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Kommunfullmäktige

Nr 4. Årsredovisning 2009 samt 2010 för Stiftelsen Jälla Egendom
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja styrelsen för Stiftelsen Jälla Egendom ansvarsfrihet för 2009 och 2010 års
förvaltning
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat
att fastställa Stiftelsen Jälla Egendoms årsredovisning och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåren 2009 och 2010.
Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Ärendet
Vid genomgång av ärendebalansen för kommunstyrelsen har noterats att någon redovisning ej
lämnats avseende Stiftelsen Jälla egendom. Denna stiftelse ingår inte i den samlade
redovisningen av Uppsala kommuns förvaltade stiftelser som lämnats i stiftelseboksluten
varför ett särskilt beslut är nödvändigt avseende ansvarsfrihet samt fastställande av
årsredovisning och förvaltningsberättelse.
Stiftelsen har den 19 april 2010 inkommit med årsredovisning för år 2009 (bilaga 1, se
separat bilaga). Stiftelsen redovisar ett negativt resultat på 741 172 kronor (jämfört med ett
positivt resultat föregående år på 1 475 000 kr). Det är en förändring efter fyra år med
överskott. Den främsta orsaken till det försämrade resultatet är att värdet av försäljning av
produkter från lantbruket sjunkit och lägre inkomster från avverkning. Stiftelsen har dock
byggt upp ett eget kapital, vilket gör att ett enstaka år med förlust kan klaras.
Stiftelsen förvaltas av Uppsala kommun. Med hänvisning till revisorernas revisionsberättelse
föreslås styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.
Stiftelsen har den 30 mars 2011 inkommit med årsredovisning för år 2010 (bilaga 2, se
separat bilaga). Stiftelsen redovisar ett positivt resultat på 13 435 kronor (jämfört med ett
negativt resultat föregående år på 741 172 kr). Det är en förbättring mot föregående år trots att
Jällagymnasiets ersättning till stiftelsen reducerats med nära en miljon kronor. Minskning
motsvaras dock av lägre personalkostnader samtidigt som intäkterna för sålda produkter har
stigit kraftigt jämfört med föregående år. En god ekonomisk hushållning gör att stiftelsen åter
kan börja bygga upp ett eget kapital.
Stiftelsen förvaltas av Uppsala kommun. Med hänvisning till revisorernas revisionsberättelse
föreslås styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
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Kommunfullmäktige

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att de föreslagna delområdena enligt redovisad bilaga ska utgöra verksamhetsområde för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.
Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Ärendet
Uppsala vatten och avfall AB har i enlighet med ägardirektiven upprättat förslag enligt bilaga
till verksamhetsområde.
Föredragning
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska verksamhetsområdet för den allmänna
VA-anläggningen fastställas av kommunen. Verksamhetsområdet omfattar idag 20
delområden som består av staden och ett antal tätorter. När tätorter byggs ut och nya
tillkommer behöver verksamhetsområdet justeras.
Förslaget till förändringar av verksamhetsområdet utgörs dels av utvidgningar i anslutning till
befintligt verksamhetsområde, dels av nya delområden för Vaksala-Lunda i Jälla respektive
Skölsta där ny detaljplan vunnit laga kraft eller är under överprövning.
Mer utförlig beskrivning återfinns i bilaga.
Bilaga

Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att de föreslagna delområdena ska utgöra verksamhetsområde för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Uppsala kommun.
Sammanfattning
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (VA-lagen) ska det område inom vilket
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är verksam vara fastställt av kommunen. I
Uppsala kommun omfattar det nuvarande verksamhetsområdet för vatten och avlopp
Uppsala stad och 19 mindre tätorter. Förutom befintligt verksamhetsområde med utökningar i
samband med detaljplaneläggning föreslår Uppsala Vatten och Avfall AB att även den
fastställda detaljplanen för Vaksala-Lunda i Jälla och den föreslagna nya detaljplanen för
Skölsta ska ingå i verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
Uppsala kommun.
Ärendet
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (VA-lagen) ska det område inom vilket
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är verksam vara fastställt av kommunen
oavsett om det är kommunen själv eller ett bolag som är huvudman för verksamheten. I
ägardirektiven för Uppsala Vatten och Avfall AB uppdras åt bolaget att för beslut i
kommunfullmäktige utarbeta förslag till verksamhetsområde.
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VA-lagen innehåller också bestämmelser om vilka områden i en kommun som ska vara
verksamhetsområde för en allmän VA-anläggning. Avsikten är att tätorter ska få sitt behov av
vattenförsörjning och avlopp ordnat genom en allmän VA-anläggning. I regel är dessa
områden också detaljplanelagda.
Den allmänna VA-anläggningen är uppdelad på de tre ändamålen vatten, spillvatten och
dagvatten. Vanligen omfattar verksamhetsområdet alla tre ändamålen, men kan för
begränsade delar bara omfatta ett eller två ändamål. Förklaringen är att det i vissa fall inte
har ansetts finnas behov av alla ändamål. Vanligast är att behovet att avleda dagvatten inte
finns på grund av gynnsamma markförhållanden eller att dagvattenhanteringen har lösts
inom området på annat sätt.
I Uppsala kommun omfattar det nuvarande verksamhetsområdet för vatten och avlopp
Uppsala stad och tätorterna Ramstalund, Vänge, Järlåsa, Bälinge, Lövstalöt, Skuttunge,
Björklinge, Läby, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Hammarby-Vallby, Gåvsta, Rasbokil,
Gunsta, Länna, Almunge, Knutby och Danmarks kyrkby. Frågan om utvidgning av
verksamhetsområdet sammanfaller som regel med detaljplaneläggning i anslutning till
befintligt verksamhetsområde.
Förutom befintligt verksamhetsområde med utökningar i samband med detaljplaneläggning
föreslår Uppsala Vatten och Avfall AB att även den fastställda detaljplanen för VaksalaLunda i Jälla och den föreslagna nya detaljplanen för Skölsta ska ingå i verksamhetsområdet
för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun.
Den exakta avgränsningen av de olika delområdena av verksamhetsområdet redovisas som
digitala kartor. För tydlighetens skull redovisas det föreslagna verksamhetsområdet för vatten
på en uppsättning kartor och de föreslagna verksamhetsområdena för spillvatten och
dagvatten på en annan uppsättning kartor. Kartorna finns tillgängliga på Uppsala Vattens
hemsida www.uppsalavatten.se/verksamhetsomrade eller på bifogat USB-minne.

Register för förslag till verksamhetsområden
För att titta på kartan tryck ner ctrl och klicka på namnet på den tätort du vill se.

Almunge dag‐ och spillvatten
Almunge vatten
Björklinge dag‐ och spillvatten
Björklinge vatten
Bälinge dag‐ och spillvatten
Bälinge vatten
Danmark dag‐ och spillvatten
Danmark vatten
Gunsta dag‐ och spillvatten
Gunsta vatten
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Gåvsta dag‐ och spillvatten
Gåvsta vatten
Järlåsa dag‐ och spillvatten
Järlåsa vatten
Knutby dag‐ och spillvatten
Knutby vatten
Läby dag‐ och spillvatten
Läby vatten
Lännaholm dag‐ och spillvatten
Lännaholm vatten
Lövstalöt dag‐ och spillvatten
Lövstalöt vatten
Ramstalund dag‐ och spillvatten
Ramstalund vatten
Rasbokil dag‐ och spillvatten
Rasbokil vatten
Skuttunge dag‐ och spillvatten
Skuttunge vatten
Skyttorp dag‐ och spillvatten
Skyttorp vatten
Skölsta dag‐ och spillvatten
Skölsta vatten
Storvreta dag‐ och spillvatten
Storvreta vatten
Uppsala norra dag‐ och spillvatten
Uppsala norra vatten
Uppsala södra dag‐ och spillvatten
Uppsala södra vatten
Vaksala‐Lunda dag‐ och spillvatten
Vaksala‐Lunda vatten
Vallby‐Hammarby dag‐ och spillvatten
Vallby‐Hammarby vatten
Vattholma dag‐ och spillvatten
Vattholma vatten
Vänge dag‐ och spillvatten
Vänge vatten
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Almunge
Almunge tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
ALMUNGE TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

7

Almunge
Almunge tätort
tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
ALMUNGE TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

8

Björklinge
Björklinge tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
BJÖRKLINGE TÄTORT
SKALA: 1:6000
2011-09-21

9

Björklinge
Björklinge tätort
tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
BJÖRKLINGE TÄTORT
SKALA: 1:6000
2011-09-21

10

Bälinge
Bälinge tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
BÄLINGE TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

11

Bälinge
Bälinge tätort
tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
BÄLINGE TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21
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Danmark
Danmark tätort
tätort

SKÖLSTA 1:18

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
DANMARK TÄTORT
SKALA: 1:3000
2011-09-21
13

Danmark tätort

SKÖLSTA 1:18

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
DANMARK TÄTORT
SKALA: 1:3000
2011-09-21

14

15

Gunsta
Gunsta tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
GUNSTA TÄTORT
SKALA: 1:2000
2011-09-21

Gunsta tätort

16

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
GUNSTA TÄTORT
SKALA 1:2000
2011-09-21

Gåvsta
Gåvsta tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
GÅVSTA TÄTORT
SKALA: 1:3000
2011-09-21
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Gåvsta
Gåvsta tätort
tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
GÅVSTA TÄTORT
SKALA: 1:3000
2011-09-21
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Järlåsa
Järlåsa tätort
tätort
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SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
JÄRLÅSA TÄTORT
SKALA: 1:3000
2011-09-21

Järlåsa tätort
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FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
JÄRLÅSA TÄTORT
SKALA 1:3000
2011-09-21

Knutby
Knutby tätort
tätort
21

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
KNUTBY TÄTORT
SKALA: 1:3000
2011-09-21

Knutby
Knutby tätort
tätort

22

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
KNUTBY TÄTORT
SKALA 1:3000
2011-09-21

Läby
Läby samhälle
samhälle

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
LÄBY SAMHÄLLE
SKALA: 1:3000
2011-09-21

23

Läby samhälle

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
LÄBY SAMHÄLLE
SKALA: 1:3000
2011-09-21

24

Lännaholm
Lännaholm tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
LÄNNAHOLM TÄTORT
SKALA: 1:5000
2011-09-21

25

Lännaholm tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
LÄNNAHOLM TÄTORT
SKALA: 1:5000
2011-09-21

26

Lövstalöt
Lövstalöt tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
LÖVSTALÖT TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

27

Lövstalöt tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
LÖVSTALÖT TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

28

Ramstalunds
Ramstalunds tätort
tätort

Ramstalunds
Ramstalunds tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
RAMSTALUND TÄTORT
SKALA: 1:2000
2011-09-21

29

Ramstalunds tätort

Ramstalunds tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
RAMSTALUND TÄTORT
SKALA: 1:2000
2011-09-21

30

Rasbokil
Rasbokil samhälle
samhälle

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
RASBOKIL SAMHÄLLE
SKALA: 1:2000
2011-09-21
31

Rasbokil samhälle

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
RASBOKIL SAMHÄLLE
SKALA: 1:2000
2011-09-21

32

Skuttunge
Skuttunge samhälle
samhälle

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
SKUTTUNGE SAMHÄLLE
SKALA: 1:3000
2011-09-21

33

Skuttunge samhälle

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
SKUTTUNGE SAMHÄLLE
SKALA: 1:3000
2011-09-21

34

Skyttorps
Skyttorps tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
SKYTTORPS TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

35

Skyttorps
Skyttorps tätort
tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
SKYTTORPS TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

36

Skölsta
Skölsta samhälle
samhälle

37

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
SKÖLSTA SAMHÄLLE
SKALA: 1:3000
2011-09-21

Skölsta samhälle

38

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
SKÖLSTA SAMHÄLLE
SKALA 1:3000
2011-09-21

Storvreta
Storvreta tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
STORVRETA TÄTORT
SKALA: 1:12 000
2011-09-21

39

Storvreta
Storvreta tätort
tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
STORVRETA TÄTORT
SKALA: 1:12 000
2011-09-21

40

41

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
UPPSALA NORRA
SKALA 1:10 000
2011-09-21
SPILLVATTEN
DAGVATTEN

42

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
UPPSALA NORRA
SKALA 1:10 000
2011-09-21

Vaksala-Lunda
Vaksala-Lunda
43

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
VAKSALA-LUNDA
SKALA: 1:3000
2011-09-21

Vaksala-Lunda
Vaksala-Lunda
44

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
VAKSALA-LUNDA
SKALA 1:3000
2011-09-21

Vallby-Hammarby
Vallby-Hammarby samhälle
samhälle

45

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
VALLBY-HAMMARBY SAMHÄLLE
SKALA: 1:2000
2011-09-21

Vallby-Hammarby samhälle

46

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
VALLBY-HAMMARBY SAMHÄLLE
SKALA 1:2000
2011-09-21

Vattholma
Vattholma tätort
tätort

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
VATTHOLMA TÄTORT
SKALA: 1:5000
2011-09-21

47

Vattholma tätort

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
VATTHOLMA TÄTORT
SKALA: 1:5000
2011-09-21

48

Vänge
Vänge tätort
tätort

49

SPILLVATTEN
DAGVATTEN

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE
DAG- OCH SPILLVATTEN
VÄNGE TÄTORT
SKALA: 1:4000
2011-09-21

Vänge
Vänge tätort
tätort

50

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
VÄNGE TÄTORT
SKALA 1:4000
2011-09-21

51
Uppsala centralort

Teckenförklaring
Översikt - Versamhetsområde

2011-10-17

52

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTEN OCH DAGVATTEN
UPPSALA SÖDRA
SKALA 1:10 000
2011-09-21
SPILLVATTEN
DAGVATTEN

53

FÖRSLAG
VERKSAMHETSOMRÅDE - VATTEN
UPPSALA SÖDRA
Uppsala centralort

SKALA 1:10 000
2011-09-21
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Kommunfullmäktige

Nr 6. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförande i grupp 4 och
vice ordförande i grupp 5
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att justera ERS 11 (§ 8 andra avsnittet andra stycket) så att ordförande i grupp 1,2,3 och 4
samt vice ordförande i grupp 3, 4 och 5 kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
sammanträden och förrättningar trots att de inte får timarvode.
Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Ärendet
ERS-gruppen har i skrivelse den 31 oktober 2011 (bilaga) föreslagit en justering av ERSbestämmelserna innebärande att även ordförande i grupp 4 och vice ordförande i grupp 6 ska
ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträden och förrättningar trots att
timarvode inte utgår.

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Föredragning
När det gäller arvodesregler för förtroendevalda framlägger kommunledningskontoret det som
ERS-gruppen fört fram.
Ekonomiska konsekvenser
Som framgår av skrivelsen från ERS-gruppen är det två nämnder, valnämnden dock endast
valår, och fyra bolag som berörs av regelförändringen. Ordföranden och vice ordföranden får
genom förslaget rätt till ersättning för upp till 16 respektive 8 timmar/månad för förrättningar
som inte berättigar till timarvode.
Kostnaden är svår att uppskatta. Skattningen skulle bygga på en bedömning av hur aktiv
respektive förtroendevald är inom ramen för det som ersätts med det fasta månadsarvodet
samt hur stor inkomstförlust vederbörande gör per timme. Någon sådan utredning har inte
gjorts.
Bilaga
ERS-gruppen har i samband med ärendet om månadsarvode till nämnderna i den nya
samhällsbyggnadsorganisationen tagit upp den regel (ERS 8 § andra avsnittet) som anger att
ordföranden i grupp 1, 2 och 3 samt vice ordföranden i grupp 3 och 4 har rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst upp till 16 timmar (ordförande) respektive 8 timmar (vice ordförande)
per månad för deltagande vid sammanträden och förrättningar till vilka timarvode ej utgår.
Denna regel har införts då huvudregeln är att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår vid
sammanträde och förrättning där timarvode utgår. För presidieledamöter med månadsarvode
utgår inte timarvode för ett antal aktiviteter.
ERS-gruppen anser att motsvarande rättighet ska finnas även för ordförande i grupp 4 och
vice ordförande i grupp 5. det innebär att presidiet i kulturnämnden, valnämnden (val), AB
Uppsala Kommuns Industrihus, Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Konsert och
Kongress AB och Uppsala Stadsteater AB har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst
enligt första stycket ovan.
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Datum

Diarienummer

2011-12-14

KSN-2011-0601

Kommunfullmäktige

Nr 7. Finansrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2011
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna.
Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Ärendet
Kommunkoncernen
Kommunkoncernens externa bruttoupplåning förbättrades med 1,6 mdr SEK i september på
grund av Uppsalahem AB:s affär med Dombron AB. Utgående nettoposition för
kommunkoncernen var 5,1 mdr SEK mot 6,8 mdr SEK vid utgången av december 2010.
Kommunen
Ingående nettofordran år 2011 var 495 mnkr. Utgående nettofordran i september 2011 var 348
mnkr. En låg skatteinbetalning i januari 2011, utbetalning på 150 mnkr till Pensionsvalet i
mars och större utbetalningar vid kvartalssluten är några förklaringar till minskningen i
nettoposition.
Medelsaldot för upplåningen under perioden januari – september var 3 136 mnkr.
Räntekostnaderna uppgick till 71,5 mnkr. Det innebär en ränta på 3,04 procent.
Marknadsräntorna har rört sig uppåt under året. Genomsnittlig återstående räntebindningstid
för lånen var 1,82 år den 30 september.
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 – 727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Medelsaldot för placeringen/utlåningen var under perioden 3 471 mnkr. Ränteintäkterna
uppgick till 90,4 mnkr, vilket motsvarar en ränta om 3,47 procent. Den genomsnittliga
återstående räntebindningstiden för placeringarna/utlåningen var 0,54 år den 30 september.
Rapporten har delgivits finansutskottet den 7 november 2011.

Koncernfinansfunktionen

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2011
1. Uppsala kommunkoncerns nettoposition
Nettopositionen är skillnaden mellan upplåning, utlåning och placering. Koncernkontot kan antingen
innebära en placering av likvida medel, positivt saldo, eller att vi använt den kredit som är kopplad till
kontot, negativt saldo.
Kommunkoncernens nettoposition förbättrades med 1 630 mnkr i september. Uppsalahem AB:s affär
med Dombron AB medförde att bolaget kunde lösa lån om 1,3 mdr SEK samt tillfälligt placera 400
mnkr.

Belopp i mnkr

dec -10

aug-11

sep-11

förändr

%

89

-34

-72

-38

-112

Internbankens externa upplåning

-2908

-2781

-2780

1

0

Uppsalahem AB:s externa upplå ning

-3847

-4163

-2896

1267

30

252

263

263

0

0

0

0

400

400

180

30

30

0

0

-6234

-6685

-5055

1630

24

Saldo på koncernkontot

Internbankens externa placeringar
Uppsalahem AB:s externa placeringar
Internbankens externa utlåning
Nettopositio n Uppsala kommunkoncern

3
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Uppsala kommunkoncerns nettoposition

Mnkr
-4 000
-4 500
-5 000
-5 500
-6 000
-6 500
-7 000
-7 500
sep 10

okt 10

nov 10

dec 10

jan 11

feb 11

mar 11

apr 11

maj 11

juni 11

jul 11

aug11

sep11

2. Uppsala kommuns internbanks nettoposition
Stora utbetalningar i slutet av månaden, på grund av kvartalsskifte, medförde att nettopositionen
försämrades med 56 mnkr.

dec-10
Koncernkonto

aug-11

sep-11

förändr

%

279

-16

-70

-54

-338

Kortfristig extern upplåning

-1 003

-751

-650

101

13

Långfristig extern upplåning

-1 905

-2030

-2 130

-100

5

Upp låning

-2629

-2797

-2 850

-53

-2

252

263

263

-1

0

Långfristig extern placering
Utlå ning till Uppsala Stadshus AB

920

995

995

0

0

Utlå ning övriga kommunala bolag

1 772

1913

1 911

-3

0

180

30

30

0

0

3 124

3 201

3 198

-3

0

495

404

348

-56

-14

Extern utlåning
Utlåning/Placering
Internbankens n ettoposition

4
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Internbankens nettoposition

Mnkr
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3. In- och utbetalningar i förvaltningsorganisationen
Bland annat fastighetsförsäljningar och riktade statsbidrag medförde stora inbetalningar i september.
Utbetalningarna var dock större på grund av kvartalsskiftet och nettot blev negativt.

Förvaltningsorganisationens in- och utbetalningar
inkl. exploatering och externa investeringar

Mnkr
1250
1000
750

Inbetalningar

500

Utbetlningar

250

Netto

0
-250

sep -11

aug -11

jul-11

jun-11

maj-11

apr-11

mar-11

feb-11

jan-11

dec- 10

nov -10

okt -10

sep -10

-500

5
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4. Internbankens genomsnittliga upplåning, placering/utlåning och ränta
Medelsaldot för internbankens upplåning var 2 970 mnkr under september månad. Räntekostnaderna
uppgick till 7,9 mnkr. Detta innebär en ränta på 3,20 %. Föregående månads medelupplåning var 3
093 mnkr och räntan
3,20 %. Den ackumulerade kostnadsräntan för 2011 är nu per september 3,04 % mot 3,02 % i augusti.

September 2011

Ackulmulerat januari - sept 2011

B elopp i mnkr

Medelsaldo Räntenetto Ränta (%)

K ortfristiga lån

B elopp i mnkr

Medelsaldo Räntenetto Ränta (%)

-937

-1,8

2,24%

K ortfristiga lån

-1179

-18,3

Långfristiga lån

-2 033

-6,2

3,65%

Långfristiga lån

-1956

-53,3

3,63%

Upplåning

-2 970

-7,9

3,20%

Upplåning

-3136

-71,5

3,04%

K ortfristig placering

183

0,4

2,31%

K ortfristig placering

286

4,4

2,03%

Långfristig placering

273

0,9

3,86%

Långfristig placering

267

7,7

3,85%

Utl åning till Uppsala Stadshus A

995

3,3

4,02%

Utl åning till Uppsala Stadshus AB

978

28,6

3,90%

Utl åning till kommunala bolag

1 940

5,7

3,52%

Utl åning till kommunala bolag

1940

49,7

3,42%

P lacering/ utlåning

3 391

10,3

3,63%

P lacering/ utlåning

3471

90,4

3,47%

5. Internbankens genomsnittsräntor
Internbankens genomsnittsränta mätt per månad var oförändrat 3,20 procent i september.
%
4,00

Internbankens genomsnittsränta och jämförelseräntor

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Internbankens genomsnittsränta

3-mån Stibor

sept-11

aug -11

jul-11

jun-11

maj-11

apr-11

mar-11

feb-11

jan -11

dec-10

nov-10

okt-10

sep -10

0,00

5-årig statsobligation

6
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6. Kreditramar och utnyttjande
Internbankens betalningsberedskap är fortsatt god.Utnyttjandet av kreditramarna minskade i
september, från 18 procent i augusti till 14 procent i september, då ramarna utökades med 300
mnkr på checkkrediten i Swedbank. I slutet av månaden var 85,8 procent av kreditramarna
outnyttjade.

B elo pp i mnkr

Limit

Utnytt jat

Kv ar a tt ut nyt tja

%

Ch ec kkredite r*

1 650

72

1 578

95, 6

Ce rtifika tspro gra m

1 000

45 0

550

55, 0

E CP-p rog ram, 150 MUS D

1 035

0

1 035

100, 0

Kredi tramar och utnyttja nde

3 685

52 2

3 163

85, 8

*varav 70 0 är g emensam fö r kommu nko nce rnen

7. Lånestruktur
De stora utbetalningarna i månadsskiftet medförde ökad upplåning. Internbanken har tagit tillfället i
akt att öka andelen långfristiga lån för att minska refinansieringsrisken.

Internba nke ns lå nes truk tur

Koncernkonto
Övriga checkkrediter
Kommuncertifikat
Övrig kortfristig upplåning
Kortfristig upplåning
Obligationslån
Övriga långfristiga lån
Långfristig upplåning
UPPLÅNING

dec-10
279
-3
-600
-400
-724
-700
-1205
-1905
-2629

aug-11
-16
-1
-550
-200
-767
-1090
-940
-2030
-2797

sept-11
-70
0
-450
-200
-720
-1 190
-940
-2 130
-2 850

förändring
-54
1
100
0
47
-100
0
-100
-53

%
-338
0
18
0
6
9
0
5
-2

7
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8.1 Förfallostruktur
Grafen nedan visar belopp och de tidpunkter då dels externt tagna lån, inklusive internbankens
belastning på koncernkontot, förfaller till betalning, dels då externa placeringar och internt utlämnade
lån ska återbetalas.

M nkr

Förfallostruktur för internbankens lån, placeringar/ utlämnade lån

Placering/
utlämnade lån
Upplåning

300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500

apr -15
maj -15
jun -15
aug -15
nov -15
dec -15
mar -16
sept -16
mar -18
apr -19
jun -19
jul -20
dec -20
jul - 22
apr -23

mar -14
apr -14
maj -14

mar -13
maj -13
aug -13
okt -13
dec -13

okt -11
dec -11
jan -12
feb -12
mar -12
apr -12
jun -12
okt -12
dec -12

-600

8
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8.2 Förfallostruktur, specifikation
Förfall för internbankens lån, pl acering och utlåning
Nr

L ångiva re
Ko nce rnkonto Swedba nk
Checkräkning, SHB, SEB

Mn kr

Nr

Vidareutlåning/Place ring

Mnkr

Fö rfallodatum

-70

okt-11

0

okt-11

10 0578

Ko mmuncertifikat SEB

-100

okt -11

10 0529

Ko rtfristig t lån SEB

-100

okt -11

10 0582

Ko mmuncertifikat SWB

-100

dec-11

10 0583

Ko mmuncertifikat SEB

-150

ja n-12

10 0584

Ko mmuncertifikat SWB

-100

10 0449

L ångfristigt lå n, Nordea

-120

10 0561

Obligationslån MTN 121 , Swedbank

-100

10 0460

L ångfristigt lå n, Nordea

-100

ja n-12
20 0152 Fyrishov AB

L ångfristigt lå n, Nordea

10 0374

Obligationslån MTN 111 , Nordea

feb -12
mar-12
apr -12

20 0126 Gamla Uppsalabuss AB
10 0480

120

4

jun -12

-50

20 0169 AB Uppsala kommuns Industrihu s

50

okt -12

-150

20 0135 AB Uppsala kom muns Industrihu s

150

dec -12

20 0089 Up psala kommuns Fa stighe ts AB

70

mar -13

10 0489

L ångfristigt lå n Nordea

-20

10 0307

L ångfristigt lå n, Nordea

-70

dec -12

10 0360

L ångfristigt lå n, Dexia

-215

10 0290

Obligationslån MTN 106 , SWB

-100

okt -13

10 0540

Obligationslån MTN 120 , SEB

-100

dec -13

20 0139 Up psala Konsert & Kon ggre ss AB

18

maj -13

20 0129 Up psala Stadshus AB

215

aug -13

10 0297

Obligationslån MTN 109 , SWB

-70

20 0084 AB Uppsala kom muns Industrihu s

70

dec -13

10 0387

L ångfristigt lå n, Dexia

-90

20 0136 Up psala kommuns Fa stighe ts AB

90

mar -14

10 0563

Obligationslån MTN 122 , SEB

-200

mar-14

10 0458

L ångfristigt lå n, Nordea

-100

apr -14

10 0508

L ångfristigt lå n, Nordea

-100

10 0276

Obligationslån MTN 105 , SHB

-100

maj -15

10 0571

Obligationslån MTN 123 , Danske

-100

maj-15

10 0516

L ångfristigt lå n Dan ske Bank

-100

20 0107 Statsobligation 104 1

116

20 0182 Up psala kommuns Fa stighe ts AB

100

maj -14
apr -15

20 0190 SEB Oblig atio n

11

jun -15

20 0130 Statsobligation 104 9

135

aug -15

10 0533

Obligationslån MTN 118 Nordea

-100

nov -15

10 0546

Obligationslån MTN 119 Danske Bank

-70

dec -15

10 0555

L ångfristigt lå n, Nordea

-75

mar-16

10 0585

Obligationslån MTN 124 , Nordea

20 0202 AB Uppsala kom muns Industrihu s

Upplåning

70

dec - 15

-100
20 0121 Stiftelsen Jälla Egen dom *)

30

aug -16 -- jul -28

20 0097 Gamla Uppsalabuss AB *)

139

ma r -18 -- apr -23

20 0162 Up psala Vatten och Avfall AB *)

897

dec -18 - dec -38

20 0213 Up psala Parkering AB *)

133

dec 201 4 --dec 2020

20 0129 Up psala Stadshus AB

780

t.v.

-2850

Utlåning/ Place ring

3198

*) Amorteringslån

9
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9. Räntebindningstid för lån, placeringar och utlämnade lån
För att begränsa ränterisken ska den genomsnittliga räntebindningstiden i internbankens låneportfölj
hållas mellan 1 och 5 år enligt Uppsala kommuns finanspolicy. I september ökade internbankens
räntebindningstid för upplåning från 1,71 till 1,82 år.

Genomsnittlig återstående räntebindningstid

År
3,00
2,50

Lån

2,00
1,50

Placering/
utlämnande
lån

1,00
0,50

sep-11

aug-11

jul-11

jun-11

maj-11

apr-11

mar-11

feb-11

jan-11

dec-10

nov-10

okt -10

sep-10

0,00

10. Internbankens utlåning till de kommunala aktiebolagen
Utlåning ti ll bolagen inkl koncernk to
Belopp i mnkr

dec-10

aug-11

UK:s Industrihus AB

367

343

288

-55

UK:s Fastighets AB

381

251

250

-1

Uppsala Parkering AB

-15

122

122

1

Uppsala Stadshus AB

9 72

1 026

1 040

14

-8

-13

-3

10

1

2

-1

-3

18

16

14

-2

1 13

92

85

-7

79

97

115

18

Uppsala buss AB
AB Uppsala Stadsteater
Uppsala Konsert och Kongress AB
Gamla Uppsala buss AB
Uppsala hem AB
Fyrishov AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Grafiskt Utbildningscenter AB
Lån från internbanken

sep-11 Förändring

83

97

102

5

882
8

878
14

882
16

4
2

28 81

2 925

2 910

-15

Ovanstående tabell visar internbankens fordran på (+) eller skuld till (-) de kommunala
bolagen avseende reverslån och koncernkonto. Internbankens fordran mot bolagen minskade
med 15 mnkr i september.

10
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Nedanstående graf visar internbankens utlåning till bolagen i form av reverslån.

Mnkr

Internbankens utlåning till kommunala aktiebolag, exkl.koncenrkonto
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Datum

Diarienummer

2011-11-23

KSN-2011-0207

Kommunfullmäktige

Nr 8. Motion av Marlene Burwick (S) om att tillsätta en
jämställdhetskommission
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för
bifall till motionen.
Uppsala den 23 november 2011
På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg
Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene
Zetterberg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).
Ärendet
I en motion, väckt vid sammanträde 28 mars 2011, föreslår Marlene Burwick (S) att
kommunfullmäktige ska tillsätta en lokal jämställdhetskommission i Uppsala, som samlar de
politiska partierna och fackförbunden, för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma
jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Motionen återges i bilaga 1.

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Remissbehandling
Yttranden har inkommit från Produktionsstyrelsen för vård och bildning samt
Produktionsstyrelsen för teknik och service.
Produktionsstyrelsen för vård och bildning redovisar hur arbetet med jämställdhet och
arbetsvillkor utgår från lagstiftningens krav och den plan som styrelsen antagit. Styrelsen
redovisar även att inom vissa verksamhetsområden är andelen deltidsanställda kvinnor hög,
men pekar samtidigt på att när deltidsanställda medarbetare meddelar önskemål om utökad
tjänstgöringsgrad, prövas alltid möjligheterna till detta. Vidare noterar styrelsen att senast
vidtagna lönekartläggning inte kunnat påvisa några anmärkningsvärda löneskillnader mellan
kvinnor och män. Sammantaget är styrelsen positiv till motionen inriktning att öka
jämställdheten inom arbetslivet, men tar inte ställning till om inrättande av en
jämställdhetskommission är rätt väg att nå målet, bilaga 2, se separat bilaga..
Produktionsstyrelsen för teknik och service menar att jämställdhet främjas av konkreta mål i
arbetslivet. Styrelsen exemplifierar med ett framgångsrikt jämställdhetsarbete som bedrivits
inom förvaltningen och som handlat om att öka andelen kvinnor inom park- och
trädgårdsarbeten i kommunen. Styrelsen pekar vidare på att kommunen tidigare haft
jämställdhetskommittéer, men att detta inte gett önskat resultat och avstyrker därför motionen
om att tillsätta en jämställdhetskommission. Mot nämndens yttrande har reservation anförts av
(S)- och (MP)-ledamöterna, bilaga 3, se separat bilaga.
Föredragning
Lagstiftningen ställer krav på alla arbetsgivare med mer än 10 anställda att ta fram en skriftlig
plan för jämställdhetsarbetet, där utvärderingsbara mål ska upprättas och analys av löner ur ett
jämställdhetsperspektiv ingår. I Uppsala kommun innebär det att varje nämnd och styrelse ska
upprätta sådana planer. Styrelsen för vård och bildning hänvisar också i sitt yttrande till den
plan för styrelsen antagit för åren 2011-2014.
Motionen tar upp förslaget att inrätta en jämställdhetskommission, vars uppdrag i första hand
skulle handla om jämställdhet knutet till arbetsgivarpolitiken, det vill säga jämställda löner
och arbetsvillkor i kommunen.
När det gäller deltidsanställningar i kommunen kan det noteras att andelen
deltidsanställningar i kommunen minskat med 2,8 procent, från 31,1 procent år 2009 till 28,3
procent år 2010. Det är naturligtvis en förändring i rätt riktning, även om det kan konstateras
att deltidsanställningar fortfarande är vanligare bland kvinnor. Det finns anledning att följa
och uppmärksamma denna fråga och kommunfullmäktige har därför i IVE (Inriktning,
Verksamhet, Ekonomi) valt att från 2012 ha ett inriktningsmål, att ”möjligheter till heltid ska
utvecklas”.
När det gäller lönebildningen genomför kommunen gemensamma lönekartläggningar. Genom
ett relativt nyinskaffat verktyg, MIA, ges goda möjligheter att konsekvent och metodiskt
tydliggöra lönebilden för olika yrkesgrupper vilket underlättar i analysarbetet. För att
säkerställa att lönen sätts utan ovidkommande hänsyn kommer det analysmaterial som tagits
fram med anledning av kartläggning att utvecklas och formuleras som ett metodstöd för
lönesättande chefer.
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I likhet med remissinstanserna understryker kommunstyrelsen vikten av att nå jämställdhet i
den kommunala organisationen genom jämställda löner och arbetsvillkor. Det är en del av
arbetet med jämställdhetsintegrering som kommunen arbetar med och som har ett än bredare
fokus. Det kan också noteras att remissinstanserna inte stödjer inrättandet av en
jämställdhetskommission.
Motionen föreslås därmed avslås.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ej aktuellt i föreliggande ärende.
Bilaga 1
Det är nu dags att ta strävandena efter jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots att
diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge
återstår mycket att göra. Man kan exempelvisse att andelen deltidsanställda kvinnor inom
Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög somandelen män vilket resulterar i lägre lön, lägre
pension och lägre ersättningsnivåer. Att inte kvinnor deltar på lika villkor som
män på alla nivåer inom alla samhällsområden är ett samhällsekonomiskt resursslöseri. Av det
skälet och eftersom ojämställdhet strider mot grundläggande demokratiska principer har
samhället en skyldighet att målinriktat angripa och förändra de strukturer som skapar olika
och orättvisa villkor mellan kvinnor och män. Att de ekonomiska villkoren är lika för kvinnor
och män är en förutsättning för att vi ska kunna nå ett jämställt samhälle. Kvinnors lägre
lön är i regel inte ett utslag av diskriminering på individnivå utan ett resultat av de
könsnormer och maktförhållanden som genomsyrar hela samhället. Yrkesgrupper där kvinnor
är i majoritet har större andel deltidstjänster, fler timanställningar, otryggare anställningar,
högre arbetsrelaterad ohälsa och sämre lön. Problemet löses inte av att hävda att kvinnor ska
”tuffa till sig” i löneförhandlingar eller att alla ska starta eget företag. Problemet är strukturellt
och kräver förändrade strukturer. Vi föreslår en lokal jämställdhetskommission.
Den ska samla de politiska partierna och fackförbund för att ta ett gemensamt ansvar för
att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att tillsätta en lokal jämställdhetskommission i Uppsala kommun som ska samla de politiska
partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda
löner och arbetsvillkor i kommunen
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Handläggare

Datum

Diarienummer

2011-11-23

KSN-2011-0149

Kommunfullmäktige

Nr 9. Motion av Frida Johnsson (MP) om kommunala traineetjänster
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för
bifall till motionen.
Uppsala den 23 november 2011
På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg
Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene
Zetterberg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).
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Ärendet
Frida Johnsson (MP) har i en motion, väckt vid sammanträde den 28 februari 2011, föreslagit
att Uppsala kommun inrättar traineetjänster för nyutbildade akademiker. Motionen återges i
sin helhet i bilaga 1.
Remissbehandling
Yttrande har inkommit från Styrelsen för vård och bildning, Styrelsen för teknik och service,
byggnadsnämnden samt Gamla Uppsala Buss AB.
Styrelsen för vård och bildning pekar på att generationsskiftet är påtagligt och att många nya
medarbetare ska rekryteras inom de närmaste åren. Många yrken inom den kommunala
verksamheten kräver akademisk utbildning. Styrelsen ser förslaget om traineetjänster som ett
led i rekryteringsarbetet. Styrelsen är positiv till motionärens förslag, men understryker att
beslut om inrättande av traineetjänster måste knytas till de chefer som har ett direkt ansvar för
långsiktig bemanning (bilaga 2, utsändes separat).
Styrelsen för teknik och service menar att kommunala traineetjänster inom vissa verksamheter
är ett bra sätt att utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket. Styrelsen ser därför positivt på
att ett arbete kan startas med att skapa möjligheter att inrätta kommunala traineetjänster
(bilaga 3, utsändes separat).
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till motionen och menar att traineetjänster kan vara ett
effektivt sätt att få kompetenta medarbetare och skapa goodwill för ett arbetsgivarvarumärke
(bilaga 4, utsändes separat).
Gamla Uppsala Buss AB har inga synpunkter i ärendet (bilaga 5, utsändes separat).
Föredragning
Uppsala kommun bedriver sedan 2006 ett aktivt och strukturerat arbete med att utveckla
arbetsgivarvarumärket. Arbetet syftar till att kommunen ska kunna bibehålla – och utveckla –
sin position som attraktiv arbetsgivare på orten. En sådan inriktning kan vara att arbeta med
traineeprogram för unga akademiker.
Remissinstanserna ställer sig positiva till motionens förslag. Kommunstyrelsen undersöker för
närvarande möjligheterna att, i samverkan med andra styrelser och nämnder i kommunen,
starta ett pilotprojekt under kommunledningskontorets ledning i form av traineeprogram för
unga ekonomer, med akademisk examen. Programmet är tänkt att innehålla såväl praktik som
teori och har formen av en tidsbegränsadanställning. Traineeprogrammet ska syfta till att
trainees får lära sig olika delar av kommunens verksamhet från grunden och bygga nätverk,
för att efter traineeprogrammet erbjudas en tillsvidareanställning.
Tidsplaneringen är att programmet ska kunna marknadsföras under tidig vår 2012 samt att
rekryteringen till traineeprogrammet ska kunna starta under vår-försommar 2012, efter att
kriterier för urval fastställts. Lämpligt antal deltagare i programmet beräknas vara 8 – 10
trainees och starten beräknas kunna ske vid hösten 2012.

70

3 (3)

Inrättande av tjänster ankommer varje nämnd att svara för. Dock kan konstateras att ett arbete
inletts, som innebär en samverkan mellan nämnder och som ligger helt i linje med motionens
tankar om traineeprogram, som ett sätt att bibehålla positionen som en attraktiv arbetsgivare
på orten.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansiering av traineeprogram sker inom ram och innebär därmed inte några ytterligare
ekonomiska åtaganden för kommunen. Det föreslagna pilotprojektet förutsätter ett delat
ekonomiskt ansvar mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser, inom
respektive nämnds och styrelses ram.
Bilaga 1
Uppsala står inför stora generationsskiften de kommande åren. Många anställda i Uppsala
kommun är gamla och inom ett par år kommer kommunen att behöva nyrekrytera inom flera
olika sektorer. Vi bör därför redan nu göra det attraktivt att jobba för kommunen och rekrytera
kvalificerad personal. I Uppsala finns det mycket kompetens att ta tillvara i form av alla de
som studerar här. Många studenter har idag svårt att få in en fot på arbetsmarknaden och de
flesta lämnar staden efter avslutade studier. Att erbjuda traineetjänster till nyexaminerade
akademiker vore ett sätt att tidigt rekrytera den kompetens kommunen kommer att behöva i
framtiden. Kommunala traineetjänster har blivit allt mer populärt de senaste åren och finns
idag i en rad kommuner på såväl teknisk- som socialförvaltning eller inom ledar- och
specialistbefattningar. Jag yrkar mot ovanstående att kommunfullmäktige beslutar
att Uppsala kommun inrättar traineetjänster för nyutbildade akademiker.
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Kommunfullmäktige

Nr 10. Motion av Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Maria Gardfjell
(MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) om hållbar upphandling i Uppsala
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist,
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall
till motionen.
Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Ärendet
Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S), Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmari Waldau
(V) har i motion, väckt vid sammanträdet den 28 mars 2011, föreslagit att kommunstyrelsen
får i uppdrag att återkomma med förslag till ny upphandlingspolicy för Uppsala kommun som
garanterar att miljökrav samt etiska och sociala krav och villkor ställs vid samtliga
upphandlingar av varor, tjänster och entreprenörer där så är möjligt och relevant. Bilaga.
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Föredragning
Den nu gällande upphandlingspolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den 25 augusti
2008. Till policyn har fogats riktlinjer fastställda av kommunstyrelsen. Policy och riktlinjer
utarbetades i ett sammanhållet ärende.
Den nu gällande policyn har ett specifikt ställningstagande om miljö- och klimatmässig
påverkan där det sägs att upphandlingar ska ske så att negativ påverkan undviks. Därutöver
görs i policyn en koppling till övriga relevanta styrdokument där policyn anger att de ska
beaktas vid varje upphandling. Ett sådant styrdokument är policy för hållbar utveckling i
Uppsala kommun som fastställdes av kommunfullmäktige den 25 augusti 2008. I
hållbarhetspolicyn lyfts fram tre perspektiv på hållbarhet, mänskliga rättigheter (socialt
perspektiv), ansvarsfullt resursutnyttjande (ekologiskt perspektiv) samt tillväxt (ekonomiskt
perspektiv). I policyn ingår ett antal övergripande inriktningsmål som ska styra nämnderna i
deras arbeta med att verka i den anda som ”portalperspektiven” anger.
Motionärerna pekar på upphandling som ett verktyg inte bara för att säkerställa leverans av
varor och tjänster som utifrån affärsmässiga aspekter tillgodoser organisationens behov utan
att även vara en drivkraft för:
o Bra arbetsvillkor, energieffektiva lösningar och ny teknik
o Innovationer och ekonomisk utveckling.
De lyfter vidare fram de stödfunktioner som finns för att få en upphandling som stödjer en
utveckling mot ett samhälle som går mot att ha en långsiktigt hållbar konsumtion.
Miljöstyrningsrådets riktlinjer och rådgivning, Kommentus (ett företag inom Sveriges
kommuner och landsting som lämnar stöd i inköp och upphandling) arbete med att skapa ett
revisionssystem där leverantörer kan kontrollera avseende etiska och sociala krav samt
certifieringar såsom Fairtrade och Krav är exempel på sådana stödfunktioner som
motionärerna pekar på.
För att få en styrning i den riktning som motionärerna anger föreslår de att den nuvarande
upphandlingspolicyn med riktlinjer ska uppdateras med inriktningen att samtliga
upphandlingar ska innehålla miljökrav samt etiska och sociala krav och villkor, där så är
möjligt och relevant.
När det gäller frågan om att ställa krav på under vilka villkor en vara produceras finns det
exempel på upphandlingar som prövats i skilda förvaltningsrätter där utslagen inte ger en
entydig bild av vilka krav som kan ställas på hur en vara har producerats. Utslagen som
sådana visar på att det inte ännu finns en utvecklad praxis på vilka krav som kan ställas och
hur kraven ska formuleras. Detta får dock inte tas som intäkt för att undvika att pröva denna
typ av krav. I den översyn som sker av Uppsala kommuns upphandlingspolicy är denna
frågeställning en av flera aspekter som övervägs.
Enligt de beslut som finns i Uppsala kommun ska alla policyer ses över under varje
mandatperiod och vid översynen även beakta beslutet på enhetlig nomenklatur för styrande
dokument. Detta beslut anger för policyer att de ska innehålla de grundläggande värderingar
som ska styra verksamheten och därmed ligga till grund för det förhållningssätt som ska gälla
i organisationen. Policyer fastställs alltid av kommunfullmäktige. Till en policy kan fogas
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riktlinjer som ska vara en nedbrytning av policyn dock utan att hamna på åtgärdsnivå.
Riktlinjer fastställs av kommunstyrelsen.
En översyn av nu gällande upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer har inletts. I det
arbetet ingår att utifrån de erfarenheter som finns om hur väl policyn styr upphandlingar,
förändringar inom upphandlingsområdet, eventuellt ändrad ambition avseende
hållbarhetsfrågan pröva och föreslå en ny eller snarare uppdaterad upphandlingspolicy. De
synpunkter och förslag som framförs i motionen kan vara ett inspel i översynen av
upphandlingspolicyn. Genom att det redan initierats ett arbete inom kommunledningskontoret
och att det arbetet har utgångspunkten att policyn ska prövas utifrån bl.a. ett
hållbarhetsperspektiv föreslås motionen vara besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt i detta ärende.
Bilaga

Dags för hållbar upphandling i Uppsala!
Uppsala kommun är en stor upphandlare av varor, tjänster och entreprenader. Cirka 30 procent av
kommunens årliga budget avser externa köp.
Genom sin storlek kan kommunen pressa priser och ställa krav på kvalitet och utförande. Men med
stor konsumentmakt följer också ett ansvar för arbetsvillkor och miljökonsekvenser i produktionsledet.
Uppsala kommun saknar idag effektiva verktyg för att ta det ansvaret. Den nuvarande
upphandlingspolicyn från 2008 kan vässas betydligt när det gäller miljöhänsyn och saknar helt sociala
och etiska krav.
Att som offentlig konsument ställa sociala, etiska och miljömässiga krav på producenterna handlar inte
bara om att undvika eller begränsa negativa konsekvenser som undermåliga arbetsvillkor eller
miljöförstöring. Lika viktigt är att använda upphandlingen som en hävstång för allmännyttiga mål som
bra arbetsvillkor, energieffektiva lösningar och ny teknik.
Rätt använd är kommunens upphandling ett kraftfullt verktyg för en socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar utveckling såväl i Sverige som utomlands. Kloka kommunala inköp kan
dessutom bli en viktig drivkraft för innovationer och ekonomiskt utveckling.
Det är idag både praktiskt och juridiskt möjligt att använda den offentliga upphandlingen på det här
sättet. Miljöstyrningsrådet tillhandahåller handfasta riktlinjer och rådgivning för de kommuner som
vill använda sin upphandling i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion
och därmed produktion. Via det av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ägda SKL Kommentus
Inköpscentral pågår dessutom ett arbete med att skapa ett gemensamt revisionssystem för att på ett
rationellt sett kunna kontrollera att leverantörerna följer de etiska och sociala krav som ställs. Även
oberoende certifieringar som Fairtrade och Krav kan användas som garant för att det kommunen köper
in verkligen lever upp till de krav man ställt.
En förutsättning för att lyckas som medveten konsument är att kommunen utifrån en ambitiös och
utvecklingsinriktad upphandlingspolicy agerar som en och samma organisation. De förutsättningarna
saknas idag. Uppsala kommuns nuvarande upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer behöver
därför uppdateras samt kompletteras med en uppförandekod utifrån moderna krav för en socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
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Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag till ny upphandlingspolicy för
Uppsala kommun som garanterar att miljökrav samt etiska och sociala krav och villkor ställs vid
samtliga upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader där så är möjligt och relevant.
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KSN-2011-0300

Kommunfullmäktige

Nr 11. Motion av Johan Lundqvist (MP) om parkeringsstrategi för Uppsala
stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Ärendet
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt vid sammanträde den 2 maj 2011, yrkat att
kommunfullmäktige uppdrar till gatu- och trafiknämnden och Uppsala Parkerings AB att
utarbeta en parkeringsstrategi för Uppsala stad, i syfte att minska gatuparkeringen.
Motionen återges i bilaga 1.
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Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av gatu- och trafiknämnden (bilaga 2),
byggnadsnämnden (bilaga 3) samt Uppsala Parkerings AB (bilaga 4). Yttrandena redovisas i
separat bilaga.
Gatu- och trafiknämnden svarar att kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 beslutat att
uppdra åt nämnden att med berörda parter arbeta fram ett förslag till parkeringsstrategi.
Byggnadsnämnden instämmer i behovet av en parkeringsstrategi och att den bör samordnas
med deras uppdrag att utreda parkeringsnormen. Vidare anser de att det är viktigt att frågan
behandlas i ett helhetsperspektiv.
Uppsala Parkerings AB har inget att erinra eftersom det i IVE 2012-2015 står att de ska bidra
med sin kompetens.
Föredragningen
Det är mycket viktigt att en parkeringsstrategi tas fram. Gatu- och trafiknämnden har fått
uppdrag i IVE 2012-2015 att med berörda parter arbeta fram ett förslag till parkeringsstrategi
för Uppsala kommun. Uppdraget är påbörjat och samordnads med byggnadsnämndens arbete
med parkeringsnormen. Det är i linje med det som står i ÖP2010, dvs.
”en parkeringsstrategi är viktig att ta fram som stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem
som är i balans med stadens kvaliteter och stöder dess utveckling. Det ska ha bäring på
miljön och gaturummens användning och fokusera på bl.a. att åstadkomma en hög
tillgänglighet till allmän parkering och ökad användning av parkeringsanläggningar på
kvartersmark. I samband med detta bör befintliga parkeringsnormer ses över som stöd för
planläggning och bygglov.”
Parkeringsfrågan och dess norm är en viktig och återkommande fråga, både när det gäller
exploatering, men även i diskussionerna om att fördubbla kollektivtrafiken och att skapa en
attraktiv och hållbar stad. Arbetena som nu har startats upp i byggnadsnämnden och i gatuoch trafiknämnden är därför mycket viktiga och i det arbetet planeras för en bred
representation av berörda parter. Förhoppningen är att det skapas ett mer flexibelt
förhållningssätt som svarar upp emot visionen och målen i ÖP2010.
Då uppdrag redan givits i IVE 2012-15 föreslås motionen därmed vara besvarad.
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Bilaga 1
Hur stadsrummet möbleras har en väldigt stor betydelse för hur staden upplevs. Att utforma
stadsrummet så att det gynnar och är inbjudande för fotgängare och cyklister är viktigt för
folkhälsan och miljön. För att uppnå en stadsmiljö som är attraktiv för fotgängare och cyklister är
det viktigt att ha en genomtänkt parkeringsstrategi. Gatuparkeringsplatser har mycket negativa
effekter på bekvämlighet och säkerhet för fotgängare och cyklister. Parkering i p-garage är istället
att föredra.
Kommunens parkeringsplatser måste hanteras på ett samlat sätt. En större andel av bilarna måste
fås att parkera i parkeringsgarage istället för att parkera på gatuparkeringsplatser, något som kan
uppnås bland annat genom taxejusteringar men även genom att inte utöka antalet
gatuparkeringsplatser i onödan. I dagsläget hanteras parkeringspolitiken av två instanser i
kommunen; gatu- och trafiknämnden och Uppsala Parkerings AB. Samordningen mellan
nämnden och bolaget, exempelvis vad gäller prisnivå i p-garage jämfört med gatuparkering,
fungerar idag inte tillfredställande. För att hitta former för samverkan mellan ansvarig nämnd och
parkeringsbolaget samt för att på ett samlat sätt dra upp riktlinjerna för en parkeringspolitik som
syftar till att minska gatuparkeringen behöver en parkeringsstrategi för Uppsala stad utarbetas.
Med anledning av detta yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till gatu- och trafiknämnden och Uppsala Parkerings AB att utarbeta en
parkeringsstrategi för Uppsala stad, i syfte att minska gatuparkeringen.
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Kommunfullmäktige

Nr 12. Motion av Johan Lundqvist och Robert Damberg (båda MP) om
sänkt parkeringsnorm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Johan Lundqvist, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån
för bifall till motionen.

Uppsala den 14 december 2011
På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg
Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C). Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Johan Lundqvist, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och Emma Wallrup (V)

Ärendet
Johan Lundqvist och Robert Damberg, båda (MP) har i motion väckt vid sammanträde den 28
februari 2011, yrkat att kommunfullmäktige uppdrar till byggnadsnämnden att, i samråd med
gatu- och trafiknämnden, Uppsala hem AB och andra stora fastighetsägare i Uppsala, sänka
parkeringsnormen i Uppsalas innerstad.

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Motionen återges i bilaga 1
Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har lämnats av byggnadsnämnden (bilaga 2), gatuoch trafiknämnden (bilaga 3), fastighetsnämnden (bilaga 4), Uppsalahem (bilaga 5) samt
Uppsala Parkerings AB (bilaga 6). I gatu- och trafiknämnden har reservation lämnats av MP
och i fastighetsnämnden har reservation lämnats av S, V och MP. Remissyttrandena
redovisas i separat bilaga.
Byggnadsnämnden avstyrker förslaget, med hänvisning till att det föregriper resultatet av en
pågående utredning.
Gatu- och trafiknämnden avstyrker förslaget med hänvisning till byggnadsnämndens
utredning samt att nämnden ska ta fram en parkeringsstrategi. Dessa två arbeten kommer att
ske i nära samarbete och nämnden ser ingen anledning att föregå det arbetet.
Fastighetsnämnden avstår ifrån att yttra sig eftersom de anser att det skulle föregripa resultatet
av byggnadsnämndens pågående arbete.
Uppsalahem välkomnar motionen och dess syfte att sänka nuvarande parkeringsnorm som de
anser försvårar exploatering av nya bostäder.
Uppsala Parkerings AB har inga synpunkter.
Föredragningen
Parkeringsfrågan och dess norm är en viktig och återkommande fråga, både när det gäller
exploatering, men även i diskussionerna om att fördubbla kollektivtrafiken och att skapa en
attraktiv och hållbar stad. Arbetena som nu har startats upp i byggnadsnämnden och i gatuoch trafiknämnden är därför mycket viktiga och i det arbetet planeras det för en bred
representation av berörda parter. Förhoppningen av arbetena är att det skapas ett mer flexibelt
förhållningssätt som svarar upp emot visionen och målen i ÖP2010.
Motionen föreslås att avslås för att inte föregripa de pågående utredningarna.
Ekonomiska konsekvenser
Detta är inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Bilaga 1
Det står idag ca sextiotusen personer i kö för att få en bostads hos Uppsalahem samtidigt som
bolaget har ett stort antal outhyrda parkeringsplatser. På grund av kommunens regler om
parkeringsnorm tvingas alltså Uppsalahem använda värdefull mark till att bygga parkeringsplatser
som ingen vill hyra. Den marken hade istället kunnat användas till fler bostäder eller till parker
och grönområden. Det här är naturligtvis ett problem som drabbar långt fler fastighetsägare än
Uppsalahem.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen i planeringsprocessen ställa krav på att tillräckligt
många parkeringsplatser byggs. Som ett led i detta arbete har byggnadsnämnden fastställt en
parkeringsnorm för Uppsala. Uppsala innerstad omfattas idag av en parkeringsnorm på mellan
0,7 och 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Detta trots att bilinnehavet i väl
kollektivtrafikförsörjda lägen (t.ex. Stockholms innerstad) redan idag är så lågt som 0,46 bilar per
lägenhet. En så hög parkeringsnorm leder till att det byggs parkeringsplatser som ingen vill hyra,
vilket leder till högre hyror och avgifter i boendet. En utbyggd och mer attraktiv kollektivtrafik,
exempelvis med moderna spårvagnar, kommer minska behovet av bil än mer.
Garageparkeringar under nybyggda hus är en mycket dyr investering och markparkeringar är än
värre med den markbrist som råder. Markparkeringarna förfular även stadsmiljön samt bidrar till
en utglesning av staden. Vi anser att det är hög tid att ändra den parkeringsnorm som leder till
minskat bostadsbyggande, högre hyror och en markanvändning som inte gagnar någon.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att, i samråd med gatu- och trafiknämnden, Uppsalahem AB
och andra stora fastighetsägare i Uppsala, sänka parkeringsnormen i Uppsala innerstad.
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