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Fredrik Ahlstedt, justerare 
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Lars Niska, sekreterare 
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Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Asal Gohari (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 

Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 

Simon Alm (-), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), §§ 9, 11-21, närvarar på distans 
Karolin Lundström (V), tjänstgörande ersättare §§ 10, 20-37, närvarar på distans 

Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), §§ 9, 11-19, 22-37, närvarar på distans 

Maria Patel (S), tjänstgörande ersättare § 10, närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S), §§ 9, 11-37, närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 

Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 
Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 

Karolin Lundström (V), §§ 9, 11-21, närvarar på distans 
David Perez (SD), närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. Lena Grapp, stadsjurist. 
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Övriga deltagare på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Isabelle Waldenvik, 

kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Ida Harju Håkansson (S), 

Annica Nordin Söderberg (S), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony (V), Nathalie 

Berggren (L), Pia Agestedt (MP) och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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§ 9 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med ändringen att initiativärendet Svar på 

initiativärende om att möjliggöra anställning av ensamkommande från Tobias 

Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) utgår. 
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§ 10  

Ändring och utökning av kommunalråds 
tjänstgöringsgrad 

KSN-2020-03541 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 

2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val, 
samt 

2. att utse Hanna Viktoria Mörk (V) till kommunalråd på 40 procent av heltid från 
den 1 mars 2021 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa 

allmänna val. 

Kommunstyrelsen besluta för egen del 

3. att Vänsterpartiet tilldelas en politisk sekreterare motsvarande en halv (50 
procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021 till den 31 december 2022, samt 

4. att utreda kommunalrådsorganisationen inför nästa mandatperiod. 

Jäv 

Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) anmäler jäv och deltar inte i 

beredning eller beslut i ärendet. 

Sammanfattning 

Vid mandatperiodens början utsågs kommunalråd för hela mandatperioden och 

tjänstgöringsgraderna reglerades gentemot mot övriga uppdrag så att deras 
sammanlagda tjänstgöringsgrad inte skulle överstiga 100 procent. Tobias Smedberg 
(V) erhöll då en tjänstgöringsgrad som kommunalråd motsvarande 80 procent av heltid 

och erhöll därutöver 20 procents ersättning som tredje vice ordförande i 

äldrenämnden. Förvaltningsrätten upphävde under våren 2020 kommunfullmäktiges 
val av tredje vice ordförande. Tobias Smedberg (V) föreslås därför att utses som 

kommunalråd på 100 procent från den 1 mars 2021. Vänsterpartiet föreslås därutöver 

erhålla ytterligare ett kommunalråd på 40 procent av heltid samt en politisk 

sekreterare motsvarande en halv (50 procent av heltid) resurs från den 1 mars 2021. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 25 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Karolin Lundström (V) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till 

föreliggande förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam yrkar, med instämmande från Simon Alm och 

Stefan Hanna (-): 

att avslå att-satserna 1-3. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer första arbetsutskottets förslag till första att-sats (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till andra att-sats (2) mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till arbetsutskottets förslag till andra att-sats (2) röstar JA, avslag till detsamma 

röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att bifalla 
arbetsutskottets förslag till andra att-sats (2). 

JA-röst avger: 

Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Karolin Lundström (V), Maria Patel (S) och Erik 

Pelling (S). 

NEJ-röst avger: 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), 
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD). 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats (3) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag till fjärde att-sats (4) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras yrkande med motiveringen: 

Vi har under lång tid kritiserat att S, L och MP-styret valt att arvodera V-ledamöter i olika 

nämnder i utbyte mot politiskt stöd. Trots kritik från oppositionen och två 
underkännande domar från såväl förvaltningsrätt som kammarrätt, så backade man 
inte från ”tredje vice ordförande” förrän långt efter domstolarnas utslag. 

Och nu får alltså V ett nytt kommunalråd och en ny politisk sekreterare på 50 procent. 
Motivet styret anger för att fortsatt särbehandla partiet är ”att V är tredje största parti” 
och därför ”förtjänar insyn”. Men det är ett väldigt konstigt sätt att se på demokrati, och 
det är tydligt att S, L och MP bara vill försäkra sig om att deras minoritetsstyre får det stöd 

av V som krävs. Bland oppositionen har nämligen 34 procent röstat på M, C och KD, 

jämfört med de 10,6 procent röstat på V. Det är alltså i god demokratisk ordning 23 
procentenheter fler av Uppsalaborna som röstat för högerpolitik än vänsterpolitik. Det är 
svårt att kalla detta annat än röstköp - något som V får mot att de låtit styret komma till 

makten. 

Nej, det är orimligt att just Vänsterpartiet ska få utökade avlönade uppdrag i utbyte mot 
parlamentariskt underlag. Allt är bara ett spel för att både Liberalerna och Vänsterpartiet 

ska kunna sätta den bild de önskar, att (V) är i opposition, trots att de ingår i 
vänstermajoriteten. 
Det är dessutom inte aktuellt att utöka den politiska organisationen när fördelningen av 

antalet kommunalråd redan är beslutad. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Ärendet handlar om att ge extraordinära medel till Vänsterpartiets toppskikt i Uppsala i 

utbyte mot politiska gentjänster, vilket i normalt språkbruk kallas för korruption. Den 

yttersta ledaren föreslås få en lönehöjning, vice-ledaren föreslås få en välavlönad 

anställning och de får därutöver en extra politisk sekreterare för att underlätta sin 

vardag. 
Ärendet erbjuder inget i gengäld till skattebetalarna på något sätt såsom ökad politisk 
närvaro i något nytt sammanhang, utan är rakt av en sorts muta för politisk lojalitet. 

Sådant är direkt motbjudande och strider mot demokratins funktion. Väljarna i Sveriges 
demokratiska system är förbjudna direktinflytande över idéer och sakfrågor, på sin höjd 
får man under sin livstid vara med om någon enstaka rådgivande omröstning, men ingen 
direkt avgörande. Istället kan man bara påverka genom att rösta på partier som ger 
löften om att driva olika frågor. Den representativa demokratin som Sverige har fungerar 

därmed inte om representanterna för väljarnas olika sakfrågor nedprioriterar 
sakfrågorna till förmån för att kunna uppnå lite extra guldkant på tillvaron för 

ledarskiktet. 
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Det här ärendet är mycket svårt att skilja från det som är själva definitionen av politisk 
korruption. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Det är motbjudande att se hur Vänsterpartiet som ständigt försöka vinna politiska poäng 

genom att yrka på lägre ersättning till förtroendevalda utnyttjar skattebetalarna på 

detta sätt. Nu har MP, L och V både två kommunalråd och två politiska sekreterare var på 
skattebetalarnas bekostnad. Det är ett osmakligt missbruk av våra skattemedel och inte 

demokratiskt motiverat eftersom dessa partier tillsammans inte ens har 30 procent av 
kommunens invånare bakom sig. Nu borde det också bli tydligt för alla som tidigare 
vägrat inse fakta att Liberalerna i Uppsala leder kommunen i nära samarbete med 
Vänsterpartiet. Uppsala har ända sedan Vänsterpartiets olagliga överenskommelse om 

3e vice ordföranden haft ett vänsterstyrt minoritetsstyre. Jag har ända sedan dess kallat 

minoritetsstyret för vad de är, ett vänsterstyre. För invånarna är det viktigt att de får en 
korrekt bild av hur verkligheten ser ut. Jag hoppas nu att det är ställt utom allt rimligt 
tvivel att Vänsterpartiet för andra mandatperioden i rad tillåts få ett stort inflytande över 

Uppsalas utveckling. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Jakten för att fortsätta ha majoritet i fullmäktige för mittenstyret fortsätter och 

Vänsterpartiet hakar glatt på. Vänsterpartiet, som i valrörelsen påstod att de inte var till 

salu, säljer nu sitt stöd till förmån för högre egna arvoden. Nyligen godhetssignalerade de 
i UNT om att de vill sänka de politiska arvodena och att de avsätter en del av sin lön till 

Vänsterpartiet i form av ”partiskatt”. Nu ser de till att kostnaderna för politikerarvoden 

blir högre när de själva förhandlar sig till både högre arvoden och ytterligare en tjänst 

som politisk sekreterare. SD är nu det enda partiet som har trovärdighet i frågan om 

sänkta politiska arvoden, som vi vill sänka samtliga arvoden med 30 procent. 
I och med Vänsterpartiets partiskatt, som gör att ingen politiker för V behåller mer än 29 

600 kr, torde också uppgörelsen leda till att skattebetalarnas pengar går till 

Vänsterpartiets partikassa. 
Bakgrunden är att modellen för tredje vice poster var lagvidrig. Något man struntade i 

och fortsatte med, under högljudda protester från opposition. Till slut backade man och 
återkom nu med denna modell, där den enda skillnaden är att pengarna till 
vänsterpartiet fördelas på ett annat sätt. 

SD motsätter sig detta förslag och kommer yrka avslag på det i fullmäktige. Det är 
uppenbar korruption. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
I Uppsala kommun fattas beslut om antalet kommunalråd och vilka personer som ska 
inneha dessa förtroendeuppdrag traditionellt i samband med att kommunens politiska 
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organisation väljs om efter ett val. Centerpartiet vänder sig kraftigt emot nyordningen att 
de styrande partierna fixar och trixar med antalet kommunalråd mitt under innevarande 
mandatperiod i syfte att ge de styrande partierna fler kommunalrådsposter. 

Centerpartiet har full förståelse för att Vänsterpartiet är missnöjda med att de som näst 
största parti inom den styrande koalitionen har klart minst inflytande. Detta är emellertid 
Vänsterpartiets problem – att de misslyckats i sina förhandlingar med resten av styret är 

inte ett giltigt skäl till att mitt under innevarande mandatperiod tvinga Uppsalas 

skattebetalare att bekosta ytterligare en kommunalrådspost. Om Vänsterpartiet i och 
med detta hotar att hoppa av styret så får Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Liberalerna och Miljöpartiet lösa det genom förhandlingar sinsemellan. Centerpartiet har 
inga synpunkter på om Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet skulle välja att 

dela med sig av kommunalrådsposter, vice ordförandeposter eller andra 
förtroendeuppdrag till sina styreskollegor i Vänsterpartiet. Vi motsätter oss emellertid att 

Vänsterpartiet ska äta kakan medan Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 
har den kvar. Centerpartiet förordade därför avslag på att-satserna 1-3. 
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§ 11  

Policy för samverkan med aktörer i 
föreningslivet och det fria kulturlivet samt 
riktlinje för föreningsbidrag 

KSN-2020-01382 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria 
kulturlivet, samt 

2. att därmed ersätta Policy för samverkan med den ideella sektorn. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt ovan 

3. att anta Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till det fria kulturlivet. 

Sammanfattning 

Förutom uppdraget att ”Förenkla ansökan och administration av föreningsbidrag”, i 
Mål och budget 2019, finns den lokala överenskommelsen, LÖK, med föreningslivet där 

Uppsala kommun åtar sig att göra det lätt att komma i kontakt med kommunen, få 
information och ansöka om föreningsbidrag. 

I enlighet med uppdraget och åtagandet har en policy, som reglerar samverkan med 

aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet, och en riktlinje, som reglerar bidrag till 
föreningslivet och det fria kulturlivet tagits fram. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 10 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2020 

• Bilaga 1, förslag till policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det 
fria kulturlivet 

• Bilaga 2, tidigare policy för samverkan med den ideella sektorn 

• Bilaga 3, förslag till riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till det fria 

kulturlivet 

• Bilaga 4, dokumentation från beredningskonferens 
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Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Kriterier för samverkan med föreningslivet kompletteras med: Den som vill samverka 
med Uppsala kommun får inte vara identitetspolitiskt avgränsande i sitt föreningsnamn 

och måste vara öppen för alla att bli och vara medlem i. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) yrkande. 

Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar: 

att genomgående stryka ”utan vinstintresse” i ”aktiebolag utan vinstintresse”. 

Ulrik Wärnsberg yrkar avslag till Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) med fleras ändringsyrkande mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 

Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersam (KD) med 
fleras yrkande med motiveringen: 
Det är viktigt med bra samverkan mellan civilsamhället och kommunen, och vi ska 
uppmuntra deras insatser genom exempelvis bidrag eller samarbeten. Det är emellertid 

samtidigt viktigt att säkerställa att bidragen endast betalas ut till demokratiska 

organisationer, och inte riskerar finansiera fusk, kriminalitet eller våldsbejakande 
extremism. 
Det är dock onödigt att göra ideologiska begränsningar av vilka organisationer vi kan 
samarbeta med. Att aktiebolag måste drivas utan vinstintresse är en sådan onödig 

begränsning. Nu är ju just bolag undantag ändå i det här sammanhanget då det rör 

bidrag till föreningar, och samverkan med bolag kan ske exempelvis till företag inom 
kultursektorn. Varför ska då inte en kulturutövare kunna ha ett aktiebolag och välja att ta 

ut sin ersättning i form av utdelning i stället för lön? 
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Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
Uppsala kommun måste kraftigt förbättra sina insatser för en bättre integration av 
invandrare in i det svenska samhället. Föreningslivet har en stor och viktig roll att fylla i 

detta nödvändiga och önskvärda arbetet för att bryta den växande segregationen och 
motverka många års misslyckad inkluderingspolitik. Föreningsnamn som har en mycket 
tydlig koppling till en specifik etnisk grupp eller annan mycket begränsande 

identitetsinramning ska inte vara behörig att få kommunala föreningsbidrag. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Föreningslivet och kulturlivet är en viktig del av vårt demokratiska samhälle. 

Centerpartiet välkomnar att Uppsala kommun genom rubricerande policy tar ett samlat 

grepp om samverkan med förenings- och kulturlivet. För Centerpartiet har det varit 

särskilt viktigt att policyn innehåller ett explicit och tydligt demokrativillkor för att 
kommunen ska samverka med och/eller finansiera en förening eller kulturaktör. 

Uppsalas skattebetalare ska inte behöva finansiera rasism eller diskriminering. 

Kommunen har tidigare haft problem med att föreningsstöd betalats ut till rasistiska och 

antisemitiska organisationer, exempelvis i det uppmärksammade fallet med Palestinska 
Folkets Förening. I detta fall stoppades fortsatta utbetalningar genom Centerpartiets 

försorg, men det är bra att de tjänstepersoner som handlägger föreningsbidrag nu får 

tydligt mandat att avslå ansökningar från odemokratiska organisationer. 

Det är emellertid olyckligt att Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 
exkluderar samarbete med kulturutövare som driver aktiebolag. Inte minst nu under 
coronapandemin ser vi att många kulturutövare har svårt att få sin verksamhet att gå 

runt och att många företag går i konkurs. I princip innebär policyn att Uppsala kommun 
ställer krav på att kulturutövare ska gå i personlig konkurs om deras kulturverksamhet 

inte går runt. 
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§ 12  

Revidering av beslut i Mål och budget 2021–
2023 avseende avgift och taxa för Uppsala 
vatten och avfall AB 

KSN-2020-03792 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera beslut 24 i Mål och budget 2021–2023 avseende § 7.1 i taxa för 
Uppsala vatten och avfall AB enligt tabell 7.1 i ärendets bilaga 1, samt 

2. att anta reviderade föreskrifter om taxa för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Deltar ej 

Stefan Hanna (-) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Den 2–3 november 2020 § 454 fattade kommunfullmäktige beslut om Mål och budget 

2021–2023 samt fastställande av skattesats för 2021. I ärendet ingick även beslut om 
att fastställa Uppsala Vatten och Avfall AB:s, UVAB, föreskrifter om taxa samt avgifter. 

På grund av ett skrivfel i handlingarna fattades felaktigt beslut i taxans § 7.1 rörande 

tomtyteavgift för obebyggd fastighet. Kommunfullmäktige föreslås därför fatta ett nytt 
beslut om anläggningsavgift för obebyggd fastighet. 

Den 7 oktober 2019 § 331 antog kommunfullmäktige föreskrifter om taxa UVAB.  I 
gällande föreskrifter tillåts inte att fast avgift tas för vissa fastigheter varför en 
revidering föreslås. Reviderat förslag innebär också att berörda föreskrifter stämmer 
bättre överens med branschföreningen Svenskt Vattens basförslag. Vidare har mindre 

redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 februari 2021 § 35 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 
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• Bilaga 1 - reviderade föreskrifter om taxa för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Jag avstod ifrån att delta i ärendet eftersom jag inte står bakom vänsterstyrets Mål & 
budget. I tidigare yrkanden framgår också att jag anser att VA-bolagets taxor ska 

stimulera till låg förbrukning av vatten. Den nuvarande prismodellen anser jag inte bidrar 

till en bättre hushållning av vår viktigaste naturresurs, vatten. Eftersom kommunen 
åtagit sig att bidra till hushållning av vattenresurserna anser jag att den nuvarande 
prismodellen måste förändras för att stimulera kommunens medlemmar att mer 

sparsamt konsumera vatten. 
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§ 13  

Revidering av Regler för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun med anledning av det nya 
arenabolaget 

KSN-2018-1224 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 enligt arvodesberedningens 

förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 3 november 2020 § 459 att samordna 
fastighetsförvaltningen i kommunen. Ett antal av kommunens fastighetsägande bolag 

kommer genom beslutet fusioneras in i bolaget Uppsala R2 AB, som är under 

namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. 

Detta medför att bilaga 2 till Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 behöver kompletteras med arvoden till 

styrelsepresidiet för bolaget. Arvodesberedningen har lämnat på arvodesnivåer för 

beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 11 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 december 2020 

• Bilaga 1, protokoll från arvodesberedningens sammanträde 30 november 2020 

• Bilaga 2, ersättningsreglernas bilaga 2 enligt föreliggande förslag till beslut 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
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Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Uppsala kommun har allt för länge bolagiserat verksamheter i för stor utsträckning. Det 
är både kostnadsdrivande men också dåligt utifrån ett demokratiskt insynsperspektiv. 

För att påtagligt motivera ett kommunalt bolag ska det räcka med att ur kommunens 
perspektiv styra det genom tydliga ägardirektiv och att styrelserna bemannas med 

kvalificerad relevant kompetens. Tyvärr har ofta kommunens bolag dåliga ägardirektiv, 
bolagen är för integrerade med olika nämnders uppdrag samt styrelsens kompetens är 

ofta bristfällig för uppdraget. 
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§ 14  

Revidering av vattenprogram för Uppsala 
kommun 

KSN-2019-1816 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Vattenprogram för Uppsala kommun enligt bilaga 1 med tillhörande 

handlingsplan enligt bilaga 2, samt 
2. att ersätta Dagvattenprogram för Uppsala kommun med Vattenprogram för 

Uppsala kommun. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 28 januari 2019 (§ 30) att uppdra 

till kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall AB att se över hur 
vattenprogrammet kan relatera till och eventuellt inkludera dagvattenprogam och VA-
policy. Utifrån uppdraget har en revidering av vattenprogrammet genomförts 

samordnat med VA-planens framtagande. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 27 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2020 

• Bilaga 1, Vattenprogram för Uppsala kommun  

• Bilaga 2, Handlingsplan för Vattenprogram för Uppsala kommun 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Vattenprogrammet återremitteras då jag anser att programmet måste inkludera 
planperspektiv på hur Uppsala kommun ska säkerställa både långsiktigt 

kapacitetsbehov av vatten samt ett redundant VA-system, 

att Vattenprogrammet återremitteras då jag anser att programmet måste inkludera 

fortsatta åtgärder som Uppsala kommun vidtar för att driva kraven på att 
Försvarsmakten tar sitt ansvar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. 
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Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkanden mot ärendets avgörande idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det anges i ärendet att vattenprogrammet syftar till att långsiktigt stärka och utveckla 

vattenarbetet och kommunens arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för 
vatten i kretslopp, bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag samt 

säkra tillgången till rent grundvatten. Med det syftet är det anmärkningsvärt att inte 

programmet inkluderar planperspektiv på hur Uppsala kommun ska säkerställa både 

långsiktigt kapacitetsbehov samt ett redundant VA-system där en koppling till Dalälven 
sannolikt är den mest realistiska lösningen. Jag anser också att Uppsala kommuns 

konflikt med Försvarsmakten kopplat till föroreningar med PFAS ska beröras som en del 
av vattenprogrammet. 
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§ 15  

Handlingsplan för VA-utbyggnad 

KSN-2020-02640 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna handlingsplan för VA-utbyggnad.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. att ärendet ska kompletteras med en karta över områdeskategorier inför 
utskick till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB har tagit fram ett förslag till handlingsplan för VA-
utbyggnad (VA står för vatten och avfall). Handlingsplanen med dess bilaga (VA-

utbyggnadsplanen) är en del av Uppsala kommuns VA-plan. Denna har i sin tur tagits 

fram mot bakgrund av Vattenmyndigheternas rekommendation att landets kommuner 

ska ta fram VA-planer för att säkerställa en god planering för vatten och avlopp i hela 
kommunen.  

Handlingsplanen beskriver prioriteringen av områden som är aktuella för att anslutas 
till allmänt vatten och avlopp. En utförligare beskrivning av framtagandet av VA-
planens olika delar och en närmare beskrivning av planeringen för VA-utbyggnad finns 

att läsa i handlingsplanens bilaga.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 28 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2021 

• Bilaga 1, förslag till handlingsplan för VA-utbyggnad inklusive bilaga 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 

att återremittera Handlingsplanen för VA-utbyggnad då jag anser att programmet måste 
inkludera planperspektiv på hur Uppsala kommun både ska säkerställa det långsiktiga 

kapacitetsbehovet samt ett redundant VA-system, 
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att återremittera handlingsplanen så att den tydligt inkluderar hur underhållsskulden 
ska hanteras och kvaliteten i befintlig VA-infrastruktur trovärdigt ska kunna bedömas. 

Simon Alm (-) yrkar: 
att ärendet återremitteras för att kompletteras med en ungefärlig ekonomisk 

konsekvensbeskrivning i tiotusental kronor för berörda hushåll med befintliga VA-

lösningar samt i vilken omfattning efterfrågan finns hos dessa hushåll. 

Erik Pelling (S) yrkar: 
att ärendet ska kompletteras med en karta över områdeskategorier inför utskick till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkanden mot ärendet avgörande idag och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

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

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

Reservationer 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Ärendet berör endast i förbifarten att det finns lagstöd för viss ekonomisk ersättning i de 

fall man redan har en ordnat lösning för VA och blir tvångsansluten till ett kommunalt VA-
nät. En anslutningsavgift kan utgöra en kostnad i nivå med en årslön för en vanlig 

arbetare eller flera års pension för en pensionär varför en närmre beskrivning av hur de 

ekonomiska förhållandena påverkas innan ärendet kan antas. 

Det är inte oviktigt att få en uppfattning om vilken efterfrågan som finns på en stor 
kostnadsdrivande åtgärd som en VA-anslutning innebär. Det saknas i beslutsunderlaget, 
men skulle naturligtvis underlätta om man fick kunskap om. 
Undertecknad medverkar inte till beslut som kan riskera att innebära en indirekt eller 

direkt vräkning av laglydiga fastighetsägare. Det är trots allt en väsentlig skillnad om en 

VA-anslutning kostar 400 000 kr eller 100 000 kr per småhusfastighet som man borde få en 
bättre uppfattning om var i intervallet berörda riskerar att hamna på ett ungefär. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Syftet med handlingsplanen är att lyfta upp åtgärder som bidrar till en långsiktigt hållbar 

VA-försörjning i Uppsala kommun. Syftet med att bygga ut allmänt vatten och avlopp till 
de områden som omfattas av handlingsplanen är att förbättra VA-försörjningen i 



Sida 21 (73) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-02-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

områdena och ta hänsyn till människors hälsa och miljön, genom att bidra till en minskad 
belastning på närliggande miljö och recipienter. Handlingsplanen omfattar tidsperioden 
mellan 2020–2030. Med det syftet, och den tidsramen, är det anmärkningsvärt att inte 

programmet inkluderar tydligare handlingsperspektiv på hur Uppsala kommun ska 
säkerställa både långsiktigt kapacitetsbehov samt ett redundant VA-system där en 
koppling till Dalälven sannolikt är den mest realistiska lösningen. Jag anser också att det 

är anmärkningsvärt att inte handlingsplanen bättre beskriver hur underhållet av befintlig 

VA-infrastruktur ska säkerställas så att inte underhållsskulden skapar allt större problem 
för framtida Uppsalabor. Kommunrevisionen har varit mycket kritisk mot VA-bolaget vad 

avser bristen på verktyg för att bedöma kvaliteten i befintlig infrastruktur och därigenom 
kunna värdera om underhållsinsatserna är kraftigt underdimensionerade. Revisionens 

skarpa anmärkning måste tas på större allvar och det ska framgå av ett liknande 
handlingsprogram. 
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§ 16  

Svar på motion kopplat till planer på en större 
tågdepå i Uppsala kommun från Stefan Hanna 
(-) 

KSN-2019-2059 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckts vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 12 juni 2019 att 

• passagerna under spåren på S:t Olofsgatan och S.t Pers gatan senast 2020 

byggs 

• dimensioneringen av en liknande depåyta inkluderar ett scenario där inte 
spårvagnar kommer att trafikera Uppsala Södra stadsdelar 

• en liknande depåyta både kan användas för spårvagnar och för långa 
bussystem. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 13 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 

• Bilaga 1, Motion kopplat till planer på en större tågdepå i Uppsala kommun 
från Stefan Hanna (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-satser. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkade och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

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

motiveringen: 
Det är ur många perspektiv fel att bygga en spårvagnslösning för kapacitetsstark 

kollektivtrafik i södra delarna av Uppsala stad. Det är bland annat fel utifrån 
behovsperspektivet men också då det kraftigt strider mot god ekonomisk hushållning. 

Självklart ska den grundläggande infrastruktur som Uppsala kommun vidtar för att 
möjliggöra kapacitetsstark kollektivtrafik inkludera möjligheten att välja långa 

elektrifierade bussystem, BRT. 
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§ 17  

Svar på motion om bildande av kulturreservat 
Seminariet från Karin Ericsson (-) 

KSN-2020-00481 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Karin Ericsson (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 27 januari 2020 

- Att kommunen påbörjar ett arbete för att bilda ett kulturreservat i kvarteret 
Seminariet. 

- Att kommunen samarbetar med länsstyrelsen i detta ärende med anledning av 
att anläggningen är av kulturhistoriskt riksintresse. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 14 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 december 2020 

• Bilaga 1 Motion om bildande av kulturreservat Seminariet från Karin Ericsson(-) 

Yrkanden 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alm (-) med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
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Uppsala kommun ska utvecklas på ett för befintliga invånare attraktivt sätt. Allt för ofta 
driver många av kommunfullmäktiges partier en expansionspolitik som innebär att 
Uppsalas attraktion och karaktär som en stor småstad går förlorad. Vi är många 

Uppsalabor som inte uppskattar den rovdriften av våra byggbara ytor utan vi vill att 
Uppsala ska utvecklas i linje med vår unika karaktär och med den arkitekturpolicy som 
kommunen faktiskt antagit. Kvarteret Seminariet med sina trädgårds- och 

idrottsanläggningar är nu en unik berättelse om folkskolornas stora betydelse för 

Sveriges insatser för att bilda landets invånare. Av de folkskoleseminarier som byggdes 
enligt 1914 års seminariestadga finns bara Uppsalas kvar med sin ursprungliga yta och 

plan, och vi är många som anser att den därför har ett viktigt kulturellt riksintresse. 
Särskilt i Uppsala som i stor utsträckning bär på en flera hundra år bildningsberättelse av 

världsklass. För Uppsalabornas bästa, särskilt de närboende men även för Fyrishovs 
besökare, ska kvarteret bli en stadsdelspark för alla nya boende i Luthagen, Librobäck, 

Fyrisvall och i de västra delarna av Svartbäcken som idag saknar en sådan. För alla 
Uppsalabor och för våra besökare kan kvarteret med fördel också bli en kulturpark fylld 

med statyer och ytor för kulturella framträdanden. Gör om! Gör rätt! Kommunen bör byta 

mark med den nuvarande fastighetsägaren till kvarteret Seminariet. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Motionen syftar till att bevara ett unikt kulturhistoriskt riksintresse och samtidigt 

tillgängliggöra ett för stadsdelen viktigt grönområde. Seminarieparken är det enda 
större sammanhängande grönområdet som finns kvar i Luthagen och Centerpartiet 
anser att det är mycket olyckligt att övriga partier valt att gå vidare med planerna på att 

bygga igen det. Framtiden behöver sin historia och staden behöver sina gröna lungor. 
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§ 18  

Svar på motion om införande av e-petitioner 
från Linnea Bjuhr (SD) 

KSN-2020-01318 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

mars 2020 yrkat att Uppsala kommun inför system med e-petition utifrån Sveriges 

kommuners och regioners (SKR) rekommendationer. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 februari 2021 § 36 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2020 

• Bilaga, Motion om införande av e-petitioner från Linnea Bjuhr (SD) 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V): 

att motionen ska besvaras med tillägget 
För att Uppsalas medborgare på ett likvärdigt sätt ska kunna göra sina röster hörda 
krävs en variation av former för detta. E-petitioner är ett av flera verktyg som kan 
övervägas som en vidareutveckling i kommunens arbete för medborgarinflytande. 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar: 

att besvara motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pelling (S) yrkande mot Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande och mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen 
bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersam (KD) med 

fleras yrkande med motiveringen: 
Uppsala kommun genomför just nu ett försök med medborgarbudget för landsbygden. 

Det tredje området av fem håller på att avslutas, och det återstår cirka två år av försöket. 
Medborgare har där möjlighet att lämna och rösta på olika förslag. Detta försök kommer 

utvärderas och vidareutvecklas. E-petitioner bör övervägas att ingå som en möjlighet till 
en vidare utveckling av medborgarinflytandet. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Den här motionen kan bidra till att stärka demokratin och bör därför bifallas. Det finns 
fler sätt att stärka demokratin på såsom exempelvis medborgarförslag, men varje 

pusselbit som bidrar till ökat deltagande i demokratin är värdefullt att ta enskilt. 

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

motiveringen: 

Vår demokrati behöver stärkas på många sätt. Det är idag ett stort demokratiskt 
underskott att inte Uppsalaborna till exempel får chansen att rösta i ett kommunval fritt 

från risk för sammanblandning med riksdagsvalet. Ett enkelt förbättringsförslag har lyfts 

fram av Sverigedemokraterna som dessutom rekommenderas av Sveriges kommuner 

och regioner (SKR). Förslaget är att införa ett digitalt system med e-petition där 
Uppsalaborna direkt skulle ges en liten chans att påverka vilka frågor som behandlas 
inom kommunen. Jag är tyvärr inte förvånad över att vänsterstyret avslår motionen 
eftersom vänstern på många sätt saknar en genuin känsla för hur folklig demokrati kan 

skapas. 

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Hellre medborgarförslag. Vänsterpartiet ser poänger med förslaget då det syftar till att 
öka Uppsalabornas möjligheter till att påverka beslut i kommunen. Vi instämmer dock 

med invändningarna till förslaget som framställs i missivet. Det finns redan idag många 
sätt att påverka, som kan likställas med e-petitioner. Vänsterpartiet har länge ansett att 

medborgarförslag skulle vara bra att införa i kommunen. Det ger medborgare möjlighet 
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att lägga förslag som sen kan utredas och tas ställning till. Vi menar att det vore bättre 
att införa medborgarförslag än att införa e-petitioner, men att frågan nu får utredas 
gällande medborgarbudgeten. 
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§ 19  

Svar på motion om att räkna biologisk 
mångfald vid exploatering i Uppsala kommun 
från Jonas Petersson (C), Mats Åhlund (C) och 
Karin Ericsson (-) 

KSN-2020-02108 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Petersson (C), Mats Åhlund (C) och Karin Ericsson (C) föreslår i en motion väckt 

27 maj 2020: 

- att Uppsala kommun ska utreda möjligheten att arbeta med biologisk 
mångfald på ett systematiskt sätt vid exploatering och platsutveckling, samt 

- att Uppsala kommun ska ta fram en strategi för hur man ska säkerställa en 
förbättring av biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 februari 2021 § 37 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2020 

• Bilaga, Motion om att räkna på biologisk mångfald vid exploatering i Uppsala 

kommun från Jonas Petersson (C), Mats Åhlund (C) och Karin Ericsson (C) 

Yrkanden 

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

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam yrkar: 
att bifalla första attsatsen, 

att besvara den andra attsatsen. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag om att besvara motionens första att-
sats mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkanden om att bifalla motionens första att-sats 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag om att besvara motionens andra 

att-sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 

Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande med motiveringen: 
Uppsala behöver säkerställa och gynna en god biologisk mångfald, det är viktigt för 

klimatet och det har en positiv inverkan på boendemiljöer och vår livskvalitet. Det vore 
önskvärt att utveckla hur kommunen kan arbeta än mer strategiskt för att säkra 

biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling och utveckla skötselarbetet i 
praktiken. Samtidigt som vi slår vakt om Uppsalas tillväxt och säkerställer att fler 

människor ska kunna flytta hit eller etablera sina verksamheter i vår kommun. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Den som inte förstår värdet av att vi anstränger oss mycket för att bevara den biologiska 

mångfalden tar inte miljö- och klimatutmaningarna på tillräckligt stort allvar. 

Särskilda yttranden 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Biologisk mångfald är otroligt viktigt och något som hela samhället, även kommunen 
behöver arbeta mer med. Vi ser att bara ett ynka miljömål är uppnått i landet, klimatet 
skenar och det behövs förbättringar för att skydda vårt dricksvatten och skapa hållbara 

samhällen med biologisk mångfald, trots att Uppsala växer och det byggs nya bostäder i 

kommunen. Motionen har nackdelen att enbart fokusera på biologisk mångfald gällande 
exploatering och platsutveckling. Istället för att se till helheten i kommunen. Klart är, att 
öka biologisk mångfald är en viktig fråga. Kommunen behöver fortsätta med det arbete 
som görs och utveckla och förbättra den biologiska mångfalden för att vi ska ha en 

framtid att leva i. Det framgår i föredragningen vad som görs och var begränsningarna 

finns. Där har Vänsterpartiet förhoppningar om att vi kan nå än längre framöver. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Värnandet av biologisk mångfald är viktigt för planeten och för människan. Det finns 

ännu mycket vi inte vet om den natur som omger oss och vilka roller olika djur- och 
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växtarter spelar i ekosystemet. Om den biologiska mångfalden minskar och arter 
försvinner kan det slå ut viktiga ekosystemtjänster som både människor och andra djur 
eller växter behöver på sätt som är svåra att förutse. Biologisk mångfald skapar ett mer 

robust och motståndskraftigt ekosystem och är en nyckel för att klara klimatutmaningen. 
Därför är det viktigt att Uppsala kommun systematiskt beaktar och främjar den 
biologiska mångfalden i samband med exploatering. 

Mot bakgrund av ovanstående förordade Centerpartiet att motionen skulle bifallas. 
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§ 20  

Riktlinje för VA-planering 

KSN-2020-02413 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta riktlinje för VA-planering. 

Sammanfattning 

I samband med kommunfullmäktiges beslut om en kommunal VA-plan den 23 april 
2018, § 80, fick Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten) uppdraget att ta fram en 

heltäckande VA-plan med en dagvattenplan i samarbete med berörda förvaltningar. 

Arbetet med VA-planen har tagit stöd av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) 

vägledning för VA-planering. I vägledningen rekommenderas att en VA-policy tas fram 
på kommunövergripande nivå för att klargöra ställningstaganden och riktningar för VA-
försörjningen i kommunerna. Mot bakgrund av HaVs rekommendation har en riktlinje 

för VA-planering tagits fram. Riktlinjen motsvarar den typ av styrande dokument som 
HaV föreslår.  

Den föreslagna riktlinjen kommer tillsammans med VA-översikten att ligga till grund för 

det fortsatta arbetet med att utforma tre delplaner till VA-planen; en VA-
utbyggnadsplan, en plan för den allmänna VA-anläggningen samt en plan för enskild 

VA-försörjning.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 30 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021 

• Bilaga 1, Riktlinje för VA-planering 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 

att riktlinje för VA-planering återremitteras då jag anser att riktlinjerna måste inkludera 
att Uppsala kommun ska säkerställa både långsiktigt kapacitetsbehov samt ett 

redundant VA-system genom en anslutning till Dalälven. 
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Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande Simon Alm (-) 
och Stefan Hanna (-): 
(1) att under avsnittet ”VA-utbyggnadsområden” på sida 7 stryka punkterna 1 och 4 och 

ersätta med: ” I VA-utbyggnadsområden ska inga nya bostadstomter tillåtas innan 
åtgärder vidtagits för att förbättra VA-situationen, antingen genom att den planerade 
bostaden kan anslutas till den allmänna VA-försörjningen eller genom ett tidsbegränsat 

tillstånd för enskild avloppsanläggning i väntan på anslutning till allmänt VA.” 

(2) att ändra den femte punkten under avsnittet ”VA-utbyggnadsområden” på sida 7 så 
att denna lyder: ”Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar ska ske när det är påkallat.” 

och 
(3) att under avsnittet ”VA-utredningsområden” på sida 7 stryka punkt 2 och 3.  

(4) att under avsnittet ”VA-bevakningsområde” stryka punkten 6. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras ändringsyrkanden mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma. 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 

Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande med motiveringen: 

Det ska vara möjligt att bygga och bo i hela Uppsala. Där förutsättningarna för att ordna 
enskilda lösningar som inte försämrar eller riskerar annan hälsa finns ska det göras 

bedömningar i det enskilda fallet för att utveckla kommunen och samtidigt säkra en god 

och kvalitativ vattenförsörjning. Därför yrkade vi att det i VA-utbyggnadsområden inte 
ska tillåtas nya bostadstomter innan åtgärder vidtagits för att förbättra VA-situationen, 
antingen genom att den planerade bostaden kan anslutas till den allmänna VA-

försörjningen eller genom ett tidsbegränsat tillstånd för enskild avloppsanläggning i 
väntan på anslutning till allmänt VA. 

Inom de olika utredningsområden för VA lägger mittenstyret nu ett generellt lock över all 
mark som ingår i dessa områden och slår nu fast att ingen tillkommande bebyggelse får 
tillkomma. Trots att det inte är angivet i tid eller att det föreligger enskilda bedömningar 

lokalt på platsen. Det är inte en utveckling vi står bakom. Istället för generella förbud 
utan lokal koppling bör vi se möjligheter i kombination med att fullgoda lösningar säkras 
för att uppnå en god vattenkvalitet och kvalitativa boendemiljöer. 
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Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Reservationen från Fredrik Ahlstedt, Jonas Peterson och Jonas Segersam i 

kommunstyrelsens arbetsutskott innebär mindre byråkrati och mer bostadsbyggande. 
Det är bra. Därtill borde ärendet kompletteras med en karta för att man ska kunna få en 
översiktlig bild av vilka delar av kommunen som omfattas av kategorisering. Ett tidigare 

ärende på dagordningen delger förvisso delvis kartmässig omfattning av områden inom 

ramen för utbyggnadsområden, men i övrigt saknas fullt beslutsunderlag. Ärendet lyfter 
fram att det är viktigt att kommunicera vilka förutsättningar som råder så allmänheten 

kan följa vilka förändringar som kan komma att inträffa i närtid och långsiktigt, varför 
det blir något märkligt att en sådan tydlighet inte kan erbjudas i beslutsunderlaget. 

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

motiveringen: 

Uppsala kommuns VA-system har en mycket stor påverkan på hur omfattande och var 
bostäder och verksamheter kan etableras eller expandera. Riktlinjerna syftar bland 
annat till att bidra till en större grad av transparens och förutsägbarhet i kommunens 

planering. Eftersom syftet också är att bidra till tydlighet om vilka tätorter som i större 

utsträckning ska kunna exploateras anser jag att riktlinjerna måste inkludera 
ambitionen att inom tio år att säkerställa ett redundant VA-system med anslutning till 

Dalälven. En sådan anslutning innebär att Uppsala kommuns norra delar kraftigt skulle 
få förbättrade VA-förhållanden. Förbättringar som gör en mycket attraktivare 
exploateringspolitik inom Uppsala kommun möjlig. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det ska vara möjligt att bygga och bo i hela Uppsala. Där förutsättningarna för att ordna 

enskilda lösningar som inte försämrar eller riskerar annan hälsa finns ska det göras 

bedömningar i det enskilda fallet för att utveckla kommunen och samtidigt säkra en god 
och kvalitativ vattenförsörjning. Därför yrkade vi att det i VA-utbyggnadsområden inte 

ska tillåtas nya bostadstomter innan åtgärder vidtagits för att förbättra VA-situationen, 

antingen genom att den planerade bostaden kan anslutas till den allmänna VA-
försörjningen eller genom ett tidsbegränsat tillstånd för enskild avloppsanläggning i 

väntan på anslutning till allmänt VA. 
Inom de olika utredningsområden för VA lägger mittenstyret nu ett generellt lock över all 
mark som ingår i dessa områden och slår nu fast att ingen tillkommande bebyggelse får 

tillkomma. Trots att det inte är angivet i tid eller att det föreligger enskilda bedömningar 
lokalt på platsen. Det är inte en utveckling vi står bakom. Istället för generella förbud 

utan lokal koppling bör vi se möjligheter i kombination med att fullgoda lösningar säkras 

för att uppnå en god vattenkvalitet och kvalitativa boendemiljöer. 
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§ 21  

Reviderad plan för omställning av Jälla 
lantbruk till ekologisk produktion 

KSN-2020-03272 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ändra tidsramen i målet om när omställningen till ekologisk produktion av 

mjölk och lamm vid Jälla lantbruk/Stiftelsen Jälla egendom ska vara 
certifierad till år 2022, 

2. att godkänna reviderad plan för investeringar och kostnader för omställning 
vid Stiftelsen Jälla egendom enligt bilaga 1, samt 

3. att uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med målbilden 

att produktionen vid Stiftelsen Jälla egendom ska användas för kommunens 

behov av livsmedel. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2017 §269 att ställa om lantbruket vid 
Jälla egendom till ekologiskt certifierad mjölkproduktion, lammproduktion och 

växtodling. Omställningen påbörjades 2018 med målet att produktionen skulle vara 

certifierad vid utgången av 2020. Kommunstyrelsen beslutade också att produktionen 

vid Jälla ska användas till kommunens behov av livsmedel.  Certifiering av 

växtodlingen vid Jälla planeras vara klar till årsskiftet medan mjölk- och 
lammproduktionen har försenats. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att målet 
med omställningen för de delarna ändras till 2022.  I ärendet föreslås också en 

revidering av plan och kostnader för omställningen, ursprungligen godkänd av 
kommunstyrelsen den 21 november 2018 §199.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 15 

• Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2020 

• Bilaga 1, reviderad plan för kostnader 

• Bilaga 2, rapport från Hushållningssällskapet kring ekologisk mjölkproduktion 
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Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Stefan 
Hanna (-) och Simon Alm (-): 
att avslå attsats 1, 

att avslå attsats 2, 

att lägga till en attsats som lyder ”att avbryta eko-omställningen på Jälla genom att 
minska andelen ekologisk odling till förmån för konventionell odling”. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras 
yrkande röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att 

bifalla arbetsutskottets förslag. 

JA-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik 

Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Karolin Lundström (V) 

och Erik Pelling (S). 

NEJ-röst avger: 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), 
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD). 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras yrkande med motiveringen: 

År 2017 beslutade kommunstyrelsen i Uppsala kommun att ställa om Jällaskolans 

lantbruk till att helt bli ekologiskt till 2020. Då förordade vi i M, C och KD att endast en del 
av lantbruket skulle ställas om till ekologisk produktion och att en basutbildning i 
konventionellt jordbrukande skulle finnas kvar och utvecklas. Nu är vi i år 2021 och kan 
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konstatera att problemen som uppstått är många. 
Bland annat har det varit oerhört kostsamt att ställa om till ekologiskt. Dessutom har 
exempelvis mjölken som producerats inte ens gått att sälja vidare som ekologisk vilket 

bland annat har som följd att det har generat lägre intäkt per liter. Jällaelevernas 
attraktionskraft på marknaden värnas inte eftersom de bara får praktisk kunskap i ett 
produktionssätt. Ekologisk jordbruksproduktion växer i Sverige men konventionell 

produktion är och kommer även fortsatt att vara den klart dominerande 

produktionsformen. 
Nu vill styret ge det hela mer tid till 2022 eftersom det verkar ta dubbelt så lång tid än de 

tänkt sig att ställa om. Dessutom har målet att det som produceras ska användas i 
kommunens verksamheter misslyckats. Vi vill inte lägga mer tid och pengar på ett projekt 

som redan från början var dömt att misslyckas. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
De ofördelaktiga förändringar som har skett, främst prissänkningen på ekologisk 
mjölkproduktion, medför att man behöver tänka om på det ekonomiska planet. På det 

utbildningsmässiga planet bör Jälla inte utesluta att lära ut konventionell odling och 

djurhållning. 
Undertecknad är rotad i den ekologiska driftformen av lantbruk och mjölkproduktion 

med tillhörande sympatier, men det innebär inte att man för den sakens skull ska 
snedutbilda. Vanligast är fortfarande konventionell odling och djurhållning, varför det 
behöver vara en del av utbildningen. 

Stefan Hanna (-) reserverarar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det är ur många perspektiv fel att helt ställa om Jälla lantbruk till ekologisk produktion. 

Det är ett typiskt exempel på Miljöpartistisk politik utan känsla för behov av till exempel 
stegvis förändring av en verksamhet. I synnerhet av en utbildningsverksamhet där 

arbetsmarknaden för de flesta elever handlar om jordbruk som i huvudsak tillämpar 

effektivt konventionellt jordbruk. För att säkerställa tillräcklig matproduktion i världen 

har det konventionella jordbruket fortsatt en viktig roll att fylla. Jälla lantbruk ska 
erbjuda en bred utbildning som omfattar både ekologisk och konventionell produktion 
(miljö- och klimatanpassad produktion). Att skapa en konflikt mellan ekologisk och 

konventionell lantbruksnäring leder inte till en god utbildning för berörda elever och det 
möter inte det kompetensbehov som relevant arbetsmarknad efterfrågar. All 
lantbruksverksamhet jag känner till strävar efter att vara så miljö- och klimatsmart som 
möjligt. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Ekoomställningen på Jälla har varit och fortsätter vara ett politiskt spel, där man vill 
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kunna skryta med att en skola i Uppsala har ekologisk produktion. Beslut har tidigare 
fattats om att Jälla ska ha eko-produktion som skulle vara klart till 2020, vilket det alltså 
inte är. Det är uppenbart att det beslut man fattade inte var verklighetsförankrat eller 

tillräckligt förberett. Trots detta så inser man inte sitt felsteg och fortsätter i samma spår. 
Skolans elever behöver få kunskap om såväl ekologisk odling, som konventionell, och på 
så sätt förberedas inför den verklighet som finns i arbetslivet, där båda metoderna 

används. Därför är det oklokt att inte inkludera båda dessa former i utbildningen. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

År 2017 beslutade kommunstyrelsen i Uppsala kommun att ställa om Jällaskolans 
lantbruk till att helt bli ekologiskt till 2020. Då förordade vi i M, C och KD att endast en del 
av lantbruket skulle ställas om till ekologisk produktion och att en basutbildning i 
konventionellt jordbrukande skulle finnas kvar och utvecklas. Nu är vi i år 2021 och kan 

konstatera att problemen som uppstått är många. 

Bland annat har det varit oerhört kostsamt att ställa om till ekologiskt. Dessutom har 
exempelvis mjölken som producerats inte ens gått att sälja vidare som ekologisk vilket 
bland annat har som följd att det har generat lägre intäkt per liter. Jällaelevernas 

attraktionskraft på marknaden värnas inte eftersom de bara får praktisk kunskap i ett 

produktionssätt. Ekologisk jordbruksproduktion växer i Sverige men konventionell 
produktion är och kommer även fortsatt att vara den klart dominerande 

produktionsformen. 
Nu vill styret ge det hela mer tid till 2022 eftersom det verkar ta dubbelt så lång tid än de 
tänkt sig att ställa om. Dessutom har målet att det som produceras ska användas i 

kommunens verksamheter misslyckats. Vi vill inte lägga mer tid och pengar på ett projekt 
som redan från början var dömt att misslyckas. 
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§ 22  

Stöd för drift av Mikrofonden i Uppsala Län år 
2021 

KSN-2018-3920 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa nivån för driftstöd till Mikrofonden i Uppsala län till 750 000 

kronor för 2021, 
2. att uppmuntra Mikrofonden i Uppsala Län att bättre marknadsföra fonden, för 

att kompensera för den bristande ansökningsgraden orsakad av 
coronapandemin, samt 

3. att för kommunens egen del, såsom finansiär, lyfta att mikrofonden finns. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun och Mikrofonden i Uppsala län (MFU) har ingått avtal om samarbete i 
syfte att främja tillväxt och utveckling av den sociala ekonomin i Uppsala kommun i 

linje med tidigare beslut i kommunstyrelsen 21 maj 2019 § 177. Som en del i 
samarbetet stödjer Uppsala kommun verksamhetens drift. Mikrofonden i Uppsala län 

har inkommit med förfrågan om att nivån för driftstöd för 2021 fastställs till 750 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 16 

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2020. 

• Bilaga 1, Ansökan om driftsbidrag 2021 och 2022. 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från Ulrik Wärnsberg (S): 

att uppmuntra Mikrofonden i Uppsala Län att bättre marknadsföra fonden, för att 

kompensera för den bristande ansökningsgraden orsakad av coronapandemin, samt 
att för kommunens egen del, såsom finansiär, lyfta att mikrofonden finns. 
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Simon Alm (-) yrkar: 
att ärendet avslås, 
att mikrofonden avvecklas i takt med att beviljade lån löper ut. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till föreliggande förslag. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon Alm: 

att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

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

Reservationer 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Detta är ett slöseri med skattemedel, vilket har synliggjorts på tidigare tillfällen när 

ärendet i olika form av behandlats i kommunstyrelsen. Administrationen om 750 tusen 

kronor av den lånevolym om 10 miljoner kronor innebär en administrationskostnad om 7-

8 procent på den maximala utlåningsvolymen. Därtill kommer de oundvikliga förlusterna 
som all form av utlåning behöver få riskkompensation för samt kompensation för riskfri 

ränta. Detta saknas i modellen och därtill finns en enorm flora av privata aktörer som 
erbjuder finansieringsmöjligheter på helt marknadsmässiga villkor. Det är besvärande 

att inte ens de borgerliga partierna försvarar den fria fullt fungerande företagsamheten 

inom banktjänster från kommunal skattesubventionerad konkurrens. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Grundidén med att genom mjuka lån stötta privata initiativ för att försöka skapa sociala 

företag är i tider då fattigdomen åter växer i Sverige goda. Alternativa offentliga initiativ 

för att försöka minska det växande utanförskapet skulle garanterat vara både dyrare och 

mindre framgångsrikt. Samtidigt handlar dessa sociala initiativ om att göra nytta för de 
skattepengar som riskeras. För att öka sannolikheten att budgeterade pengar används 
klokt måste ordentliga ekonomiska utvärderingar ligga till grund för om fortsatta 
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lånelöften ska uppfyllas. Jag anser att det i ett ärende som detta ska finnas en tydlig 
beskrivning av hur förbrukade pengar har använts under 2020. En nedbrytning på 
kostnadsposter som gör det rimligt att bedöma vad förbrukade pengar har använts till. 

Hur driftsstöden från finansiärerna används kan ge goda indikationer om varför 
verksamhetens resultat ser ut som de gör. 
Ärendet upprepar allt för ofta Coronapandemin som en ursäkt för att verksamheten 

under 2020 inte levererat önskvärda resultat. Coronapandemin har gjort de redan 

tidigare stora sociala problemen i Uppsala mycket större. Om projektet hade haft bättre 
mätbara framgångsindikatorer hade Mikrofonden garanterat identifierat flera 

intressanta företagsprojekt i idéstadiet med behov av lite startfinansiering i form av ett 
mjukt lån. Att Uppsalaborna 2019 och 2020 redan gett ett driftsstöd på 1,3 miljoner 

kronor måste bättre kunna utvärderas i konkreta värdefulla resultat. Utöver dessa 
driftsstöd har kommunen också beviljat ett villkorat lån om 10 miljoner kronor som stöd 

till verksamhetens finansiella engagemang. Liknande kommunala engagemang måste 
skötas mer professionellt för att ge maximal möjlig invånarnytta. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är anmärkningsvärt att besluta om att låna ut pengar och betala ut bidrag med så 

bristfälligt underlag. Det enda som biläggs är ett mejl där det framgår hur mycket pengar 

som äskas. Ingen redovisning finns av vad de tidigare medlen används till, eller varför 

man behöver lika mycket pengar detta år trots att förra året ska ha påverkat 
verksamheten. Det står att ”Covid-19 haft stor påverkan på MFU:s arbete och för arbetet 
att främja den sociala ekonomins utveckling under 2020.” Rimligtvis borde man med 

anledning av det inte ha gjort av med alla medel från förra året och därmed behöva en 
mindre summa detta år. Istället landar man i slutsatsen att samma summa ska betalas i 

år igen. Det kanske är rimligt, men kommunstyrelsen ges ingen möjlighet att bedöma 

det. 

Vi menar vidare att kommunens medel ska gå till kärnverksamheten och att kommunen 

inte bör klampa in på en välfungerande marknad, som bankmarknaden är. Kommunen 

ska primärt syssla med vård, skola och omsorg, inte agera bank och låna ut pengar åt 
diverse organisationer. 
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§ 23  

Ekonomiskt stöd till Eurocenter - nationellt 
badmintoncenter 

KSN-2020-03400 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja Fyrisfjädern ett årligt bidrag om 950 000 kronor under perioden 

2022–2025 för utvecklandet och drift av Eurocenter i Uppsala, samt 
2. att uppdra till näringslivsdirektör att underteckna avtal mellan Uppsala 

kommun och Fyrisfjädern som reglerar respektive parts åtaganden under 
avtalsperioden 

Sammanfattning 

Styrelsen i Svenska Badmintonförbundet beslöt år 2008 att starta upp ett Nationellt 
Badminton Center (NBC) där de bästa svenska landslagsspelarna skulle träna 
tillsammans. 1 januari 2014 flyttade NBC till Uppsala och driften övertogs av 

Fyrisfjädern med ekonomiskt stöd från Uppsala kommun. 2015 ändrades namnet till 
Eurocenter. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 (§78) att bevilja bidrag med 

900 000 kronor årligen under perioden 2014–2017 till Fyrisfjädern för drift av 

Eurocenter. Beslutet förlängdes för perioden 2018–2021, med ett bidrag om 950 000 

kronor årligen.  

Ett nationellt badmintoncenter bidrar till fortsatta framgångar och utveckling av 

ungdomsverksamheten i kommunen. Det leder också till att stora internationella 

turneringar inom elit-, ungdoms-, junior- och veteranbadminton förläggs till Uppsala, 
och att Uppsala placeras på den internationella badmintonkartan. Då innevarande 

finansieringsperiod löper ut 31 december 2021 har Fyrisfjädern inkommit med en 

ansökan om finansiering från Uppsala kommun för perioden 2022-2025 (bilaga). 
Kommunstyrelsen föreslås att fatta nytt beslut om fortsatt finansiellt stöd till 

Fyrisfjädern för drift av Eurocenter i Uppsala.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 17 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 december 2020 
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• Ansökan om finansiering av Eurocenter för perioden 2022-2025 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (-), Fredrik Ahlstedt (M), Karolin Lundström (V) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 24  

Handlingsplan för trafikbuller 

KSN-2019-03157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1.  att fastställa Handlingsplan för trafikbuller för perioden 2021–2023. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) kartlagt 
bullerkällor inom kommunen och beräknat antalet bullerutsatta boende. Som följd av 

kartläggningen ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. 

Programmet är en revidering av tidigare åtgärdsprogram för perioden 2014–2018. 

Uppsala kommun uppfyller kraven för åtgärdsprogram genom att ta fram en 
Handlingsplan för trafikbuller. Handlingsplanen blir ett bindande dokument för 
bullerskyddsåtgärder som kommunen ska vidta mellan 2021 och 2023 för att minska 

bullerproblematiken i särskilt utsatta områden.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 31 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 januari 2021 

• Bilaga 1, Bakgrund och fördjupning 

• Bilaga 2, Bullerkartläggning 2017 

• Bilaga 3, Bullerutsatta förskolor, skolor, fritidshem 

• Bilaga 4, Ekonomiska konsekvenser 

• Bilaga 5, Handlingsplan för trafikbuller 

• Bilaga 6, Samrådsredogörelse 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Stefan 

Hanna (-) och Simon Alm (-): 

att uppdatera ärendet så att det tydligt framgår att det inte är aktuellt att stänga av 

gator för biltrafik för att sänka ljudnivåerna, 
att stryka åtgärd 1 under ”åtgärder vid källan” på sida 35, 
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att stryka åtgärd 1 och 3 under ”fastighetsnära åtgärder” på sida 34, och 
att stryka åtgärd 2 under ”naturområden, parker och tysta områden” på sida 36. 

Erik Pelling (S) och Rickard Malmström (MP) yrkar avslag till Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande. 

Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Therez Almerfors (M) med fleras yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 

Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande med motiveringen: 

Hela Uppsala kommun ska vara säker och trivsam men också levande. Sedan tidigare vet 
vi att det finns en ambition från de styrande partierna i Uppsala att begränsa biltrafiken 

med exempelvis dubbdäcksförbud och tal om avstängningar av Kungsgatan. Det är inte 
en politik vi ställer oss bakom. Uppsala ska vara framkomligt, det är avgörande för 

näringslivet och en levande kommun där det går att ta sig fram med leveranser, till jobb 
eller till butiker. 
Alla som bor i Uppsala ska kunna trivas och må bra här. Men handlingsplaner som denna 

om trafikbuller få aldrig bli ett svepskäl för att minska framkomligheten. Utvecklingen 

går dessutom fort fram och det finns redan bilar på marknaden som både släpper ut 
mindre och bullrar mindre. Det finns anledning att se över var vi kan minska skadligt 

buller men det finns ingen anledning att exempelvis stänga av gator för biltrafik. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Arbetet mot buller behöver ta ett steg framåt, men det behöver vara varsamt och ske 

balanserat mot andra intressen som också finns, vilka är skälen till bullernivåerna. Det 
går exempelvis att bli av med det mesta av bullret i Uppsala om man förbjuder alla 
former av motortrafik inklusive tåg, bussar med mera, men det skulle skapa en ohållbar 

situation. Förbudslinjen är därför dålig. En stad behöver transporter och transporter 

bullrar, men många åtgärder kan bidra till minskad bullerpåverkan där endast 

genomförandekostnad är aktuell med få eller inga i övrigt negativa konsekvenser. 
Fredrik Ahlstedt, Jonas Peterson och Jonas Segersam har en reservation som skalar av de 
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transportfientliga inslagen från handlingen så den blir bättre balanserad med färre 
nedsidor. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Först och främst borde planen naturligtvis heta handlingsplan mot trafikbuller, inte för 

trafikbuller. Vidare vill vi påpeka att vi inte stödjer bilfientliga förslag såsom avstängning 

av bilvägar och fler dubbdäcksförbud. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hela Uppsala kommun ska vara säker och trivsam men också levande. Sedan tidigare vet 

vi att det finns en ambition från de styrande partierna i Uppsala att begränsa biltrafiken 
med exempelvis dubbdäcksförbud och tal om avstängningar av Kungsgatan. Det är inte 

en politik vi ställer oss bakom. Uppsala ska vara framkomligt, det är avgörande för 
näringslivet och en levande kommun där det går att ta sig fram med leveranser, till jobb 

eller till butiker. 
Alla som bor i Uppsala ska kunna trivas och må bra här. Men handlingsplaner som denna 

om trafikbuller få aldrig bli ett svepskäl för att minska framkomligheten. Utvecklingen 

går dessutom fort fram och det finns redan bilar på marknaden som både släpper ut 
mindre och bullrar mindre. Det finns anledning att se över var vi kan minska skadligt 
buller men det finns ingen anledning att exempelvis stänga av gator för biltrafik. 
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§ 25  

Uppsalapaketet – aktörsgemensam vision för 
Uppsala C 

KSN-2019-0636 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna mål och aktörsgemensam vision för Uppsala C enligt ärendets 

bilaga 1, samt 

2. att delegera till kommunstyrelsens ordförande att underteckna visionen med 

berörda parter och justera texten utan att budskapet förändras om behov av 

detta skulle föreligga. 

Sammanfattning 

Uppsala har en av Sveriges vackraste centralstationer och fungerar idag som en 

nationell och regional viktig knutpunkt och en attraktiv mötesplats för Uppsalas 
invånare. Här finns plats för handel, service, cykelparkering och en järnvägspark med 
tilltalande formspråk och grönska. När platsen utvecklas vidare, görs det tillsammans 

med flera berörda parter och en gemensam vision med tillhörande mål har tagits fram 

för att fungera som unison ledstjärna för det fortsatta arbetet. Målet är att visionen 
undertecknas av samtliga parter som deltagit i mål- och visionsarbetet. Eventuella 

justeringar kan behöva göras innan undertecknandet.  

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 27 januari 2021 § 3 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 

• Bilaga 1, föreslagen aktörsgemensam vision 

Yrkanden 

Karolin Lundström (V) yrkar: 

att på under rubriken ”Förslaget till vision” på sidan två, komplettera fjärde punkten 
enligt följande: ”är platsen där du möter nya människor och hittar nya möjligheter utan 
att behöva vara konsument.” 
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Stefan Hanna (-) yrkar: 
att följande tillägg görs till vision: 
- Är en plats som på ett attraktivt och välkomnande sätt vägleder besökare till Uppsalas 

mest värdefulla attraktioner och besöksdestinationer. 
att följande tillägg görs till mål: 
- Ska följa Uppsala kommuns arkitekturpolicy 

- Ska ta stor hänsyn till befintliga bostadsrättsföreningars siktlinjer om 

däckningslösningar över spåren blir aktuella. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till mark- och 
exploateringsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Karolin Lundström (V) och Stefan Hannas (-) 

ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Karolin Lundströms (V) ändringsyrkande mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Karolin Lundström (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Karolin Lundströms (V) yrkande med motiveringen: 

Uppsala C är det första man ser när man kliver av tåget i Uppsala. Det är en plats för 

mångfald där olika människor rör sig, kommer och går och ibland stannar kvar en längre 

stund. Uppsala har ambitionen att vara en äldrevänlig kommun där det ska vara lätt att 
kunna sitta och vila benen ibland. Det är därför vi anser att visionsbilden bör förtydligas. 
Uppsala C är platsen där du möter nya människor och hittar nya möjligheter utan att 
behöva vara konsument. Det kan ta formen av gatuschack, sittbänkar, en 

trädgårdsodling eller någonting helt annat men poängen är att det man ska kunna vistas 

vid och sitta på stationsområdet utan att alltid behöva betala för en kopp kaffe eller köpa 
någonting. Våra centrala mötesplatser ska vara tillgängliga för alla. De kommersiella 
platserna är bra och populära, ändå, och behöver inte den här eventuella 

marknadsfördelen. 

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

motiveringen: 
Det blir allt tydligare att det av bland annat mig mycket kritiserade bygget av ett Dyrt 
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cykelgarage gjordes trots vetskapen om att en total översyn av Resecentrum var 
nödvändig. Att missbruka våra skattemedel på liknande sätt är tyvärr bara ett av många 
exempel på hur ansvarslösa politiker slösar med skattemedel som behövs för klokare 

ändamål. Cykelgaraget är idag antingen kraftigt utvecklingsbegränsande för området 
eller måste rivas. Oavsett ett exempel på oacceptabel ekonomisk hushållning av 
kommunala och nationella skattepengar. 

Jag yrkade på följande tillägg till vision: 

- Är en plats som på ett attraktivt och välkomnande sätt vägleder besökare till Uppsalas 
mest värdefulla attraktioner och besöksdestinationer. 

Jag yrkade också på följande tillägg till mål: 
- Ska följa Uppsala kommuns arkitekturpolicy 

- Ska ta stor hänsyn till befintliga bostadsrättsföreningars siktlinjer om 
däckningslösningar över spåren blir aktuella. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Som så ofta är denna vision fylld av vackra ord. Men ärligt talat är vi osäkra på om 

Uppsala centralstation ”är platsen där du utvecklar ditt företag, hittar den kompetens du 
söker och förverkligar dina idéer.” Det är lite väl bombastiska ord för en tågstation. Det är 

inte troligt att en ensam tjej klockan 23.00 kommer att ”förverkliga sina idéer och 

utveckla sitt företag”. Hon oroar sig snarare för om hon kommer ta sig hem 

överhuvudtaget. Dokumentet är långt i från verkligheten och Uppsalabornas otrygga 
vardag. Fokus för Uppsala centralstation ska därför istället primärt vara trygghet och 
god kommunikation. Vidare kan man gärna inspireras rent arkitektoniskt av vackra 

tågstationer med klassisk arkitektur. Vi tror att människor mår bättre i vacker miljö 
istället för i socialistiska fyrkantiga lådor i betong. 
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§ 26  

Inriktning för bostäder Gottsunda/Valsätra 

KSN-2020-03346 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att revidera Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra i enlighet med Erik 
Pelling (S) med fleras yrkande, samt 

2. att på sida 4, under stycket ”Inriktning för bostäder som en del av 
stadsutvecklingsprojektets genomförande”, innan stycket om 
markanvisningar, lägga till skrivningen: 

”I området är andelen hyresrätter väldigt hög. Det avtal Uppsala kommun 

har med staten gällande fyrspårsavtalet reglerar inte hur många av dessa 
hyresrätter som ska tillkomma i Gottsunda. 
Inriktningen och målsättningen för det fortsatta arbetet är att det i 

huvudsak inte ska tillkomma några ytterligare ordinarie hyresrätter inom 
de delar av avtalsområdet som berör Gottsunda/Valsätra.” 

Sammanfattning 

I beslutat projektdirektiv för stadsutveckling i Gottsunda och Valsätra 2020–2035 (KSN-
2019-03327, KS 2019-12-10 § 389) framgår att en inriktning för bostäder för ökad social 

blandning ska arbetas fram. En inriktning som ska vara vägledande för exploateringar 

på både kommunens och privatägd mark. 

I Uppsala kommun finns en sedan antagen handlingsplan Bostad för alla, som 
innehåller kommunens mål och åtgärder för bostadsförsörjningsarbetet på en 

kommunövergripande nivå. De insatser som ges som exempel i den nu aktuella 
inriktningen följer kommunens övergripande mål och åtgärder men är här nedbrutna 

för att passa en lokal kontext. Inriktningen utgår också från tidigare beslutade mål för 
stadsutvecklingen.  

För att nå beslutade mål ger inriktningen exempel på ett flertal möjliga verktyg och hur 
de kan tillämpas. Denna inriktning ska utgöra kunskapsunderlag och vägledning vid 
kommande markanvisningar, i samverkansavtal med fastighetsägare, vid 

detaljplaneläggning, i strategiskt bostadsförsörjningsarbete och inom Uppsalahem.  
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Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 27 januari 2021 § 4 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 december 2020 

• Bilaga 1, Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Erik 
Pelling (S) och Mohamad Hassan (L): 

att på sida 4, under stycket ”Inriktning för bostäder som en del av 

stadsutvecklingsprojektets genomförande”, innan stycket om markanvisningar, lägga till 
skrivningen: 
”I området är andelen hyresrätter väldigt hög. Det avtal Uppsala kommun har med 

staten gällande fyrspårsavtalet reglerar inte hur många av dessa hyresrätter som ska 

tillkomma i Gottsunda. 

Inriktningen och målsättningen för det fortsatta arbetet är att det i huvudsak inte ska 

tillkomma några ytterligare ordinarie hyresrätter inom de delar av avtalsområdet som 
berör Gottsunda/Valsätra.” 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 

(1) att minst 50 procent ska vara hyresrätter, av det totala antalet bostäderna som blir 

resultatet efter byggnationerna i Gottsunda och Valsätra, 
(2) att minst 25 procent ska vara hyresrätter med relativt låg hyra, av det totala antalet 

bostäderna som blir resultatet efter byggnationerna i Gottsunda och Valsätra, 
(3) att på platser där det passar bra, bygga med prispressande, kvalitativa, 

prefabricerade koncept som t ex Sveriges allmännyttas kombo-hus, 
(4) att utveckla Eriksbergs-modellen för att ytterligare försöka att pressa ner 

hyreshöjningar vid renoveringar och få till bra renoveringar för de boende, 
(5) att motverka svarta kontrakt utan att sätta den utsatta på bar backe. 

Erik Pelling (S), Simon Alm (-), Mohamad Hassan (L) och Therez Almerfors (M) yrkar 

avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) yrkanden. 

Stefan Hanna (-), Simon Alm (-) yrkar avslag till föreliggande förslag. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Therez Almerfors (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 

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

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

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Gottsunda och Valsätra inom det valda området har en hög andel hyresrätter. Där finns 
också relativt billiga hyresrätter som inte har nyproduktionshyror eller har genomgått 

standardhöjningar för att höja hyran. Det innebär att det är många människor i området 
som inte har så höga inkomster. Förslaget som det ligger med en ökad blandning av 

bostadsformer och typer och att värna de som bor i området idag är bra. Det kan dock 
vara något problematiskt att sätta den procentuella andelen hyresrätter till trettio 

procent. Det innebär i sådant fall att det i princip är tänkt att enbart bygga varianter av 
ägt boende i området för att öka blandningen. Dels vill Vänsterpartiet generellt sett ha en 

högre andel hyresrätter. Dels vore det inte möjligt att åstadkomma den blandning som 

önskas om man inte också blandar upp med nybyggda hyresrätter och med olika former 
av kategoribostäder och nya bostadsformer på Uppsalas bostadsmarknad. Det är även 
värt att nämna att det finns just en stor andel ägda bostäder i direkt anslutning till det 

valda området i Gottsunda och Valsätra. 

Vänsterpartiet vill även gärna se att vi utvecklar modellen för att kunna bo kvar vid 

renoveringar, den så kallade Eriksbergsmodellen som tillämpats i Eriksberg av 
Uppsalahem. Det är en riktigt bra modell, men det finns allt jämt de som har svårt att tåla 

plötsliga hyresökningar. Det är viktigt för dom att få bo kvar i sitt eget hem – hur hyrt det 

än må vara. Det är också sunt för kommunen att inte driva iväg de som har låga 

inkomster till de platser där det fortsatt finns låga hyror och det är sunt att inte driva 

människor som kan försörja sig själva och betala för sitt boende till att behöva stöd från 
kommunen. 

Gällande att säga upp de som handlat med svart kontrakt så stödjer Vänsterpartiet 

åtgärden som sådan. Det är dock viktigt att ta hänsyn till de som blir att stå utan bostad 
och som inte själva har en del i svartkontraktet men bor i bostaden. Det kan vara 

personer som bor i andra hand eller som på annat sätt är utsatta i vårt samhälle. De bör 
inte bli satta på bar backe. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkade med motiveringen: 
Undertecknad står inte bakom den omfattande förtätning som förslaget avser 

åstadkomma. Det gör att ärendet inte kan bifallas utan ordentlig ombearbetning. 

Området har en mycket stor andel av kommunens sociala problem som funnits länge och 
förvärrats i takt med att invandringen och brottsligheten i allt högre grad koncentrerats i 
området. Vid väl utvalda platser kan en del villor eller bostadsrättsföreningar byggas i 
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Gottsunda och Valsätra, men inte i närheten av de 5-7 tusen bostäder som föreliggande 
förslag anger som mål. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

I linje med många tidigare ställningstaganden anser jag att Uppsala ska byggas ut i 

större delar av Uppsala kommun än de massiva planer som nu fokuserar på Uppsala 

stads södra delar. Förslaget bygger på en allt för stor ambition om bostadsbygganden i 
Gottsunda/Valsätra. Det är dock klokt att förslaget inte bygger på fler hyresbostäder. Med 

fördel kan Uppsala stimulera till att ägarlägenheter blir vanligare i vår kommun. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Jonas Petersson 

(C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Idag är närmare 85% av bostadsbeståndet i Gottsunda hyresrätter. Vi vill att människor i 

området i framtiden ska ha en bättre möjlighet att äga sitt hem och etablera sig på en 
bredare bostadsmarknad. Med en bättre variation av miljöer och bostadsformer ökar 

också tryggheten. 

Det är viktigt att vi bygger trygga miljöer med variation där människor ges en möjlighet 
att välja bland boendemiljöer och upplåtelseformer. Därför yrkade vi att lägga till 
följande skrivning i ärendet och är glada att den bifölls i kommunstyrelsen. 

”I området är andelen hyresrätter väldigt hög. Det avtal Uppsala kommun har med 

staten gällande fyrspårsavtalet reglerar inte hur många av dessa hyresrätter som ska 

tillkomma i Gottsunda. 
Inriktningen och målsättningen för det fortsatta arbetet är att det i huvudsak inte ska 

tillkomma några ytterligare ordinarie hyresrätter inom de delar av avtalsområdet som 

berör Gottsunda/Valsätra.” 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Området är redan trångt och det är inte önskvärt att börja bygga ännu trängre, det är 
inte önskvärt att bygga bort uppskattade grönområden. Vidare finns det 
otrygghetsproblem, som inte kommer försvinna bara för att man trycker ihop fler 
människor i området. 
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§ 27  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

KSN-2020-02877 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har lämnat en granskning av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut till kommunstyrelsen för yttrande senast 12 februari 2021. 

Syftet med kommunrevisionens granskning är att bedöma om kommunstyrelsen har 

en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 32 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021 

• Bilaga 1, Yttrande över kommunrevisionens granskning av verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut 

• Bilaga 2, Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 28  

Yttrande över remiss om betänkandet Hållbar 
socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) 

KSN-2020-02960 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har remitterat betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag 

(SOU 2020:47) till Uppsala kommun för yttrande senast 10 februari 2021. 

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag och få 

karaktären av ramlag. Utredningen innehåller bland annat förslag gällande 
övergripande planering, kvalitet inom socialtjänst, kunskapsbaserad socialtjänst, en ny 
lag om socialtjänstdataregister samt förtydligat barnrättsperspektiv.  

Utredningen kan läsas i sin helhet här. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 februari 2021 § 38 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 december 2020 

• Bilaga 1, Yttrande över remiss om betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47) 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att Uppsala kommun tydligare lyfter fram att vi tycker att Socialtjänstlagen måste 

vara både en rättighets- och skyldighetslag,  

(2) att Uppsala kommun i sitt remissyttrande lägger till att Socialtjänstlagen 4 kap. 4§ 
revideras så att det blir entydigt att olika mätbara sysselsättningsuppgifter alltid kan 
villkoras för rätten till försörjningsstöd, 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
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(3) att Uppsala kommun i sitt remissyttrande lägger till att lagstiftningen bör anpassas 
för att socialtjänsten och Polisen, där samtliga inblandade lyder under tystnadsplikt, ska 
kunna dela sekretessbelagd och relevant individinformation som har stor positiv 

betydelse för att förebygga sociala problem och brottslighet. 

Karolin Lundström (V) yrkar: 

(1) att lägga tillbaka meningen, som ströks i omsorgsnämnden ”LOV har också blivit en 

arena för mindre seriösa privata aktörer,” under Kapitel 9 Samhällsplanering, sidan 4. 
(2) att lägga tillbaka meningen som ströks i Äldrenämnden, ”Mot den bakgrunden anser 

Uppsala kommun att det därför är både olyckligt och beklagligt att utredningen inte 
kommit längre,” under rubrik 20, stycke två, sista meningen. 
(3) att lägga till mening ”Det är till och med nödvändigt att stärka de sociala aspekterna 
vid planering då brister på bostäder och andra sociala aspekter ofta begränsar 

möjligheter till stöd för utsatta grupper i kommunen,” under kapitel 9, första stycket, efter 

första meningen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) yrkanden mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Karolin Lundström (V) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Karolin Lundström (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslut till 

förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Att LOV har varit ett problem är inte ett politiskt ställningstagande. Det är en beskrivning 

av de problem som finns. Därför bör meningen stå kvar. Att ta bort meningen är att 

blundaför verkligheten. 
Det är dessutom viktigt att betona och förtydliga att social problematik och 
beroendeproblem kan vara kopplade till fattigdom och barnfattigdom. Att människor i 
våra städer, byar och landsbygd behöver att vi sätter sociala frågor högre upp i 

prioriteringsordningen. 

Utredningen om socialtjänsten är en viktig utredning som hamnat i strålkastarljuset 
under pandemin, med det krassa avslöjandet att det finns stora brister. Det är därför 
olyckligt att utredningen inte nått längre. Det är nu, som det finns ett krav på förändring. 
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Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Världens samhällen, inklusive i Sverige, genomgår stora förändringar. De senaste tjugo 

åren har varit fyllda med kraftiga förändringar som under lång tid kraftigt kommer att 
påverka bland annat Uppsala kommun. Under de senaste tjugo åren har till exempel 
Storbritannien mot världssamfundets starka önskan startat griget mot Irak. Ett krig som 

bland annat skapat stora nya trygghetsproblem och folkvandringar till EUs länder. Under 

dessa år har också Storbritannien valt att lämna EU. Under dessa få år har också 
digitaliseringen av våra samhällen ökat mycket kraftigt. I Sverige har 

utanförskapsproblematiken kraftigt ökat främst som en konsekvens av en ansvarslös 
migrationspolitik och en misslyckad integrationspolitik. Om vi vill kämpa för att åter 

säkerställa ett generellt välfärdssamhälle, där den lägsta levnadsnivån är på en 
anständig nivå, måste även våra bidragssystem anpassas för en ny verklighet. Denna nya 

verklighet kräver till exempel att bidragssystemen och dess lagar tydligt måste vara 
balanserade avseende rättigheter och skyldigheter. Idag är Socialtjänstlagen nästan 

enbart en rättighetslag och det är ohållbart. Socialtjänstlagen behöver reformeras i 

större utsträckning än vad remissvaret lyfter fram. Med en bättre balans mellan 

rättigheter och skyldigheter kommer också individerna i behov av hjälp bättre vägledas 
från bidragsberoende till arbete. 

Idag ser vi ett ökande utanförskap och den oroväckande trenden med en allt större andel 

av våra invånare som har fastnat i långvarigt bidragsberoende ökar. Kostnaderna för 

försörjningsstöd ökar och ligger redan på allvarligt höga nivåer. I en allt mer 
automatiserad och digital tid minskar också behovet av outbildad arbetskraft. Olika 

målgrupper behöver olika typer av stöd för att kunna komma in på den reguljära 
arbetsmarknaden. Vi kan konstatera att den palett av arbetsmarknadsåtgärder som i 

stort hittills erbjudits inte är tillräckliga för att matcha de mest krävande målgrupperna. 
Det finns också personer som kanske aldrig kommer att ha förutsättningar för ett arbete 
på den riktiga arbetsmarknaden. Målet måste vara att alla som får försörjningsstöd, och 

som bedöms ha arbetsförmåga, ska utföra några värdefulla motprestationer tills de 

förhoppningsvis blir självförsörjande genom den reguljära arbetsmarknaden. De ska få 
hjälp att nå detta mål genom kompetenshöjande insatser och genom praktik och 

träning. I en del fall behövs rehabiliteringsstöd. 
Det är bra att även behovet av ett bättre förebyggande socialt arbete lyfts in i 
betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47. En mycket viktig 

del av ett bra förebyggande arbete är att kommunen är väldigt tydlig med vilka 
förväntningar vi har på enskilda individers egna ansvar. Som en del av detta viktiga 

förbättringsarbete måste det bli glasklart att bidragsberoende ska erbjudas olika 
sysselsättningsuppgifter, exempelvis inom idrotts- och föreningslivet, som naturvärdar, 

gårdsvärdar eller som hjälp till garantipensionärer med att handla. Alla arbetsuppgifter 
som kan ses som arbetsträning och praktik ska kunna krävas som motprestation för 

personer som långvarigt uppbär ett omfattande försörjningsstöd. Socialtjänstlagen 
måste vara mycket entydig om att detta motkrav kan ställas för att försörjningsstöd ska 

utgå. Motkraven ska inte enbart vara kopplade till deltagande i arbetsträning eller 
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praktikarbete utan det ska också vara möjligt att koppla rimliga prestationsmål till 
rätten att få mer eller mindre försörjningsstöd. 
Det är bra att Uppsala kommun lyfter fram att flera av förslagen i utredningen riskerar att 

vara mycket kostnadsdrivande för kommunen. Om dessa kostnadsdrivande förändringar 
införs måste också staten finansiera dem via relevanta statsbidrag. Även jag fruktar, som 
i kommunens yttrande, att ett begrepp som ”skäliga levnadsförhållanden” kan bli 

mycket kostnadsdrivande. Därför bör inga sådana formuleringar finnas och ge utrymme 

både för mycket varierande tolkningar samt för oacceptabel press på 
biståndshandläggare. Jag är dock inte lika positivt inställd till utredningens förslag om 

att det ska tillåtas insatser utan behovsprövningar. Jag anser att det inte minst för att 
bekämpa brottslighet ska finnas arbetsprocesser som kraftigt försvårar möjlighet till 

korruption eller olagliga påtryckningar på biståndshandläggare. 
Det är bra att kommunen är tydlig med önskemålet att det inte ska råda sekretess mellan 

olika socialnämnder inom samma kommun. Inte minst motverkar nuvarande 
sekretessbestämmelser den viktiga kampen mot organiserad brottslighet som årligen 

stjäl flera miljarder från våra offentliga bidragssystem. Sekretessen mellan de olika 

socialnämnderna försvårar både det viktiga samarbetet mellan olika enheter och det 

förebyggande sociala arbetet. Eftersom sekretess gäller för samtliga inblandade politiker 
och tjänstemän ska inte detta vara ett problem utan enbart bidra till kvalitetshöjningar i 

arbetet. Uppsala kommun borde också lyfta i svaret att socialtjänsten och Polisen, där 

samtliga inblandade lyder under tystnadsplikt, ska kunna dela sekretessbelagd och 

relevant individinformation. 
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§ 29  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av den strategiska kompetensförsörjningen 

KSN-2020-03170 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har begärt yttrande från kommunstyrelsen över en genomförd 

granskning av kommunens strategiska kompetensförsörjning. Yttrandet ska avges 

senast den 26 februari 2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder avseende personal- och 

kompetensförsörjning är ändamålsenliga. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 19 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 december 2020 

• Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport i ärendet 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Kommunrevisionens kritik över att inte den styrande politiska ledningen, sedan 

centraliseringen av arbetsgivaransvaret för hela kommunen till kommunstyrelsen, 

utvecklat ett enhetligt system för kompetenssäkring är mycket befogad. Särskilt 
besvärande är det då kompetenssäkring, och effektiva processer för det, alltid borde vara 
högst prioriterat av alla styrande ledningar. 
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Det är självklart att det ska finnas konkreta strategier för personal- och 
kompetensförsörjningen för hela kommunen och dessutom nedbrutna sådana per 
verksamhetsområde. En kommungemensam struktur för att säkerställa ett enhetligt 

arbete i planeringen av kompetensförsörjningen innebär också bättre möjligheter för 
medarbetare att kunna byta arbetsuppgifter inom en så stor och varierande verksamhet 
som Uppsala kommun representerar. Självklart ska kommunstyrelsen en gång per år 

genomföra ordentliga uppföljningar av personal- och kompetensförsörjningsplanerna 

kopplade till varje nämnd. Lämpligen görs detta i samband med revidering av Mål och 
budget. 
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§ 30  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens arbete med civilt försvar 

KSN-2020-03321 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen i ärendets bilaga 1, samt 

2. att stycke tre i svaret kompletteras med följande mening: 
”även övriga nämnder och kommunens bolagsstyrelser bör genomföra 

kunskapshöjande aktiviteter som omfattar grundläggande kunskaper om 
civilt försvar.” 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en översiktlig granskning av kommunens arbete 
med civilt försvar till kommunstyrelsen för yttrande senast den 26 februari 2021. 
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig planering, samt ändamålsenliga strukturer och processer kopplat till 
civilt försvar i enlighet med reglering och lagar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 20 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2020 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskning i ärendet 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Uppsala kommun ska etablera ett formellt forum för civilt försvar och krisberedskap 

där viktiga delar av Uppsalas näringsliv bjuds in att delta. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 

(1) att stycke tre i svaret kompletteras med följande mening: ”även övriga nämnder och 
kommunens bolagsstyrelser bör genomföra kunskapshöjande aktiviteter som omfattar 
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grundläggande kunskaper om civilt försvar.” 
(2) att stycke sju i svaret kompletteras med följande mening: ”KS anser att de risk- och 
sårbarhetsanalyser som genomförs i kommunen samt programmet för krisberedskap 

behöver kompletteras med analyser som även omfattar civilförsvarsfrågor.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

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

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det finns utrymme till självkritik när kommunen svarar på detta yttrande. Kommunen 

behöver stärka civilförsvarsfokuset och inte bara nöja sig med krisberedskap i allmänhet. 
Det finns ytterligare behov av mer omfattande analyser i programmet för krisberedskap 

som även omfattar civilförsvarsfrågor. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Ända sedan kommunerna återigen fick ett viktigt uppdrag från riksdagen att bidra till ett 

starkt civilt försvar har behovet av förbättrad krisberedskap varit stort. Under flera år har 

Uppsala kommun byggt upp en allt större administrativ enhet för krisberedskap inom 
kommunledningskontoret. Jag bedömer att denna enhet idag är tillräckligt bemannad 
med god kompetens för att både säkerställa bra krisberedskap samt god civil 
försvarsförmåga. I huvudsak handlar den civila försvarsförmågan om att utifrån olika 

scenarier kunna säkerställa att kommunen under fientliga anfall ska kunna upprätthålla 

kritiska verksamheter parallellt med förmåga att bidra till motståndet mot en yttre 
fiende. 
Revisionens rekommendation om att minska personberoendet kopplat till 

säkerhetsskydd, beredskap och civilt försvar ska självklart ingå i alla nämnders löpande 

riskhanteringsarbete. Eftersom alla kommuner i Sverige ska arbeta med detta måste det 

effektivt gå att ta fram lathundar genom SKR som vägleder nämnder och kommunala 
bolag i detta viktiga arbete. Jag anser inte att kommunen ska överväga att utöka antalet 
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personer som arbetar med frågor kopplade till civilt försvar. Enligt ovan resonemang har 
vi redan en tillräckligt stor stabsverksamhet som ska arbeta in förmågan i hela vår 
kommun. Dessutom måste näringslivet och externa befintliga frivilligorganisationer 

inkluderas i denna viktiga beredskapsförmåga. 
För att skapa en stark krisberedskap och ett dugligt civilförsvar krävs utöver en 
fungerande kommunal verksamhet en stark inkludering av civilsamhället. Det är 

framförallt näringslivet med särskilt viktiga kompetenser och materiel till sitt förfogande 

som måste motiveras att ingå i Uppsalas forum för civilt försvar och krisberedskap. 
Genom detta forum måste de årliga inplanerade simuleringsövningarna genomföras så 

att förvaltningar och bolag över tillsammans. Det är rimligt att se att tidsinsatserna för 
träning och simuleringsövningar som varje organisations självklara ansvar att finansiera. 

Om verklig krissituation uppstår måste avtalsstrukturen kopplad till Frivilliga 
resursgruppen, FRG, aktiveras så att berörda företag ersätts för sina insatser. Jag kan 

inte nog betona vikten av att inkludera näringslivet i detta viktiga arbete för att 
kommunen ska få en verkligt god förmåga till krisberedskap samt civil försvarsförmåga. 

De flesta av de mest kritiska företagen tror jag är beredda att på egen räkning inkludera 

arbetsuppgifter som innebär att de är företagens samordningsansvarige om en 

krisorganisation aktiveras. 
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§ 31  

Yttrande till Region Uppsala om brister och 
behov i regionalt statligt vägnät 

KSN-2020-03382 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

2. att lägga till följande skrivelse i yttrandet: 
”Vid planering av cykelvägar bör åtkomsten till dem och anläggningen av 

dem planeras utifrån ett boendeperspektiv för att nyttan och 
användningen ska maximeras. Detta måste beaktas i processen vid val av 

väg. Det finns idag en tendens att de måste dras längs befintliga större 

vägar och inte i befintliga bostadsstråk och äldre kommunikationsstråk 

där människor bor. Ett exempel på detta är sträckan Storvreta – 
Vattholma som är mer rationell att dra via Ängeby än längs befintlig väg 
290 för att fler ska kunna nyttja den. 

Uppsala kommun anser att väglagen, som reglerar detta, bör ändras i 
syfte att möjliggöra ett bättre resenärsperspektiv även för gång och cykel i 

planeringsprocessen.” 

Sammanfattning 

Arbetet med att ta fram nya länsplaner för regional transportinfrastruktur pågår 
parallellt med Trafikverkets arbete med nationell plan. Regeringen avser att lägga fram 
en proposition till riksdagen under våren 2021 som också behandlar länsplanerna. 

Efter behandling och beslut i riksdagen följer direktiv till länsplaneupprättarna att ta 
fram förslag till länsplaner. Region Uppsala planerar att remittera ett förslag till 

länsplan i juni 2021. Regionfullmäktige för Region Uppsala fattar sedan beslut om 
länsplanens innehåll och prioriteringar. Därefter planerar regeringen att fatta beslut 
om de finansiella ramarna för länsplanerna under våren 2022, samtidigt med beslut om 

nationell plan. 

Inför arbetet att ta fram ett förslag till länsplan har Region Uppsala begärt att få 

kommunernas prioriterade brister och behov i den statliga infrastrukturen.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 21 

• Tjänsteskrivelse, daterad 4 januari 2021 

• Bilaga 1. Förslag till yttrande 

• Bilaga 2. Mall med sammanställning av brister och behov 

• Bilaga 3. Motsvarande mall inför arbetet med nu gällande plan 

• Bilaga 4. Nu gällande länsplan 2018-2029 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) och Therez Almerfors (M) yrkar, med instämmande från Hanna 
Victoria Mörck (V) och Rickard Malmström (MP): 

att lägga till följande skrivelse i yttrandet: 

”Vid planering av cykelvägar bör åtkomsten till dem och anläggningen av dem planeras 
utifrån ett boendeperspektiv för att nyttan och användningen ska maximeras. Detta 

måste beaktas i processen vid val av väg. Det finns idag en tendens att de måste dras 

längs befintliga större vägar och inte i befintliga bostadsstråk och äldre 

kommunikationsstråk där människor bor. Ett exempel på detta är sträckan Storvreta – 
Vattholma som är mer rationell att dra via Ängeby än längs befintlig väg 290 för att fler 
ska kunna nyttja den. 

Uppsala kommun anser att väglagen, som reglerar detta, bör ändras i syfte att 
möjliggöra ett bättre resenärsperspektiv även för gång och cykel i planeringsprocessen.” 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Uppsala kommun lyfter behovet av att Trafikverket kraftigt förbättrar 
trafiksäkerheten på väg 72 efter att staten godkänt Swerocks exploatering av Bergtäkten 

i Vänge. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Väg 72, från Vänge och in till Uppsala behöver få en kraftigt stärkt trafiksäkerhet på 

grund av statens godkännande av kraftig exploatering av Bergtäkten i Vänge. 
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§ 32  

Yttrande över kompletterande samråd 
angående ledning mellan Husbyborg och 
Litslena 

KSN-2020-03630 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Vattenfall Eldistribution AB enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution AB genomförde under våren 2020 ett kombinerat 

undersöknings- och avgränsningssamråd enligt miljöbalken för planerade nya 45 kV 
ledningar mellan Husbyborg och Litslena. Ledningarna är en del av den utbyggnad av 

elnätets kapacitet som föranleds av Uppsala kommuns ökad behov av elförsörjning. 

I yttrandet framförde Uppsala kommun bland annat vikten av aktiv dialog i samband 
med det detaljplanearbete som pågår i Västra Librobäck. Dessutom att det bör 

säkerställas att befintliga alternativ minimerar intrången på såväl kommunala- som 

riksintressen för kulturmiljö vid Ekeby samt även på friluftsområden. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 22 

• Tjänsteskrivelse, daterad 4 januari 2021 

• Bilaga 1, Förslag till yttrande 

• Bilaga 2, Kompletterande samråd angående nya 45 kilovoltledningar 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 33  

Svar på initiativärende om att agera om 
fortkörning i Björklinge från Hanna Victoria 
Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-03677 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att översända skrivelse till Trafikverket enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Hanna Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2020 att 

Kommunstyrelsen ska uppdra till Trafikverket att implementera hastighetsdämpande 

åtgärder i Björklinge tätort vid den vägen/vägarna som sköts av Trafikverket (såsom LV 
765). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2021 

• Bilaga 1, skrivelse till Trafikverket 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till 
föreliggande förslag till beslut. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till initiativet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är mycket störande att så många partier representerade i Uppsalas 

kommunfullmäktige ständigt strävar efter centralisering av makten. Det är enligt mig en 

oklok inställning som dessutom kraftigt försämrar vår demokrati. Att lyfta ett liknande 
ärende i kommunstyrelsen när Vänsterpartiet har ledamöter i den ansvariga nämnden, 
Gatu- och Samhällsmiljönämnden, är ett tydligt exempel på denna bristande 

demokratiska respekt. Det är också kostnadsdrivande eftersom Vänsterpartiet har 
representation i alla kommunens nämnder. Trafiksäkerhetsfrågor är mycket viktiga men 
för dem som vill att vi ska ha en väl fungerande demokrati och på decentralisering av 
makt ska denna fråga hanteras i den nämnd som har ansvar för dessa frågor. 
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§ 34 

Fyllnadsval 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, 

2. att utse Eva Christiernin (S) till förste vice ordförande i kommunstyrelsens 

utskott för kommungemensam service, 
3. att utse Eva Christiernin (S) till ordförande i kommunala pensionärsrådet,  
4. att utse Eva Christiernin (S) till Uppsala kommuns representant i Region 

Uppsalas politiska referensgrupp för Covid-19 utvärdering.  

5. att utse Eva Christiernin (S) till ordförande i styrgrupp för närvård, 

6. att utse Asal Gohari (S) till ledamot i styrgrupp för närvård 

7. att utse Asal Gohari (S) till representant i Regionalt samråd för hälsa, vård och 
omsorg 

8. att entlediga Eva Christiernin (S) från uppdraget som ledamot i upphandlings-

rådet, 
9. att utse Maria Patel (S) till ledamot i upphandlingsrådet, 

10. att entlediga Linnéa Lind (C) från uppdraget som ledamot i upphandlings-
rådet, samt 

11. att utse Lars Björndal (C) till ledamot i upphandlingsrådet. 
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§ 35  

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 10 december 2020 

till 4 februari 2021 till protokollet. 
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§ 36 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 

10 december 2020 till 4 februari 2021 till protokollet, samt 

2. att överlämna Initiativ om att låta nya stadshuset lysa i orange från Hanna 
Victoria Mörck (V) till kommunledningskontoret för beredning. 

Sammanfattning 

Till dagen sammanträde har ett initiativ lämnats in av ledamöter i kommunstyrelsen: 

- Initiativ om att låta nya stadshuset lysa i orange från Hanna Victoria Mörck (V), 
KSN-2021-00497 
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§ 37 

Informationsärenden 
 

Attestflödesproblem i Heroma december 2019 

Föredragande: Maria Borgström, strateg. 

Uppsala kommuns framtida konstverksamhet 

Föredragande: Sofie Blomgren, utredare. Patrik Hesselius, senior adviser. 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Anders Fridborg, säkerhetschef. Hannes Vidmark, senior adviser. 

Charlotte Skott, näringslivsdirektör. 

 


