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Fredrik Ahlstedt (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Kommunstyrelsen 
Datum: 	 11 maj 2016 

	
Sista dag att överklaga: 	10 juni 2016 

Anslag sätts upp: 20 maj 2016 
	

Anslaget tas ner: 	13 juni 2016 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala.se  och Stationsgatan 12 

Underskrift: 
Ingela 'Persson, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 82 

Översiktsplan 2016 
KSN-2014-1327 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Förslag till översiktsplan för Uppsala kommun, utställningshandling, enligt ärendets 
bilaga, 

att Förslag till översiktsplan för Uppsala kommun med Samlad konsekvensbeskrivning och 
Samrådsredogörelse ställs ut för granskning enligt ärendets bilaga, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbete med en fördjupad översiktsplan för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive en fördjupningsstudie av förutsättningarna för lätt, spårburen kollektiv-
trafik i stråket Bergsbrunna - Ultuna - Gottsunda, enligt föredragningen, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att initiera programarbete för Flogsta och Stabby, 
enligt föredragningen, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utifrån föreslagen översiktsplan vidareutveckla 
grönstrukturplaneringen och ta fram underlag för att stärka och utveckla ekosystemtjänster i mark- och 
bebyggelseutveckling, 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med en trafikstrategi för Uppsala 
kommun enligt föredragningen, samt 

att beträffande de fyra sistnämnda att-satserna ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till tidsplan och direktiv i samband med verksamhetsplaneringen för 2017. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Sofia Spolander (M), Mohamad Hassan 
(L) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag enligt bilaga A § 82. 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag enligt bilaga B § 82. 

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

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Sofia 
Spolander (M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C), bifall till arbetsutskottets förslag med 
följande ändringar och tillägg: 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

(fortsättning § 82) 

att ny bebyggelse tillåts i stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i 
form av nya utvecklingsområden (exempelvis Lindbacken och Skölsta) förhindras växa fram i 
ett planeringsperspektiv till 2030, 

att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även skall kunna trafikeras av bilar, 
utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att göra en lokaliseringsstudie för ett nytt 
reningsverk i Uppsala samt utreda möjligheterna till att delvis göra detta ihop med andra 
intressenter såsom närliggande kommuner. 

att utbyggnaden av Vänge ska vara minst 900 bostäder och infrastruktursatsningar så som 
tagstopp ska ske inom planperioden. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Sofia 
Spolander (M) och Stefan Hanna (C): 

att trafiklänken Flogsta-Gottsunda förutom kollektivtrafik, även ska kunna trafikeras av bil, 
utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Stefan Hanna (C) yrkar därutöver: 

att en prioriteringsordning sätts till att i första hand bebygga och förtäta stadens södra delar för att 
gynna fyra spår till Stockholm, 

att tidshorisonten "i slutet av planperioden" ges en tydligare och tidigare tidsbestämning, 

att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge utvecklas med förstärkt VIA-nät, bostäder, närservice, 
äldreboende, servicebostäder, pedlarparkering och stärkt kollektivtrafik och prioriteras till mitten av 
planperioden, 

att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge definieras som servicenoder i kommunala mikro-
regioner, 

att kvarteret seminariet säkras som stadsdelspark, 

att tidshorisonten för ÖP 2016 sätts till 2050 och att planerade satsningar ska ske inom denna period, 

att Stabby-Flogsta exploateras med max 2000 i Flo gsta, max 4000 i Stabby inom planperioden, 

att Stenhagen, Gränby och Gottsunda utreds för bostadsexploatering på parkering och på befintliga 
byggnader. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

(fortsättning § 82) 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag på Fredrik 
Ahlstedts (M) och Stefan Hannas (C) samtliga yrkanden. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) samtliga yrkanden och yrkar därutöver avslag 
på tredje att-satsen i arbetsutskottets förslag: 

att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbete med en fördjupad översiktsplan för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive en fördjupningsstudie av förutsättningarna för lätt, spårburen 
kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna — Ultuna — Gottsunda enligt föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav i maj 2013 (§ 76) förvaltningen i uppdrag att revidera översiktsplanen för 
Uppsala kommun. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 (§ 135) att aktualitetsförklara gällande 
översiktsplan. Aktualitetsförklaringen ger även anvisningar för revideringen av översiktsplanen. 

Kommunstyrelsen fattade i augusti 2015 beslut om samråd, som ägde rum under hösten 2015. Därefter 
har samrådsförslaget fördjupats och kompletterats till föreliggande utställningsförslag. Utställnings-
handlingarna (ärendets bilaga) består av fyra delar: "del A Huvudhandling", "del B Ställningstaganden 
till riksintressen och vissa andra intressen av nationell betydelse", "del C Samlad 
konsekvensbeskrivning" samt " S amrådsre do görels e" . 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till tredje att- 
sats och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottet förslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets övriga att-satser och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer vidare proposition på bifall till respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) 
samtliga tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) tilläggsyrkanden 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Plan- och byggnadsnämnden 
Akt 

Justerandes sign 

TA- Lb, 
Utdragsbestyrkande 

r 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 83 

Utställning av innerstadsstrategin 
KSN-2014-0505 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa ut förslaget till innerstadsstrategi enligt ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna samrådsredogörelsen enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Mohamad Hassan reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och avger särskilt yttrande enligt 
bilaga A § 83 

Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag enligt bilaga § B 83. 

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

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar: 

att en precisering av vad som i Innerstadsstrategin avses med begreppet stadsgata (s. 25) presenteras, 

att skrivelsen om att snabbcykelleder inte ska dras inom Innestradsstrategins område (s. 36 och 37), 
ersätts med; att snabbcykelleder ska byggas i Uppsalas centrum där det passar och där det kan leda 
till att ännu fler Uppsalabor använder cykeln istället för bilen. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Mohamad Hassans (L) första att-sats. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande av Therez Olsson (M), Rikard Sparby (M), Sofia 
Spolander (M) och Erik Pelling (S), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) yrkar: 
att kvarteret Seminariet säkras som stadsdelspark, 

att Drottninggatan, Östra Ågatan och Västra Ågatan genom lokala trafikföreskrifter definieras som 
gångfartszoner, 

att stycket om en ny bro över Fyrisån i Vretgränds förlängning stryks tills en tydlig 
trafikplaneringsplan presenteras. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt avslag på Mohamad 
Hassans (L) yrkanden. 

Utdragsbestyrkande 

gYz› 
Justerandes sign 	

'sk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

(fortsättning § 83) 

Ärendet 
Den 7 maj 2013 (§ 37) gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
innerstadsstrategi. Uppdraget är en del i framtagandet av en ny översiktsplan och syftar till att utveckla 
och fördjupa visionen och strategin för innerstaden. Med organisationsöversynen 2014 flyttades 
uppdraget över till stadsbyggnadsförvaltningen. Avstämningar har successivt skett i kommun-
styrelsens planeringsutskott. Den 26 augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att skicka förslaget till 
innerstadsstrategi på samråd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) första 
tilläggsatt-sats och finner avslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mohamad Hassans (L) andra att-sats 
och finner avslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Stefan Hannas (C) yrkanden och 
finner avslag. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Plan- och byggnadsnämnden 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

tv2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 84 

Inrättande av utskott för sociala hållbarhetsfrågor 
KSN-2016-0916 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor under kommunstyrelsen, KSAU-S, i enlighet med 
föredragningen i ärendet, 

att till ledamöter och ersättare i utskottet utse de förtroendevalda som ingår i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, samt 

att avveckla folkhälsorådet i Uppsala kommun. 

Reservation i form av särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget förslag och avger yttrande enligt bilaga 
A § 84. 

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

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), att utöver ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott så ska KSAU-S bestå av följande presidier; socialnämnden, idrotts-
och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden 
och kulturnämnden. 

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

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

Stefan Hanna (C) yrkar avslag på tredje att-satsen: 
att avveckla Folkhälsorådet i Uppsala kommun. 

Ärendet 
I dag finns ett planeringsutskott under kommunstyrelsen som hanterar den fysiska samhälls-
planeringen samt frågor inom ekologisk hållbarhet. Det finns inget motsvarande för social 
hållbarhet. Istället finns det olika råd och styrgrupper, som tillsammans fångar en delmängd 
av frågor, men utan inbördes samband. 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen inrätta ett utskott för sociala hållbarhets-
frågor. Förslaget innebär även att kommunens folkhälsoråd avvecklas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

)v" 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 3 maj 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 85 

Inrättande av jämställdhetsråd 
KSN-2016-0917 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta ett jämställdhetsråd och anta föreskrifter för detta enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till eget avslagsyrkande och avger reservation 
enligt bilaga A § 85. 

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

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i ärendet istället för att föreslå kommun- 
fullmäktige besluta. 

Stefan Hanna (C) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), avslag på arbetsutskottets förslag. 

Ärendet 
Jämställdhetsrådet föreslås bestå av nio ledamöter som utses av kommunstyrelsen. Ordföranden 
ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Fördelning av ledamotsplatser i rådet tilldelas 
utifrån mandatfördelning mellan partierna. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag eget ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer vidare arbetsutskottets reviderade förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 27 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 86 

Ansökan om projektstöd gällande samordning och struktur för den lokala 
överenskommelsen, LÖK 
KSN-2016-0879 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Upplands Idrottsförbund projektstöd om 800 000 kronor för samordning och struktur för 
samverkan inom ramen för den lokala överenskommelsen i Uppsala. 

Ärendet 
Upplands idrottsförbund har den 8 april 2016 inkommit med en ansökan om projektstöd gällande 
samordning och struktur inom den lokala överenskommelsen, LÖK. De ansöker om totalt 800 000 
kronor för att driva projektet under ett års tid. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 22 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Upplands idrottsförbund 
Akt 

Justerandes sign 

Tik 
Utdragsbestyrkande 
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upelfif, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 87 

Ändrad fördelning av kommunbidrag mellan nämnder 2016 
KSN-2016-0824 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att justera 2016 års kommunbidrag enligt följande; 
- Plan och byggnadsnämndens kommunbidrag utökas med 34 214 kronor. 
- Äldrenämndens kommunbidrag minskas med 20 798 kronor. 
- Omsorgsnämndens kommunbidrag minskas med 13 416 kronor. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 (§ 62) att flytta ansvaret för uppgifter enligt lagen 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag från äldrenämnden och omsorgsnämnden, till plan- och 
byggnadsnämnden. Förändringen innebär att kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag för 
innevarande år behöver justeras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 12 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPlelf, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 88 

Finskt förvaltningsområde 2016 
KSN-2016-0547 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inriktningen av redovisade aktiviteter 2016 inom förvaltningsområdet för finska, enligt 
ärendets bilaga, 

att anta fördelning av statliga medel för 2016 enligt föredragningen i ärendet, 

att uppdra till berörda nämnder att i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts, 
samt 

att kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år kallar representanter för den sverigefinska 
minoriteten till ett särskilt samråd. 

Ärendet 
Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska sedan 1 januari 2010 enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Det innebär att kommunen ska informera minoriteten 
om lagen; främja finska språket och minoritetens möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige; särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket; ge minoriteten möjligheter till inflytande i frågor som berör den och samråda med 
representanter för den i sådana frågor; tillgodose enskildas rätt att använda finska vid sina kontaker 
med kommunen; verka för att det finns tillgång till medarbetare med kunskaper i finska; erbjuda 
förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska; 
tillsammans med minoriteten kartlägga behovet av åtgärder till stöd för användning av finska. 

Staten avsätter medel till stöd för kommunerna i arbetet med att uppfylla kraven enligt 
minoritetslagen. Storleken på statsbidraget är avhängigt antalet invånare och förbrukade medel 
föregående år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 9 mars 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Y-- 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 89 

Borgensärende Fyrisfjäden AB 
KSN-2016-0528 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunen går i borgen för Fyrisfjädem AB för ett belopp om 3 miljoner kronor, varav 2,1 mnkr 
avser förlängning av befintlig borgen med förfall 2016-05-24 och 800 tusen kronor en ny borgen, 

att som säkerhet för Fyrisfjädem AB:s borgen erhåller Uppsala kommun pantbrev i fastigheten 
Svartbäcken 56:1, varav 1,2 miljoner kronor återlämnas av Swedbank och 2 miljoner kronor överlåtes 
från Uppsala KFUM Badmintons inteckning, 

att borgen är en proprieborgen och löper på högst sex år, 

att det lån kommunen borgar för fortlöpande ska amorteras med 200 000 kronor per år, 

att Fyrisfjädem AB så länge borgen löper varje årsskifte betalar en borgensavgift motsvarande 0,5 
procent av vid varje årsskifte återstående lånebelopp till kommunen, 

att Fyrisfjädern AB årligen överlämnar årsbokslut till kommunen, 

att Uppsala KFUM BMK Fyrisfjädem och Fyrisfjädem AB årligen överlämnar årsbokslut till Uppsala 
kommun, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att årligen följa upp verksamhet och ekonomi för både bolag 
och förening samt att rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Bolaget Fyrisfjädem AB har lämnat en ansökan om utökad borgen för ett lån som bolaget har. 
Utökningen av borgen följer av att bolaget ska investera i sin anläggning genom byte av belysning till 
LED-armaturer. Samtidigt konstateras att den befintliga borgen behöver förlängas då den är 
tidsbegränsad och löper ut under maj 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 16 mars 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Fyrisfjärden AB 
Akt 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

t xt, 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 90 

Avtal om förändrat väghållningsansvar och väghållningsområde för väg 
653 inom Uppsala tätort 
KSN-2016-0460 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till avtal med Trafikverket enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Kommunen övertar väghållningsansvaret, drift och underhåll, för del av lv 653, mellan Alrunegatan 
(under E4) och en ny väg till Skölsta som kommunen ska bygga enligt detaljplan, en total sträcka på 
350 meter. I övertagandet ingår väganordning som tillhör del av väg 653. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 18 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

VIA( 
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101,203, KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 91 

Yttrande över remiss: från Socialdepartementet om Arkivmyndighet för 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
KSN-2016-0740 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
I lagen från 2003 som reglerar samordningsförbunden anges att det är kommunstyrelsen i en 
medlemskommun som ska vara arkivansvarig för förbundet. Eftersom en kommun kan utse annan 
nämnd till arkivmyndighet blir det då otydligt var ansvaret ligger. I promemorian föreslås att ansvaret 
för att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska ligga på arkiv-
myndigheten i en kommun som är medlem i förbundet i stället för kommunstyrelsen. Bestämmelsen 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPRffilue KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 92 

Yttrande över remiss: Kroppsbehandlingar — Åtgärder för ett stärkt 
konsumentskydd (SOU 2015:100) 
KSN-2016-0450 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Socialdepartementet har till Uppsala kommun överlämnat betänkandet "Kroppsbehandlingar — 
Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd" för yttrande senast den 16 maj 2016. Utredningen, som 
antagit namnet Skönhetsutredningen, har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att stärka 
skyddet för den enskilde vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet 
eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård. I 
uppdraget ingår att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en 
god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd. 

Beredning 
Remissvaret har beretts av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från kommunledningskontoret, 
arbetsmarknadsförvaltningen och milj öförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

\»2› 
Justerandes sign 
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upPlealut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 93 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av barn 
KSN-2015-1189 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, 
föreslagit att utreda möjligheten att införa en ny modell för planeringar av barn där familjehemmet och 
de biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med ansökan hos regeringen 
om att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placeringsfolm inom socialtjänsten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 15 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Akt 

k 
Justerandes sign 	

w 
Utdragsbestyrkande 

i 
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upPleifi KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 94 

Motion av Stefan Hanna (C) om Barnens träd 
KSN-2015-2445 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att under första halvåret 2016 plantera ett "Barnens 
träd" på plats nämnden finner lämplig, 

att uppdra till gatu- och samhällsmilj önämnden att i samråd med kommunstyrelsen svara för ett 
arrangemang i samband med planteringen som uppmärksammar barnkonventionen, samt 

att därmed besvara motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december att: 

- Ett träd planteras eller utses till "Barnens träd" i anslutning till lekplatser i Stadsträdgården och i 
Carolinaparken. 
- Invigningen av dessa träd äger rum i april eller maj 2016. 

Nämndbe handling 
Gatu- och samhällsnailjönämnden har vid sammanträde den 30 mars 2016 tillstyrkt ett med 
kommunstyrelsen likalydande förslag. 

Föredragning 
Jonas Paulsson driver sedan 2010 projektet "Barnens träd". Han har cyklat runt i stora delar av landet 
och medverkat i invigning av för närvarande 122 stycken Barnens träd. Avsikten är att uppmärk-
samma barnkonventionen. Som framhålls i motionen har våren 2013 planterats ett träd våren 2013 
utanför förskolan Flöjten i Gottsunda. I en stad av Uppsalas storlek är det dock motiverat med 
ytterligare ett träd, gärna i ett mer centralt läge. 

Barnperspektivet och FN:s bamkonvention är en viktig utgångspunkt för kommunens arbete. I Mål o 
budget för 2016-18 framhålls att "Uppsala ska vara en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. 
Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention". Ett kommungemensamt inriktningsmål är att 
"Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov". 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att implementera barnperspektivet i styrdokument och besluts-
ärenden. Att plantera ett barnens träd i Uppsala blir en symbol för kommunens vilja att arbeta i 
barnkonventionens anda. 

I motionen lämnas två förslag på platser för trädet. Här föreslås att gatu- och samhälls-miljönämnden, 
som svarar för de kommunala parkerna, får i uppdrag att utse lämplig plats och där plantera ett 
Barnens träd. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

1111111». 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

(fortsättning § 94) 

Planteringen bör genomföras med ett lämpligt arrangemang för att ge uppmärksamhet på att 
kommunens på detta sätt uppmärksammar barnkonventionen. I detta bör representanter för 
kommunens ledning liksom företrädare för föreningen Barnens träd samt andra organisationer som 
arbetar med barnkonventionen bjudas in att delta. Gatu- och samhällsnämnden föreslås därför få i 
uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen organisera och genomföra ett arrangemang i samband 
med planteringen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för inköp, plantering samt skötsel under två år kostar cirka 15 000 kronor för ett parkträd 
till exempel lind, lönn, ek eller liknande. Den tas inom gatu- och samhällsmiljönämndens budget för 
2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 8 april 2016. 
Arbetsutskottet har biträtt förslaget. 

Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,12». KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 95 

Anmälningsärende 
KSN-2016-0147 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över anmälda ärenden till protokollet. 

Ärendet 
Förteckning anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 5 april till och med 4 maj 2016: 

1. Anmälan om särskild aktivitet i partigrupp, vänsterpartiet 9 maj 2016, KSN-2016-000. 
2. Nya anställningar perioden april 2016, KSN-2016-0490. 
3. Attestförteckning för kommunstyrelsen, valnämnden och finansförvaltningen, KSN-2015-2451. 
4. Förtydligande av regelverket kring rätten till tjänstledighet för arbete utanför kommunen — 
Rörlighetsriktlinjema, KSN-2014-1412. 
5. SKL:s sammanträdesplan för 2017. 
6. Protokoll Mark- och expolateringsutskottet den 12 april 2016. 
7. Protokoll Handikapprådet den 19 februari 2016. 
8. Protokoll Brottsförebygganderådet den 10 mars 2016. 
9. Protokoll Milj övå'rdsrådet den 22 februari 2016. 

Utdragsbestyrkande 

(33±, 
Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 96 

Delegationsbeslut 
KSN-2016-0148 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga förteckning över fattade delegationsbeslut till protokollet. 

Ärendet 
Förteckning delegationsbeslut perioden 4 april till och med 4 maj 2016: 

1. Ordförandens beslut om tillförordnad stadsdirektör perioden 2-6 maj 2016. 
2. Delegationsbeslut, enhetschef samordning flyktingfrågor, KSN-2016-0694. 
3. Nya anställningar perioden april 2016, KSN-2016-0490. 
4. Protokoll kollektivavtal den 1 januari 2016, KSN-2016-0507. 
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upeniut KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 97 

Val av representant till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
KSN-2016-1157 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Hilde Klaesson (S) som representant till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) till och med den 31 
december 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPni.f. KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-11 

§ 98 

Personalärende 
KSN-2016-0502 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anna Bittner till personaldirektör från och med 12 maj 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 82 
Ärende 4 
Översiktsplan 2016 

Reservation 
M, L och C 

Uppsala är en del av Sveriges ledande tillväxtregion. Tillsammans med Stockholm tillhör Uppsala 
landets största arbetsmarknadsregion, med drygt en fjärdedel av befolkningen och cirka en tredjedel av 
rikets sysselsättning. 2030 beräknas hälften av Sveriges ekonomiska tillväxt att genereras i 
huvudstadsregionen. I befolkningstal innebär det en ökning med uppemot 700 000 invånare. Uppsala 
kommuns handlingsutrymme de närmaste decennierna påverkas i hög grad av ett antal delvis 
sammantvinnade utvecklingsförutsättningar, Uppsalas förmåga och politiska vilja att växa och 
förmåga att få till stånd investeringar i transportinfrastruktur. 

Översiktsplanen syftar till att dra upp riktlinjer för hur framtidens Uppsala ska utvecklas. Eftersom 
översiktsplanen sträcker sig över flera mandatperioder är det viktigt att nå en överenskommelse över 
blockgränsema. Utan en sådan överenskommelse finns det ingen långsiktighet i översiktplanen vilket 
riskerar att försämra Uppsalas utveckling och göra kommunen mindre attraktivt att etablera sig i. 
Många av de synpunkter och förbättringsförslag som allianspartiema lämnade under samrådstiden har 
omhändertagits och inarbetats i översiktsplanen. Våra partier ställer sig dock fortfarande frågande till 
ambitionsnivån och genomförbarheten i vissa av förslagen som presenteras i förslaget till ny 
översiktsplan. 

Uppsala kommun har en stark befolkningstillväxt och ökar 2016 med 1,24 procent. Med ett mål om 
minst 3000 nya bostäder per år kommer Uppsala kommuns befolkning att öka med 1,5-2 procent per 
år framöver. År 2030 kommer Uppsala kommun ha en population på 250 000 invånare och år 2050 når 
vi 350 000 invånare. Det är således prioriterat att uppfylla det blocköverskridande målet om att bygga 
minst 3000 nya bostäder per år. Tillgången till bostäder är en ödesfråga för Uppsalas framtid då 
rekrytering till både universitet och näringsliv är viktiga faktorer för Uppsalas tillväxt. För att detta 
mål ska nås måste vi arbeta för att all typ av bostadsbyggande ska utvecklas och det ska tydligt framgå 
i kommunens översiktsplan. 

Uppsala måste byggas ut och tillåtas expandera. Exploateringen av nya utvecklingsområden och nya• 
stadsdelar ska planeras och tydliggöras i översiktsplanen. Samtidigt måste ny bebyggelse tillåtas i 
stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av nya utvecklingsområden 
förhindras växa fram. Vi anser därför bland annat att utbyggnaden av Vänge ska vara minst 900 
bostäder och att nödvändiga infrastruktursatsningar, så som tågstopp, ska prioriteras. Utvecklingen av 
järnvägen är av strategisk betydelse. Ostkustbanans kapacitetshöjning söderut med fyra spår mellan 
Stockholm och Uppsala är den enskilt viktigaste infrastrukturåtgärden för utbytet med Stockholm och 
Arlanda. Kapacitetshöjningen är även en förutsättning för tågstopp i Uppsala södra/Bergbrunna. 

Det är viktigt att det förs en expansiv bostadspolitik där även grönområden av hög kvalitet tillkommer. 
Ambitionen är att alla Uppsalabor ska ha maximalt 300 meter till ett grönområde. Målet ska vara att 
små och stora grönområden i och omkring staden är sammankopplade till gröna stråk. Det är samtidigt 
angeläget att planering för dagvattenhanteringen görs med respekt för bebyggelse, parker, idrottsytor 
och annan infrastruktur. Många framgångsrika exempel finns där detta kan göras integrerat. Som 
exempel kan dagvatten mynna ut ytligt i parkmiljöer. 

Uppsala växer, inte minst innerstaden. När fler människor ska bo och leva i innerstaden är det viktigt 
att bevara och utveckla det som gör innerstaden unik, inte minst de historiska och kulturella delarna. 
När vi blir fler blir det samtidigt ännu viktigare att utveckla kommunens grönområden genom att höja 
kvaliteten i våra gemensamma rum och parker. För att skapa en levande stadsmiljö behövs ytor för 



handel, restauranger och caféer att under de varma månaderna ges möjlighet att ha exempelvis 
uteserveringar. Ett sätt att skapa fler ytor är att skapa fler och bättre parkeringslösningar, det får bort 
parkerade bilar från gator och torg utan att försämra möjligheten att använda bilen för att besöka 
innerstaden. För framför allt handeln i innerstaden är tillgängligheten, oavsett trafikslag, särskilt 
viktig. 

Ett utbyggt Uppsala kräver god väginfrastruktur och kollektivtrafik i hela kommunen. Detta kan vidare 
öppna för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Med utbyggnaden av Södra staden kommer det 
krävs en utbyggnad av väginfrastrukturen. Ultunalänken bör förutom kollektivtrafik, gång och cykel, 
även kunna trafikeras av bilar, utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

En aktiv bostads- och markpolitik och flexiblare planer ska öka antalet byggherrar och variationen i 
bostadsproduktionen, så att både mindre och större aktörer kan utveckla ett mer varierat utbud av 
bostäder och upplåtelseformer, samt ytor och lokaler för olika typer av verksamhet. Utbudet av 
kontorslokaler, industrimark och lokaler för handel och service behöver följa utvecldingen för att 
balans skall råda mellan utbud och efterfrågan 

Näringslivet är en förutsättning för kommunens utveckling. Om det inte finns verksamhetslokaler och 
arbeten i Uppsala riskerar vi på sikt att Uppsala utvecklas mer mot en sovstad till Stockholm och att 
fler människor och företag väljer att flytta närmare arbetstillfällen i framförallt Stockholm. Det är 
därför av stor vikt för Uppsalas fortsatta utveckling att vi ligger i framkant med nya investeringar i 
moderna lokaler. Det finns även goda möjligheter att förtäta i närheten av Uppsala resecentrum. 
Arbetsplatser i närheten av resecentrum är fördelaktigt av flera skäl, dels så skapar det mer liv och 
rörelse i området, dels gör närhet till stationen det enklare för företag att rekrytera personal som 
pendlar från andra ställen än Uppsala och dels är Arlanda bara drygt 15 minuter bort. 

Uppsala måste slå vakt om och stärka förutsättningarna för företag inom våra spetsområden, såsom 
life science, ICT och high tech. Dessa företag är motorer i ekonomin och stärker efterfrågan inom allt 
från teknisk konsultverksamhet, finansiella och legala tjänster, till transport, besöksnäring och handel. 
Kompetensförsörjningen är dessa företags viktigaste fråga, vilket är ytterligare en anledning till att det 
måste bli enklare att flytta hit och att byta bostad. 

För att kunna locka fler människor till vår kunskapsregion och skapa fler jobb som genererar en ännu 
bättre välfärd måste Uppsala vara en kommun i framkant. I Uppsala finns framtidens upplevelser. Här 
finns kultur med spets och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt 
evenemangsarenor som lockar människor och tillställningar från hela världen. 

Förlängd planeringshorisont och ambitionen om högre tillväxttakt väcker även ett antal frågor om 
tröskelinvesteringar och systemförändringar, till exempel gällande avloppssystemet. 
Kapacitetsbegränsningar och kommande reinvesteringsbehov i avloppsreningsverket gör tillsammans 
med stadsutveckling i närområdet det rimligt att pröva alternativa ansatser till att klara 
avloppshanteringen på annan plats. Att avloppsreningsverket i översiktsplanen bedöms närapå 
tillräckligt för att möta kommunens utveckling fram till 2050 visar den låga ambitionsnivån. Våra 
partier anser därför att det är viktigt att undersöka alternativ och uppdra till 
stadsbyggnadsförvaltningen att göra en lokaliseringsstudie för ett nytt reningsverk i Uppsala samt 
utreda möjligheterna till att delvis göra detta ihop med andra intressenter såsom närliggande 
kommuner. 

Våra partier vill verka för ambitiösa och seriösa klimatmål som tas fram i stor politisk enighet. Därför 
skärpte vi kraven sju gånger under åtta år och landade i ett klimatprogram som tog sikte på långsiktigt 
hållbara och realistiska mål som syftade till att minska vår negativa miljöpåverkan och att maximera 
vår positiva påverkan. Hållbarhet är en förutsättning för att Uppsala ska fortsätta att utvecklas till en 
attraktiv kommun för medborgare, näringsliv och för samhället i stort. 

Vi hade egna förslag till tilläggsyrkanden och reserverar oss till förmån för dessa. 



Ärende 4 
	 Bilaga B § 82 

Översiktsplan 2016 

VISA IN 	I ENTIONER OCH BEHOV AV FYRA SPÅR 

För att nationellt visa behovet av fyra spår mellan Uppsala och Stockholm anser Centerpartiet att det 
behövs en tydligare prioriteringsordning än den som beskrivs på s. 41 i A-handlingen under rubriken 

5.3.1 Alternativ. 
Om stadsstråket och länken över Fyrisån vid Ultuna dröjer, kan det bli aktuellt att tidigare uppgradera 
kollektivtrafiksystemet mellan Bergsbrunna och Gränby för att erhålla viss avlastning av resecentrum. 
Mer förtätning är möjligt i Årsta och Gränby. Viss omvandling till blandad stadsmiljö kan ske i norra 
Fyrislund, Öster om E4 vid Gränby kan verksamhetsområdet utvecklas. Om det inte är rimligt att 
utveckla vare sig södra delen av Södra staden eller Bergsbrunna under den här perioden (på grund av 
att det inte har etablerats någon ny tågstation), kan de västliga delarna av stabbygärdena och eventuellt 
delar av Herrhagsskogen tas i anspråk på ett sådant sätt att det fungerar med kommande utveckling av 
stadsnoden och med stationsläget i Börjetull och en ny järnväg mot Enköping. 

Centerpartiet vill se en tydlig prioritering av exploatering styrt till de södra delarna av staden för att 
sätta ordentligt tryck och visa behovet av ett stationsläge i Bergsbrunna och fyra spår till Stockholm. 

SATSNINGAR INOM PLANPERIODEN 

Centerpartiet anser att tidshorisonten ligger för långt fram för vissa satsningar (efter 2050). Vi anser att 
de satsningar som beskrivs ska hållas inom planperioden eller inte tas in i en översiktsplan. 

KRANS ORTS S ATSNING OCH MIKROREGIONSFÖRSÖRJNING 

Centerpartiet vill inte att invånarantalet på landsbygden ska minska procentuellt till staden. I tidigare 
och nuvarande förslag till ÖP 2016 uppfylls inte detta vilket gör att landsbygden på sikt kommer att 
avfolkas och servicen minska ytterligare. Centerpartiet ser därför att det behöver göras en tydligare 
prioritering av kransorter och deras tillväxt. Liksom prioriteringar och satsningar görs för stadsdelar i 
staden bör även landsbygden få en prioriteringsordning där strategiskt liggande kransorter utvecklas 
som större servicenoder som kan försörja sitt omland så kallade mikroregioner. 

GRÖNYTOR OCH PARKER I STADEN 

Det är bra att grönstrukturplaneringen ska vidareutvecklas. Centerpartiet värnar stadsgrönska då 
kvalitativ parkmark inte återskapas med gröna tak och inte heller kompenseras av kommunal närnatur. 
Därför anser vi att alla stadsdelar ska säkras med det som enligt parkplanen för Uppsala kommun 
definieras som stadsdelspark. Vidare måste även stadsdelsparkerna kompletteras med kvartersparker 
för att klara av att kompensera för det slitage som kommer med en växande kommunbefolkning och 
förtätning. Den föreslagna exploateringen av Stabby-Flogsta betonar än mer vikten av en 
stadsdelspark i Luthagen. 

I parkplanen (2012) för Uppsala kommun framgår att: En allmän park i kvarteret Seminariet skulle 
komplettera parkstrukturen i den östra delen av Luthagen. 



TIDSHORISONT 2050 

Centerpartiet anser det vara oklokt att skjuta fram en redan förlängd tidshorisont ytterligare. Det 
riskerar att fördröja viktiga beslut. Översiktsplanen bör dessutom vara kopplad till en tydlig 
prioriteringskalkyl för olika satsningar och var de ligger i tiden. 

STABBY-FLOGSTA 

Centerpartiet ställer sig positiva till att koppla samman Nordvästra Uppsala med Södra staden via 
Gottsunda till Bergsbrunna. Vi anser däremot det vara tillräckligt att bygga runt 2000 bostäder i 
stabbyområdet. Detta enligt tidigare beslut enligt tidigare resonemang och beslut och med 
förtätningsmöjligheter på 2000 i Flogsta. Exploateringen av Stabby-Flogsta samt det planerade 
tågstoppet i Börje Tull gör det än mer angeläget att utveckla Seminarieparken till en rekreationspark 
för främst Luthagsborna och Svartbäcksborna. 

STÖRRE EXPLOATERING AV EXTERNA KÖPCENTRA 

Centerpartiet vill se att stadsbyggnadsförvaltningen utreder vilka möjligheter det finns att koncentrera 
mer bostadsbyggande på köpcentra eller i anslutning till dessa. Höjd exploatering i staden, 
avgiftsbelagd parkering i hela staden och färre parkeringsplatser leder till att externhandeln gynnas. 
Den moderna familjen vill ha god service vid sitt boende och det finns på parkeringarna vid 
Stenhagen, Gottsunda och Gränby. Här finns goda möjligheter att bygga parkeringshus och bygga 
bostäder ovanpå både dessa och intilliggande köpcentra. 

Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet; 

att en prioriteringsordning sätts till att i första hand bebygga och förtäta stadens södra delar för att 
gynna fyra spår till Stockholm. 

att tidshorisonten "i slutet av planperioden" ges en tydligare och tidigare tidsbestämning 

att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge utvecklas med förstärkt VIA-nät, bostäder, 
närservice, äldreboende, servicebostäder, pedlarparkering och stärkt kollektivtrafik och 
prioriteras till mitten av planperioden. 

att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge definieras som servicenoder i kommunala 
mikroregioner. 

att kvarteret seminariet säkras som stadsdelspark 

att tidshorisonten för ÖP 2016 sätts till 2050 och att planerade satsningar ska ske inom denna period. 

att Stabby-Flogsta exploateras med max 2000 i Flogsta, max 4000 i Stabby inom planperioden. 

att Stenhagen, Gränby och Gottsunda utreds för bostadsexploatering på parkering och på befintliga 
byggnader. 

Stefan Hanna (C) 
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KS, 11 maj, ärende 5, Utställning av innerstadsstrategin 

Reservation (L) 

Liberalerna anser att Innerstadsstrategin i stora drag pekar mot en utveckling där Uppsalas stadscentrum 
utvecklas positivt. Liberalerna anser dock att förslaget brister på några områden. 

Det saknas en tydlig definition av hur en stadsgata ska se ut utifrån Trafikverkets olika exempel. I förslaget 
skrivs det att Råbyvägen ska omvandlas från trafikled till stadsgata, men vilken typ av stadsgata avses? 
Liberalerna är starka förespråkare av att utveckla cykelvägar, kollektivtrafik, gångstråk samtidigt som god 
framkomlighet för bilar måste finnas eftersom bilar även framöver kommer vara en stor del i trafikbilden. 
Råbyvägen har tidigare inte haft några bilköer. Idag, efter den första omläggning av trafiken på Råbyvägen 
där bilens framkomlighet har kraftigt begränsats, är bilköer vanliga. Normalt brukar man bygga bort 
bilköer, men i Uppsala bygger man nya bilköer. Liberalerna saknar en tydlig beskrivning av hur en fortsatt 
omvandling av Råbyvägen till en stadsgata, så som det står i strategin, kan göras utan att bilköer bildas och 
utan att säkerheten och tryggheten för alla som kommer att använda den framtida stadsgatan äventyras. 

Liberalerna saknar också en ordentlig ekonomisk redovisning för den kommande perioden. Hela strategin, 
som i sig sträcker sig fram till 2050, kommer att innebära stora investeringar i miljardbelopp för 
kommunen. Därför borde ärendet ha kompletterats med en kostnadsberäkning som går i samklang med den 
investeringsbudget som kommunfullmäktige har fastställt för kommande år. Annars är risken stor att 
strategin omvandlas till en vision som inte går att förverkliga på grund av brist på nödvändiga 
investeringsmedel och avsaknad av tydliga prioriteringar utifrån välgrundade beräkningar. Väl skötta 
finanser är A och 0 för Uppsalas utveckling. 

Moderna och snabba cykelleder är ett bevis på en modern och progressiv stad och kommun. 
Innerstadsstrategin handlar om ett område som sträcker sig långt utanför den absoluta stadskärnan. Därför 
kan meningen om att snabba cykelleder inte ska byggas inom strategins område leda till att sådana leder 
inte dras där de flesta i Uppsala använder sin cykel för transport till arbetsplatsen, skola eller andra besök. 
Liberalerna vill på den punkten inte använda den generella texten om förbud för snabba cykelleder, utan 
vill att meningen ska ändras till att snabbcykelleder ska byggas i Uppsalas centrum där det passar och där 
det kan leda till att ännu fler Uppsalabor använder cykeln istället för bilen. Liberalerna vill bygga förbifart 
Uppsala för cyklister, för att göra cykeln till attraktivt och snabbt transportval. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna: 

Att en precisering av vad som i Innerstadsstrategin avses med begreppet stadsgata (s. 25) presenteras. 

Att skrivelsen om att snabbcykelleder inte ska dras inom Innestradsstrategins område (s. 36 & 37) ersätts 
med att snabbcykelleder ska byggas i Uppsalas centrum där det passar och där det kan leda till att ännu fler 
Uppsalabor använder cykeln istället för bilen. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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Utställning av Innerstadsstrategin 

FLER OCH BÄTTRE PARKER 

Det står i riktlinjer att man ska stärka kopplingar till och tillgängliggör befintliga parker och 
trädgårdar. Vi håller med om att i takt med att Uppsala växer och förtätas finns behov av nya parker 
och bättre tillgänglighet till befintliga parker. Avsnittet utgår från kommunens parkplan där det även 
framgår att: En allmän park i kvarteret Seminariet skulle komplettera parkstrukturen i den östra delen 
av Luthagen. 

Därför anser vi att alla stadsdelar ska säkras med det som enligt parkplanen för Uppsala kommun 
definieras som stadsdelspark. Vidare måste även stadsdelsparkerna kompletteras med kvartersparker 
för att klara av att kompensera för det slitage som kommer med en växande kommunbefolkning och 
förtätning. 

GÅNGFARTSZONER 

Den hastiga asfalteringen av cykelbanan som nu gjorts på Östra Ågatan kunde gjorts mycket bättre 
och med större hänsyn till Innerstadsstrategin. Östra Ågatan har stor potential och vi välkomnar att 
Innerstadsstrategin tar ett större grepp. Vi hoppas att det i framtiden förhindrar politiskt hastigt fattade 
beslut som verkar negativ på det långsiktiga arbetet med att kvalitativt utveckla våra gemensamma 
offentliga rum. Vi vill se ett större fokus på gående. Övriga trafikslag ska ha rätt till gaturummen men 
på fotgängarnas villkor. Vi ser cykeln som ett prioriterat trafikslag men anser att hastigheterna ska 
begränsas i innerstaden för att gynna vistelsen i det offentliga rummet. 

CYKELBRO VID VRETGRÄND 

Centerpartiet efterfrågar en tydlig beskrivning och utredning om vad som faktiskt kommer förbättras 
av en ny bro i Vretgränds förlängning då den inte bidrar till förbättrade flöden. Flödena kommer 
snarare förvärras då folk fortfarande kommer cykla på Islandsbron för att ta sig mellan Munkgatan mot 
Kungsgatan och Centralstationen. 

Med anledning av ovastående yrkar Centerpartiet; 

att kvarteret seminariet säkras som stadsdelspark 

att Drottninggatan, Östra Ågatan och Västra Ågatan genom lokala trafikföreskrifter definieras som 
gångfartszoner. 

att stycket om en ny bro över Fyrisån i Vretgränds förlängning stryks tills en tydlig 
trafikplaneringsplan presenteras 

Stefan Hanna (C) 
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Ärende 6 
Inrättande av utskott för sociala hållbarhetsfrågor 

Yrkande 
Centerpartiet yrkar; 

att utbildningsnämnden ska ingå vid inrättandet av ett KSAU-S 

att att-satsen om att avveckla folkhälsorådet stryks 

Centerpartiet delar majoritetens synpunkter om att vi har ett KSAU-P för "hårda" frågor men inte för 
våra mjuka som representerar över 85 % av våra kostnader. Därför vill vi att även 
Utbildningsnämnden ska ingå. För behandling av jämställdhetsfrågor anser vi att ett KSAU-S är en 
utmärkt plattform för att lyfta jämställdhetsfrågor och bör ingå i detta utskott i stället för inrättande av 
ett separat råd. 

Vad avser ersättningar kopplade till en nyinrättad KSAU-S anser vi att det ska beredas i den 
ersättningskommitté vi har. Vi anser dessutom att ordförandeskapet ska tillfalla en redan 
fulltidsarvoderad politiker för att inte drabba kommunens ekonomi. 

Centerpartiet anser dock att det är fel att avveckla Folkhälsorådet på grund av politikens oförmåga att 
göra rådet meningsfullt. Under Centerpartiets ledning av folkhälsorådet var ledamöterna närvarande 
och vi fick fram nämndövergripande projekt som gav resultat. Folkhälsorådet har också varit en 
plattform där även civilsamhället och ULL haft värdefull representation. 

Centerpartiet anser därför att Folkhälsorådet bör finnas kvar men att det kan avgränsas till två gånger 
om året och det bör ledas av KSO eller kommunstyrelsens förste vice ordförande. 
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Ärende 7 

Inrättande av jämställdhetsråd 

Yrkande 
Centerpartiet yrkar avslag till motionen 

Centerpartiet anser att det enda råd kommunen har behov av, förutom de redan existerande, är ett 
Ekonomiskt råd. För behandling av jämställdhetsfrågor anser vi att kommunens nya arbetsutskott för 
mjuka frågor, KSAU-S, är en utmärkt plattform för att lyfta jämställdhetsfrågor. 

För Centerpartiet är jämställdhet ett självklart arbete som ska drivas av samtliga förtroendevalda och 
tjänstemän utifrån de organisationsenheter vi har. 

Vad avser ersättningar kopplade till ett nytt råd ska det beredas i den ersättningskommitté vi har innan 
sådana förslag läggs. Vid inrättandet av nya råd anser vi att ordförandeskapet ska tillfalla en redan 
fulltidsarvoderad politiker för att inte drabba kommunens ekonomi. 
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