommunledningskontoret i bred samverkan med förvaltningar, Uppsalahem AB, 
Uppsala bostadsförmedling AB samt civila samhället genom föreningar anslutna till den lokala 
överenskommelsen (LÖK) arbetat med att ta fram en handlingsplan. Under arbetets gång har det 
uttryckts ett behov av att, förutom att motverka diskriminering och rasism, också bredda perspektiven 
till att omfatta främjandet av mänskliga rättigheter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) avslagyrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 januari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

TyA 



upratif KOMMUNSTYRELSEN 

6(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 35 

Policy för hållbar utveckling 
KSN-2017-0052 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Policy för hållbar utveckling, enligt ärendets bilaga, samt 

att upphäva Policy för hållbar utveckling (KSN-2008-0204). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 25 augusti 2008 (§ 171) Policy för hållbar utveckling. I kommun- 
styrelsens verksamhetsplan för 2015 prioriterades en utveckling och revidering av hållbarhetspolicyn. 
Revideringen har med avsikt senarelagts med anledning av att FN antog nya globala hållbarhetsmål 
hösten 2015 samt av att kommunstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för styrdokument 2015. 
Flera insatser har genomförts under 2016 som gett inspel till den reviderade policyn. Bland annat har 
kommunens interna chefsutbildning 2016 haft kommunens hållbarhetsarbete och Agenda 2030 som 
tema. Under våren genomförde kommunen i samarbete med organisationen Ungdomar.se  ett tvådagars 
forum, We-change, för att diskutera hållbarhet och Agenda 2030, cirka 1000 gymnasieungdomar 
deltog. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala  . KOMMUNSTYRELSEN 

7(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 36 

Samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling 
KSN-2016-2215 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa kriterier för värdering av projekt enligt ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna förteckningen över de högst prioriterade samhällsbyggnadsprojekten enligt ärendets 
bilaga 2. 

Reservationer 
Stefan Harma (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 36. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till fölkiån för bifall till egna yrkanden. 

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger särskilt yttrande 
enligt bilaga B § 36. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar: 
att samma huvudprocess för planerings- och prioriteringsprocess ska tillämpas för både stads- och 
landsbygdsutveckling men att ett särskilt förenklat processförfarande, kopplat till processdetaljerna, 
tas fram och tillämpas utanför Uppsala centralort, samt 
att resurser inom relevanta delar av Stadsbyggnadskontoret öronmärks för landsbygdsutveckling. 

Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Erik Pelling (5), bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Simon Ahia (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt bifall till Stefan Hannas (C) 
andra att-sats. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick i Mål och budget för 2016 i uppdrag att ta fram en samordnad planerings- 
process för hållbar stads- och landsbygdsutveckling tillsammans med berörda nämnder och bolag. 

Beredning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har under året drivit arbetet. Avstämning har skett med kommun-
ledningskontoret, med berörda direktörer i kommunala bolag samt i kommunstyrelsens 
planeringsutskott 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,23,13 KOMMUNSTYRELSEN 

8(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

(§ 36, fortsättning) 

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

Ordföranden ställer sedan Stefan Hannas (C) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 januari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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9 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 37 

Godkännande av projektdirektiv för Fördjupad översiktsplan för Uppsala 
Södra station och de sydöstra stadsdelarna 
KSN-2017-0007 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projektdirektiv för Fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra station och de sydöstra 
stadsdelarna, ärendets bilaga, enligt föredragningen. 

Reservation 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 37. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar på följande tillägg: 
Att följande långsiktiga effektmål förs in på sidan 5 (9): 
9. Planeringen för stråket Bergsbrunna — Alsike, avseende E4-påfart (-er), station (-er) längs 
ostkustbanan, VA-infrastruktur och bebyggelse sker i samarbete med Knivsta Kommun. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag till Jonas Segersams 
(KD) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
De sydöstra stadsdelarna är i översiktsplan 2016 utpekade som ett sammanhållet "större utvecklings-
område" där fördjupad översiktsplan ska upprättas. Kommunstyrelsen gav 11 maj 2016 (§ 82) 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbete med denna fördjupade översiktsplan, inklusive 
en fördjupningsstudie av förutsättningarna för lätt spårburen kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna-
Ultuna-Gottsunda ("Ultunalänken"). Stadsbyggnadsförvaltningen fick då också i uppdrag att 
återkomma med förslag till tidplan och direktiv. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till direktiv och tidplan för rubricerade arbete. 
Projektdirektivet tjänar både som politisk styrning och som styrning från tjänstemannaorganisationen. 
Vissa delar är antingen information, rena frågor för tjänstemanna-organisationen eller för detaljerade 
för ett överordnat beslut. Kommunstyrelsen föreslås därför godkänna följande delar av 
projektdirektivet: Mål, Krav på projektet, samt första punkten under Styrning och vägledning. 

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

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

Justerandes sign 

<Rlf- 
Utdragsbestyrkande 



10 (31) 

Uplinte KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

(§ 37, fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 24 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

svp( 



Justerandes sign 

LOW» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03 -08 

§ 38 

Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar 
KSN-2016-2043 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den 
kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende 
väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma 
förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för 
huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar, 

att utredningen ges i uppdrag att redan från start föra en dialog med kommunens vägföreningar, samt 

att utredningens slutsatser skickas på remiss till vägföreningama. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, 
Markus Lagerquist (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Simon Alm (SD): 

att utredningen ges i uppdrag att redan från start föra en dialog med kommunens vägföreningar, samt 

att utredningens slutsatser skickas på remiss till vägföreningarna. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) yrkanden. 

Sammanfattning 
Under 2015 har Bälingeby vägförening och Björldinge vägförening inkommit med skrivelser om 
att kommunen ska överta huvudmannaskapet. Bälingeby vägförening hänvisade till aktualitets-
förklaringen av Uppsala översiktsplan 2010 och Björklinge vägförening till att väghållningen i tätorten 
är för komplex. Stadsbyggnadsförvaltningen svarade att den generella frågan om övertagande av 
huvudmannaskap måste utredas innan beslut kan fattas i ett enskilt ärende. 

Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av stadsbyggnadsförvaltningen, milj öförvaltningen samt 
kommunledningskontoret. Ärendet har även varit föremål för diskussion i styrgruppen för strategisk 
samhällsbyggnad. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19,13, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

(§ 38, fortsättning) 

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

Ordföranden ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 januari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M(z7z> 17A- 
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uP112,94113 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 39 

Överenskommelse om samverkansstruktur med Region Uppsala 
KSN-2016-2381 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län enligt ärendets bilaga 1, 

att utse kommunstyrelsens presidium att ingå som representanter i Regionalt forum, 

att anmäla två representanter till samråd för hälsa, vård och omsorg, samt 

att anmäla två representanter till samråd för kultur. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
I samband med beslut om bildande av Region Uppsala beslutade landstingsfullmäktige den 20-21 juni 
2016 att tillsammans med länets kommuner inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att 
säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med 
kommunal anknytning. Överenskommelse om samrådsorganisation ska antas av respektive part och 
representanter i de olika samrådsorganen ska utses. 

Protokollsanteckning 
Representanter till samråd för hälsa, vård och omsorg: Eva Christiernin (S) och Kjell Haglund (V). 

Representanter för samråd för kultur: Peter Gustavsson (S) och Jonas Segersam (KD). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 40 

Ansökan om värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna 
KSN-2017-0908 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om vara värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna för i första hand år 2019 och i andra 
hand 2020. 

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

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD), bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun föreslås ansöka om att bli värdstad. Som landets fjärde största kommun och en 
regional tillväxtkraft kan Uppsala kommun i och med arrangemanget utgöra en stark röst för värnandet 
av demokrati och mänskliga rättigheter. 
MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt 
engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Det är en årligen 
återkommande konferens som innefattar tredagars program och har mellan 2000 och 4000 deltagare, 
omkring 150 programpunkter, 70 utställare och 100 volontärer. Huvudarrangörer är Raoul Wallenberg 
Institutet, Svenska kyrkan, Fonden för mänskliga rättigheter och Föreningen Ordfront. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

15 (31) 

upPle,113, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 41. 

Lokal lärarlönesatsning 2017-2021 
KSN-2017-0211 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta lokal lärarlönesatsning enligt ärendets bilaga, samt 

att en uppföljning och utvärdering av den lokala lärarlönesatsningen där bland annat en utvärdering 
görs över hur lärarlönesatsningen främjar rekryteringen av skickliga lärare till förskolor och skolor 
med särskilda behov till exempel i socialt utsatta områden eller på landsbygden. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget 
tilläggsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 41. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, 
Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD): 
att den lokala lärarlönesatsningen speciellt ska peka ut att lärare som aktivt söker sig till tjänster i 
socialt utsatta områden ska premieras lönemässigt (genom lönetillägg). 

Carolin Hoffstedt (S) yrkar: 
att KS beslutar att göra en uppföljning och utvärdering av den lokala lärarlönesatsningen där bland 
annat en utvärdering görs över hur lärarlönesatsningen främja rebyteringen av skickliga lärare till 
förskolor och skolor med särskilda behov till exempel i socialt utsatta områden eller på landsbygden. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag till Mohamad Hassans 
(L) yrkande. 

Sammanfattning 
Sverige står inför ett antal lönepolitiska utmaningar. Löneläget för lärare är ett av dessa. Ett antal 
insatser görs och initiativ tas för att lärarlönerna relativt ska öka i förhållande till andra grupper. 
Dessutom görs aktiva insatser för att säkerställa att det är möjligt att göra lönekarriär i yrket. 
Uppsala kommun är i detta hänseende inget undantag. 

Föredragning 
De centrala parterna förväntar sig att lokala parter ansvarar för lönebildningen. Därför görs nu en 
satsning inom lärarkollektivet i Uppsala kommun. Syftet med satsningen är att höja läraryrkets status. 
Lönesatsningen förväntas även medföra en positiv påverkan på kommunens resultat. 
Verksamhetsnyttan i skolan av en satsning av förevarande slag ska mätas med tre parametrar i fokus: 

1734, 
Utdragsbestyrkande 

h 



Justerandes s 

16 (31) 

upP19.1.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

(§ 41, fortsättning) 

• Elevernas lärande 
• Uppdragets komplexitet 
• Effektivare arbetsfoinier 

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

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen Caroline Hoffstedts (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 25 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

17 (31) 

upliniut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 42 

Yttrande över Europeiska unionens remiss om samordning av de sociala 
trygghetssystemen (EG nr 883/2004 och EG nr 987/200) 
KSN-2016-2684 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget 
ändringsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 42. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD), att Uppsala kommun lämnar ett 
yttrande i enlighet med följande: 
"Uppsala kommun har beretts möjlighet att svara på Europeiska unionens remiss om samordning av 
de sociala trygghetssystemen. Kommunstyrelsen anför följande: 
I enlighet med subsidiaritetsprincipen anser Uppsala kommun att de sociala trygghetssystemen inte är 
en del av kompetensen för Europeiska unionen. Frågor rörande dessa kan hanteras bättre på 
medlemsstatsnivå. Olika stater har utvecklat olika välfärdsmodeller, vilket bör ses som en möjlighet 
för medlemsstaterna att lära av varandra snarare än som ett problem att åtgärda." 

Ordföranden Marlene Burwick (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Europakommissionen har via Socialdepartmentet remitterat förslag om ändringar i två av 
Europaparlamentets och rådets förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen; 
Förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen samt Förordning om tillämpnings-
bestämmelser om förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Yttrande ska ha 
inkommit senast den 14 mars. 

Ändringarna är en del av Europeiska kommissionens paket om arbetstagares rörlighet från 2016 och 
blir direkt tillämpliga. Syftet med ändringarna är att modernisera unionsrätten om samordningen av de 
sociala trygghetssystemen för att främja EU-medborgares och deras familjers rätt att fritt röra sig och 
bosätta sig i ett annat EU-land. 

Beredning 
Ärendet har beretts av en arbetsgrupp med företrädare för kommunledningskontoret, 
arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Utdragsbestyrkande 



18 (31) 

UpRalue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

( § 42, fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Socialdepartementet 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Tvy 



Justerandes sign 
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Upliniut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 43 

Yttrande över remiss: Ny översiktsplan för Håbo kommun 
KSN-2016-2704 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge samrådsyttrande till Håbo kommun enligt ärendets bilaga. 

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

Yrkande 
Simon Alm (SD) yrkar att följande mening i yttrandet stryks: "Icke desto mindre är det angeläget att 
resandet orterna emellan sker på annat sätt än med bil." 

Sammanfattning 
Håbo kommun har remitterat samrådsförslag till Översiktsplan för Håbo kommun för yttrande senast 
den 8 mars. Den beskriver hur Håbo kommun kan utvecklas fram till 2030 med utblick mot 2050. 

I samrådsförslaget anges att Håbo kommuns vilja är att en sträckning via Bålsta bör ingå i utredningen 
om en västlig förbindelse till Arlanda (Aroslänken). Uppsala kommun förespråkar en dragning mellan 
Uppsala — Enköping. I övrigt har Uppsala kommun ingen synpunkt på planförslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Håby kommun 

Utdragsbestyrkande 

9,0( 
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upP1919 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 44 

Yttrande över remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars 
kommun 
KSN-2017-0259 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 
Östhammars kommun har den 20 januari remitterat Riktlinjer för bostadsförsörjningen för yttrande. 
Remisstiden är förlängd till 8 mars. Förslaget återges i ärendets bilaga 2. 

Föredragning 
Östhammars riktlinjer utgår från ett behov av minst 100 nya bostäder per år. I förslaget till yttrande 
noteras att riktlinjernas regionala och storregionala perspektiv kan stärkas. I förslaget framhålls 
Uppsala kommuns positiva inställning till en satsning på Alunda tätort. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Östhammars kommun 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



21(31) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 45 

Yttrande över remiss: Milj özoner för lätta fordon 
KSN-2016-2627 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har översänt utredningen Miljözoner för lätta fordon till Uppsala kommun för 
yttrande senast den 15 mars 2017. 

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska 
kunna inkluderas i bestämmelserna om miljözoner. I uppdraget ingick att utreda hur bestämmelserna 
kan premiera tysta och emissionsfria fordon och hur efterlevnaden kan säkerställas. 
I utredningen föreslås innebär att dagens miljözon för tunga fordon får namnet milj özon klass 1 och 
kompletteras med en milj özon klass 2 samt milj özon klass 3. I utredningen ges även förslag på 
undantag från bestämmelserna, ändringar i berörda förordningar och föreskrifter, utmärkning av 
miljözoner samt övervakning 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Näringsdepartementet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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une» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 46 

Yttrande över remiss: Ny länsplan för transportinfrastrukturen 
förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningsråd för 
milj ökonsekvensbeskrivning 
KSN-2016-2459 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge skrivelse till Region Uppsala enligt ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger reservation enligt 
bilaga A § 46. 

Yrkande 
Stefan Hanna (C) yrkar: 
att Lättare omstigning mellan buss, bil och cykel på landsbygden, Björklingestråket: Uppsala, Bärby 
hage-Lövstalöt-Björklinge, Genom Björklinge (Gävlevägen), Väg 72 från kors med väg 55— Kvarnbo 
Läby/Österby-Vänge samt Börjestråket: Börjevägen Husbyborg-Börjekorset ges prioritet 3. 

att Länna Almunge, Vattholmastråket: Storvreta-Vattholma, Genom Björklinge (Sätunavägen), 
Vänge-Järlåsa samt Plankorsning — Vänge ges prioritet 2. 

Sammanfattning 
Region Uppsala har begärt Uppsala kommuns syn på prioriterade brister och åtgärder i det statliga 
transportsystemet som underlag till länsplanen för 2018-2029. Regionen efterfrågar brister och 
åtgärdsförslag oavsett om de har bäring på länsplanen eller den nationella planen. Remisstiden löper ut 
28 februari. Kommunen har fått förlängd tid till 10 mars. 

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

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras 
Region Uppsala 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



23 (31) 

upP19,11.9 KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 47 

Motion av Jonas Segersam (1(13) om ny småbåtshamn och utvecklad 
sjötrafik i Uppsala 
KSN-2016-0526 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

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

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut avseende punkt ett och två samt 
bifall till Jonas Segersams (KD) andra punkt i motionen; "Göra en sammanhållen studie hur 
båttrafiken i Uppsalaområdet kan vitaliseras, utvecklas och öka områdets attraktionskraft utifrån ett 
aktivt arbete från Uppsala kommuns sida. Här måste såväl farleder, broar, hamn- och 
varvsuppställningsområden för båtar beaktas." 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 
2016, att fullmäktige beslutar att: 
- Utreda möjligheten att utveckla södra åstråket och tillhörande farled med en ny småbåtshamn, sett i 
ett större sammahang för utvecklandet av båttrafiken i Uppsala. 
- Göra en sammanhållen studie hur båttrafiken i Uppsalaområdet kan vitaliseras, utvecklas och öka 
områdets attraktionskraft utifrån ett aktivt arbete från Uppsala kommuns sida. Här måste såväl 
farleder, broar, hamn- och varvsuppställningsområden för båtar beaktas. 
- Inarbeta planerna på en ny småbåtshamn i översiktsplanen för Uppsala, tillsammans med en flytt av 
reningsverket och en långsiktig plan för sjötrafiken. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (C) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 26 januari 2017. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
Justerandes sign 

VI/y 
Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

24 (31) 

Uppsala 
KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 48 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i Stabby 
backe 
KSN-2016-2357 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Särskilda yttranden 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 48. 

Sammanfattning 
Mohammad Hassan (L) yrkar i motion, väckt vid sammanträde 7-8 november 2016, att Uppsala 
kommun inrättar ett kommunalt naturreservat i Stabby backe. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) yrkande och fmner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 januari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

gie( 
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Uppsala KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 49 

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda F1) om 
avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i 
offentlig förvaltning 
KSN-2016-2361 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att Uppsala kommun i allmänna handlingar ska använda beteckningen tjänsteperson synonymt med 
tjänsteman, 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk 
för kommunen, samt 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 49. 

Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringborn Anadol, 
Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD): 

att avslå motionen, samt 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för könsneutralt språk i 
kommunen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), att motionen avslås samt avslag 
på Mohamad Hassans (L) andra yrkande. 

hona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till Mohamad Hassans (L) yrkanden samt på ändringen: 

att Uppsala kommun i allmänna handlingar ska använda beteckningen tjänsteperson synonymt med 
tjänsteman. 

Sammanfattning 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson, båda (Fl), föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 
7-8 november 2016 att: 
- Könsprefixet "man" ersätts av det könsneutrala "-person" i alla sammanhang som kommunen 
använder dessa beteckningar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



26 (31) 

Une» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

(§ 49 fortsättning) 

- Av ekonomiska och milj ömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet material ske efterhand 
som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras snarast. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Hona Szatmåri Waldaus (V) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Mohamad Hassans (L) yrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandena. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.fi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 50 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en levande 
landsbygd 
KSN-2016-2527 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 50. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD), bifall 
till motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
december 2016, att uppdrag ges till kommunstyrelsen att snarast tillsätta en utredning om vilka 
kommunala förvaltningar som kan flyttas ut till de prioriterade tätorterna för att aktivt stödja en 
levande landsbygd. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



28 (31) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 51 

Motion av Urban Wästljung (L) om innovationsupphandling för 
arbetsmaskiner för förnybara drivmedel 
KSN-2016-1381 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, Markus Lagerquist (alla M), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt, Carolina Bringbom Anadol, 
Markus Lagerquist (alla M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KI)), bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Urban Wästljung (L) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 13 juni 2016, att Uppsala kommun 
i samverkan med andra lämpliga organisationer ska göra en framställan till VINNOVA om en 
innovationsupphandling i syfte att utveckla och demonstrera arbetsmaskiner som drivs med förnybara 
drivmedel. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



29 (31) 

Une», KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 52 

Motion av Liv Hahne och Cecilia Forss (båda M) om att säkerställa att 
Uppsalas äldsta barnstuga bevaras 
KSN-2015-1914 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Liv Hahne och Cecilia Forss (båda M) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 5 oktober 2015, att bevarandet av Uppsalas äldsta barnstuga, Petterslunds förskola, säkerställs. 

Motionen återges som ärendets bilaga 1. 

Beredning 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen, kulturkontoret, utbildningsförvaltningen och 
kommunledningskontoret. AB Skolfastigheter har medverkat. VD har överlämnat skrivelse i ärendet, 
ärendets bilaga 2. 

Nämndbe handling 
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 19 december 2016 föreslagit att motion besvaras med 
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med nedan. Gentemot beslutet 
har Christoffer Lagerqvist (M) reserverat sig till förmån för bifall av motionen. Protokollsutdrag 
återges som ärendets bilaga 3. 
Plan- och byggnadsnämnden har vid sammanträden 26 januari 2017 föreslagit att motion besvaras 
med föredragningen i ärendet. Protokollsutdrag inklusive föredragningen, som i sak sammanfaller med 
nedan, återges som ärendets bilaga 4. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 februari 2017. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

_ 

1-) 
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Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

30 (31) 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 53 

Anmälningsärenden 
KSN-2017-0522 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälda ärenden perioden 1 februari till och med 1 mars 2017 

Protokoll 
1. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2017 (publiceras på insidan). 
2. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott — planering den 14 februari 2017 (publiceras på insidan). 
3. Protokoll styrelsemöte SKFAB den 13 januari 2017. 
4. Protokoll styrelsemöte SKFAB den 20 januari 2017. 
5. Protokoll Milj ömålsrådet den 1 februari 2017. 
6. Protokoll Jämställdhetsrådet den 9 februari 2017. 
7. Protokoll Mark- och exploateringsutskottet den 13 februari 2017. 
8. Minnesanteckningar ERS den 24 januari 2017. 
9. Protokoll kommunstyrelsens representationsutskott den 8 februari 2017. 

Rapporter 
10. Rapport nämnder per december. 
11. Rapport över nya anställningar Uppsala kommun under februari månad 2017. 
12. Finansrapport januari 2017. 
13. Rapport Faritrade City 2016. 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 
14. Vänsterpartiet den 22 januari 2017, KSN-2017-0003 
15. Liberalerna den 24 januari 2017, KSN-2017-0003. 
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101129.1.9, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-08 

§ 54 

Delegationsbeslut 
KSN-2017-0521 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Anmälda delegationsbeslut perioden 2 februari till och med 1 mars 2017 

1. Begäran om utlämnande av handling, KSN-2017-0025. 
2. Begäran om utlämnande av handling, KSN-2017-0178. 
3. Näringslivsdirektörens beslut om att bevilja Hälsa Uppsala bidrag för verksamheten år 2017-18, 
KSN-2017-0118. 
4. Fullmakt för kommunjurist att företräda kommunstyrelsen i tvist angående inlösen, KSN-2016-
2227. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 34 

Ärende 4 
Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala 
kommun 

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

Vi välkomnar en handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter. Vi tycker det är viktigt att ha en 
tydlig beskrivning av vad mänskliga rättigheter är för något, som grund för arbetet. Är man inte 
medveten om vad mänskliga rättigheter betyder är det svårt att arbeta aktivt för att främja dessa. 

Tyvärr finns det en betoning av de positiva rättigheterna i handlingsprogrammet, alltså de som rör 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

För kommunens medborgare är det minst lika viktigt att kommunen också har ett aktivt arbete att 
främja de negativa rättigheterna, alltså medborgerliga och politiska rättigheter. Därför tycker vi att det 
minsta man kunde begära är att ha en tydlig beskrivning av vad dessa rättigheter betyder i inledningen 
av programmet, i stället för en hemsnickrad uppräkning av rättigheter som upplevs som viktiga just för 
den politiska majoriteten. Vi yrkade därför på att efter texten i handlingsplanens andra stycke som 
inleds med 

"De mänskliga rättigheterna kan kortfattat delas in i medborgerliga och politiska rättigheter samt i 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter." 

skulle meningen som inleds med "De innebär exempelvis... " strykas och ersätts med följande: 

Till medborgerliga och politiska rättigheter räknas till exempel rätten till liv, rätten till skydd mot 
tortyr och godtyckliga frihetsberövanden, rätten till skydd mot diskriminering, rätten till 
yttrandefrihet, rätten till rättssäkerhet och rätten till fria val. 

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innebär att människor tillförsäkras tillgång till bland 
annat mat, vatten, boende, utbildning och grundläggande hälsotjänster. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 36 

Ärende 6 
Samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling 

Särskilt yttrande 
(1-4) 

Liberalerna har lämnat in en motion om att flytta ut lämpliga kommunala förvaltningar till 
kommunens tätorter (KSN-2016-2527) samt en motion om byggfrämjande åtgärder (KSN-2016-0833) 
där vi föreslår att ett nytt förhållnings- och arbetssätt skapas där tätorterna betraktas och behandlas 
som "egna" kommuner. Det ska gälla för byggandet, men också för näringslivspolitik och 
företagsetableringar. Även byggherreplaner och byggemenskaper föreslås i motionen som sätt att 
utveckla kommunens arbete med stads- och landsbygdsutveckling. Att omlokalisera kommunala 
förvaltningar som inte har behov av täta kontakter med andra förvaltningar eller medborgare skulle ge 
kommunens tätorter ett lyft i form av serviceunderlag och underlätta för framtida företagsetableringar. 
Liberalerna hade gärna sett att den samordnade planeringsprocessen för stads- och 
landsbygdsutveckling fört fram dessa möjligheter. 

Mohamad Hassan (L) 

Lkg. 17* 



Bilaga A § 36 

Ärende 6 
Samordnad planeringsprocess för stads- och landsbygdsutveckling 

Reservation 
(C) 

Centerpartiet anser i huvudsak att den i ärendet föreslagna projektgången och prioriteringsprocessen är 
positiv. Eftersom landsbygdsprojekt ofta inte är lika komplexa som projekt i staden är det emellertid 
onödigt att ha en lika invecklad projektprocess för landsbygdsprojekt. Därför menar Centerpartiet att 
projektgången för landsbygdsprojekt bör ha en liknande struktur som den som antagits, men ha en 
enklare utformning. 

Vidare så finns med nuvarande prioriteringsprocess en risk för att landsbygdsprojekt konsekvent 
nedprioriteras i takt med att nya och större stadsprojekt blir aktuella. Centerpartiet vill därför avsätta 
särskilda resurser till att utveckla Uppsala kommuns landsbygder. 

Centerpartiet yrkade därför på 

att samma huvudprocess för planerings- och prioriteringsprocess ska tillämpas för både stads- och 
landsbygdsutveckling men att ett särskilt förenklat processförfarande, kopplat till 
processdetaljema, tas fram och tillämpas utanför Uppsala centralort. 

att resurser inom relevanta delar av Stadsbyggnadskontoret öronmärks för landsbygdsutveckling. 

Stefan Hanna (C) 

'121A/ 



Bilaga A § 37 

Ärende 7 Godkännande av projektdirektiv för Fördjupad översiktsplan för Uppsala Södra 
station och de sydöstra statsdelarna 

Reservation 
(KB) 

Vi kristdemokrater tycker det är ytterst angeläget att ha ett aktivt och framsyftande arbete för att 
utveckla Uppsalas sydöstra delar. Handelskammaren har i en rapport lyft fram att det finns en potential 
att bygga 100.000 nya bostäder i stråket Uppsala— Knivsta — Märsta — Upplands Väsby. Uppsala 
kommun har dessutom tillskrivit regeringens särskilda utredare Johan Edstav och påpekat den 
potential som finns i planerna runt utbyggnaden av Uppsala sydöst. 

För att få till den här utvecklingen är en avgörande framgångsfaktor att det sker ett samarbete 
kommunerna emellan. I det här fallet med området Bergsbrunna/Sävja — Alsike så måste Uppsala och 
Knivsta kommun ha ett nära samarbete. Det gäller påfarterna till E4, järnvägsstationer längs 
ostkustbanan (förutsatt att staten investerar i fyrspår längs sträckan), men även samspelet mellan 
bebyggelsen, både bostäder och verksamhetslokaler på båda sidor om kommungränsen just längs 
järnvägs- och motorvägsstråket. Uppsala kommun har redan i sin verksamhetsplan för 
kommunstyrelsen identifierat att en samverkan ska ske med Knivsta kommun när det gäller VA-
infrastrukturen. 

Vi anser då att man inte kan nöja sig med att i handlingen bara peka ut att samarbete ska ske med 
Knivsta, utan man borde även ha fört in ett tydligt långsiktigt effektmål. Därför yrkade vi på följande 
tillägg på sidan 5 (9): 

9. Planeringen för stråket Bergsbrunna — Alsike, avseende E4-påfart (-er), station (-er) längs 
ostkustbanan, VA-infrastruktur och bebyggelse sker i samarbete med Knivsta Kommun. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 41 

Ärende 11 
Lokal lärarlönesatsning 2017-2021 

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

Alliansen är positiv till en fortsatt satsning på att höja lärarlönerna i Uppsala kommun. De tre 
fokusområden som pekas ut — elevernas lärande, uppdragets komplexitet och effektivare arbetsformer 
är relevanta grunder för lönesättning. 

Alliansen argumenterade dock för en konkret satsning på särskilda karriärtjänster i 
utanförskapsområden där utmaningarna är särskilt stora. För att uppmuntra lärare att söka sig till 
tjänster i skolor i utanförskapsområden anser vi att dessa ska ges bättre löne- och arbetsvillkor. Därför 
ville Alliansen att uppdragets komplexitet skulle kompletteras med en skrivning om sådan 
lönesatsning. I handlingen står att "lärare som tar särskilt ansvar för komplicerade 
undervisningssituationer ska premieras". Det är bra, men Alliansen ville se en formulering som 
tydliggör att just lärare som aktivt söker sig till tjänster i socialt utsatta områden premieras 
lönemässigt. Alliansen yrkade därför att den lokala lärarlönesatsningen speciellt skulle peka ut att 
lärare som aktivt söker sig till tjänster i socialt utsatta områden ska premieras lönemässigt (genom 
lönetillägg). 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 42 

Ärende 12 
Yttrande över Europeiska unionens remiss om samordning av de sociala trygghetssystemen 

Reservation 
(C) och (1(D) 

EU är en gränsöverskridande union som ska syssla med att lösa gränsöverskridande problem. Vi är 
positiva till EU och menar att unionen har en viktig roll att fylla på många områden. 
Socialförsäkringssystemet är emellertid inte ett av dessa. 

EU:s valspråk är In varietate concordia — förenade i mångfalden. Valspråket sammanfattar väl 
Centerpartiets och Kristdemokraternas uppfattning om vad EU bör vara — en union vars delar skiljer 
sig åt och uppvisar stor mångfald, men som samarbetar i gemensamma frågor. Att harmonisera de 
europeiska socialförsäkringssystemen på det sätt som föreslås i remissen riskerar att urholka 
mångfalden och i strid med subsidiaritetsprincipen flytta makten längre ifrån medborgarna. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade därför på 

att Uppsala kommun lämnar ett yttrande i enlighet med följande: 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att svara på Europeiska unionens remiss om 
samordning av de sociala trygghetssystemen. Kommunstyrelsen anför följande: 

I enlighet med subsidiaritetsprincipen anser Uppsala kommun att de sociala 
trygghetssystemen inte är en del av kompetensen för Europeiska unionen. Frågor 
rörande dessa kan hanteras bättre på medlemsstatsnivå. Olika stater har utvecklat 
olika välfärdsmodeller, vilket bör ses som en möjlighet för medlemsstaterna att lära av 
varandra snarare än som ett problem att åtgärda. 

Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 46 

Ärende 16 
Yttrande över remiss Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2019 

Reservation 
(C) 

Centerpartiet anser att den i yttrandet föreslagna prioriteringen av infrastrukturprojekt huvudsakligen 
är väl avvägd. Två ytterligare spår mellan Uppsala och Stockholm är en avgörande fråga för hela 
Uppsalaregionens tillväxt, och därmed högsta prioritet. Emellertid måste man konstatera att alla 
projekt utanför centralorten prioriteras mycket lågt av den rödgröna majoriteten. 

Landsbygdsprojekten skulle göra stor skillnad för många människor. När dessa prioriteras så lågt som 
nu föreligger en överhängande risk för att dessa inte blir av. 

Centerpartiet yrkade därför på 

att Lättare omstigning mellan buss, bil och cykel på landsbygden, Björklingestråket: Uppsala, Bärby 
hage-Lövstalöt-Björklinge, Genom Björklinge (Gävlevägen), Väg 72 från kors med väg 55 — 
Kvarnbo Läby/Österby-Vänge samt Börjestråket: Börjevägen Husbyborg-Börjekorset ges 
prioritet 3. 

att Länna Almunge, Vattholmastråket: Storvreta-Vattholma, Genom Björklinge (Sätunavägen), 
Vänge-Järlåsa samt Plankorsning — Vänge ges prioritet 2. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 48 

Ärende 18 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i Stabby backe 

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

Alliansen bifaller kommunstyrelsens förslag i och med att en utredning av naturreservat i Stabby 
backe, till följd av vårt förslag, nu ingår i Uppsala kommuns översiktsplan. Alliansen kommer fortsätta 
bevaka ärendet så att det inte försvinner från den politiska dagordningen. Om utredningen uteblir 
återkommer Alliansen med nya skarpa förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KB) 



Bilaga A § 49 

Ärende 19 
Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om avkodning av könsprefix vid 
politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning 

Reservation 
(KD) 

Vi beklagar att kommunstyrelsen väljer att prioritera språket i kommunhuset framför de verkliga 
problem som kvinnor (och män) i kommunen upplever, exempelvis otrygghet på gator och torg, 
övergrepp på skolor samt diskriminering i anställningar och inom vård och service. 

En av Kristdemokraternas hjärtefrågor är att alla människor ska ha lika möjligheter och förutsättningar 
att leva goda liv. Att motverka olika förtryck såsom sexism och rasism sker dock inte främst genom att 
ändra könssuffixer i den kommunala organisationen, utan genom aktiva attitydförändringar med 
utgångspunkt att alla är lika mycket värda och ska behandlas lika. 

Vi yrkade därför att motionen skulle avslås, och att inga direktiv för könsaspekter i språket i 
kommunorganisationen skulle ges. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 50 

Ärende 20 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd 

Särskilt yttrande 
(C) 

Centerpartiet har en lång tradition av att genom olika medel främja en levande landsbygd. En 
förutsättning för att en ort varaktigt ska förstärkas är att det finns arbetstillfållen på orten. Uppsala 
kommuns verksamhet finns till för invånare i hela kommunen, inte bara dem i centralorten. Därför 
menar Centerpartiet att det är rimligt att delar av kommunens medarbetare är stationerade på andra 
orter än centralorten. Detta är något som Centerpartiet driver sedan länge, och bland annat inkluderade 
i sitt förslag till mål och budget för 2017 och föreslog ibland annat tilläggsyrkanden då Uppsala 
kommun antog sitt nuvarande landsbygdsprogram. 

Stefan Hanna (C) 

) 

04,  ip 
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