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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 23 
november 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KS-salen, klockan  10:30-14:20 
ajournering klockan 12:00-13:00 

Paragrafer  

7-9, 11-39 
§ 10 justerades omedelbart vid sammanträdet 

Justering  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för 
justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.  

 

Sekreterare  

Sara-Carin Öhman, sekreterare 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 

Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande 
Sofia Andersson (M) 
Eva Christiernin (S) 

Ehsan Nasari (C) 
Linda Eskilsson (MP) 

Jonas Segersam (KD) 
Mattias Kristenson (S) 
Kent Kumpula (SD) 

Hanna Victoria Mörck (V) 
Jennie Claesson (L) 

Asal Gohari (S) 
Marta Obminska (M) 

Erik Dagnesjö (S) 
Jonas Petersson (C) 

Ylva Stadell (S) 
Fredrik Hultman (M) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ulrik Wärnsberg (S) 
Karolin Lundström (V) 

Stefan Hanna (UP) 

David Ling (MP) 
Anna Johansson Dahl (V) 
Mats Gyllander (M) 
Nora Karlsson (C) 

Cecilia Hamenius (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Alexander von Uckermann (SD) 
 
Alla deltar på plats om inte annat anges.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och 
biträdande stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande 
stadsdirektör, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Christian Dahlmann, enhetschef, 

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Marta Tiberg, kommunikationsdirektör, 

Isabelle Waldenvik, presschef, Lena Grapp, stadsjurist, Sara-Carin Öhman, 

kommunsekreterare, politiska sekreterare.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut  

Kommunstyrelsens beslutar  

1. att uppdra till Therez Almerfors (M) att jämte ordföranden justera 

protokollet onsdagen den 30 november 2022.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 

Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut  

Kommunstyrelsens beslutar  

1. att fastställa föredragningslistan. 

 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) yrkar att val till KSAU ska förrättas idag.  

Erik Pelling (S) yrkar avslag på yrkandet från Therez Almerfors (M) med flera. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandet från Therez Almerfors (M) med flera mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 

Informationsärenden 
 

Kommunstyrelsen informeras om följande 

- Uppdatering om energifrågan 

- Månadsrapport för kommunstyrelsen per oktober 2022 

 

Övrigt 

Kommunsekreteraren presenterade det nya publiceringsverktyget och applikationen 
First Agenda Prepare och informerade om att kommunstyrelsen börjar använda denna 

under december månad.   
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 

Yttrande över Region Uppsalas Program för 
miljö och hållbarhet 2023 - 2026 

KSN-2022-02686 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Region Uppsala enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Region Uppsalas förslag till 

Program för miljö och hållbarhet 2023–2026 (RS2022-00185).  

Programmet syftar till att samla den politiska viljeinriktningen inom miljöområdet för 

Region Uppsalas verksamheter. Programmet anger övergripande och detaljerade 

miljömål som verkställs inom förvaltningarna samt inom de verksamheter som arbetar 

på uppdrag av Region Uppsala.  

Förslaget till miljö- och hållbarhetsprogram för Region Uppsala kan läsas i sin helhet 
här. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Yttrande över Region Uppsalas förslag till Program för miljö och 
hållbarhet 2022-2026  

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) yrkar  

att skrivningen ”vad gäller livsmedel där det finns anledning att öka andelen 

ekologiska livsmedel ytterligare och” under 3.2 stryks. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på yrkandet från Therez Almerfors (M) med flera. 

Kent Kumpula (SD) yrkar återremiss på ärendet.  

https://uppsalakommun1.sharepoint.com/sites/Hllbarhetsavdelningen/Shared%20Documents/Fokusgrupp%20Klimat/Remisser/Regionens%20miljö-%20och%20hållbarhetsprogram/länk%20till%20remiss
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss från Kent Kumpula (SD) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet och att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter ställer ordföranden ändringsyrkandet från Therez Almerfors (M) med flera mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Vi ser inga skäl att Uppsala kommun ska anta en mer strikt linje än vad Region Uppsala 

gör, utan bedömer att Region Uppsala har tillräcklig kunskap om vilka målnivåer som är 
lämpliga. Vidare är det märkligt att läsa att kommunen föordar en fossiloberoende 

fordonsflotta före 2026. Vilken fordonsflotta, alla personbilar, bussar och lastbilar i 
kommunen? Vi har inte ens tillräcligt med laddkapacitet som det är, och kommunen har 

sedan tidigare tagit korkade beslut om plakatpolitik på det här området som är 

fullständigt ogenomförbart. Som exempel har vi faktumet att Uppsala kommun har 

beslutat att alla entreprenadmaskiner ska vara eldrivna inom ett väldigt kort tidsspann, 

samtidigt som det är ett faktum att det överhuvudtaget inte ens exiterar elektriska 
alternativ till stora entreprenadmaskiner. Det är plakatpolitik som har helt ouppnåeliga 

mål, produkterna och maskinerna Uppsala kommun bestämt sig för att ha som krav vid 

framtida upphandlingar existerar överhuvudtaget inte ens. Är det på den här nivån man 
ska fortsätta? Vi behöver absolut inte mer väderberoende energiproduktion i Sverige, vi 
behöver mer el från kärnkraft. Vi behöver mer planerbar elproduktion, och en mindre 
andel väderberoende elproduktion som gör att elpriserna varierar något enormt, 

beroende på vad det råkar produceras för tillfället. Vi vill se mer konkret sakpolitik och 

färre symbolpolitiska måldokument. Vi förordar en realistisk och hållbar 
samhällsutveckling, där klimatfrågan nyanseras i större utsträckning. Det är viktigt att 
måldokument likt detta kompletteras med konkret sakpolitik och tydligare 

konsekvensanalyser.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 

Yttrande över samråd om solcellspark i Funbo 

KSN-2022-02851 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande enligt ärendets bilaga 1 

Sammanfattning 

Ärendet avser ett avgränsningssamråd enligt Miljöbalken, (MB 9 kapitlet, § 6c) inför 
så kallad frivillig tillståndsansökan hos länsstyrelsen avseende en solcellspark i 

Funbo (se bilaga 2). 

Solcellsparker kräver inte planläggning eller bygglov utan prövas endast enligt 
miljöbalken. Om inte betydande miljökonsekvenser bedöms uppstå räcker det med 
en anmälan, i annat fall krävs tillståndsansökan. I detta fall inkom först en anmälan 

som länsstyrelsen remitterade till bland annat Uppsala kommun. På grund av korta 

tidsfrister för handläggningen av anmälningsärenden avgav kommunen ett 

tjänstepersonsyttrande med information om bland annat kulturmiljöförhållanden 
som sökanden inte tagit upp i sin anmälan. 
 
Länsstyrelsen fattade därefter beslut om förbud mot solcellsanläggning på 

områden där det bedömdes ge påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön, där 

bland annat miljön kring Funbo kyrka innefattas. Länsstyrelsen beslutade också 

om förbud för solcellsanläggning på områden som bedömdes kunna påverka den 
kommunala kulturmiljön vid Lennabanan negativt. Det senare beslutet kan 

omprövas om sökanden tar fram en miljökonsekvensbeskrivning som visar hur 
hänsyn kan tas till kulturmiljöintressena för landskapsbilden runt Lennabanan. 
Sökanden har överklagat det beslutet om förbud och nu återkommit med detta 

samråd, som förberedelse för tillståndsansökan. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande fokuserar på de kommunala 

perspektiven på kulturmiljön. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

• Bilaga 1, Förslag till yttrande 

• Bilaga 2, Samrådsunderlaget 

• Bilaga 3, Karta 

Yrkanden 

Ehsan Nasari (C) yrkar 
att Uppsala kommun ska ställa sig positiv till etablering av solcellsparken i sitt yttrande 

över samråd om solcellspark i Funbo. 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Jonas Segersam (KD) och Jennie Claesson 

(L) yrkar 
att i yttrandet lägga till ”Självhushållningsgraden behöver stärkas. Utöver riksintressen 
är brukningsvärd jordbruksmark ett allmänt intresse som ska beaktas”. 

Kent Kumpula (SD) yrkar på återremiss med följande motivering: 
”Yttrandet bör vara skarpare och tydligare formulerat om att kommunen inte vill ha 

solcellsparker på åkermark, och särskilt inte i kulturkänsliga miljöer. Vi bör sträva efter 

att höja graden av självförsörjning, inte sänka den.” 

Linda Eskilsson (MP) yrkar avslag på samtliga ovan framförda yrkanden.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss från Kent Kumpula (SD) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Därefter finner ordföranden att yrkandet från Ehsan Nasari (C) är att hanteras som ett 

återremissyrkande, ställer detsamma mot avslag och finner att yrkandet avslås och att 
ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet från Therez Almerfors (M) med flera mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.  

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

Reservationer 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ehsan Nasari (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med 

följande motivering: 

Vi anser att Uppsala kommun borde ställa sig positiv till etablering av solcellsparken i sitt 

yttrande över samråd om solcellspark i Funbo. Behovet av energiförsörjning är 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

betydande och kommer att öka kraftigt de kommande åren. Givet kommunens 
målsättning att minska utsläppen med 10 – 14 procent årligen ser vi positivt på 
etablering av solcellsparken, som ger ett tillskott av förnyelsebar elkraft i kommunen.  

Anläggningen ger därutöver positiva tillskott till den biologiska mångfalden och 
jordbruksmarken kommer att dessutom kunna bidra till livsmedelsproduktion även 
under en solcellsanläggnings livslängd utifrån de sambruksambitioner som beskrivs. 

Efter den beräknade livstiden på 40 år kan marken återställas och brukas som tidigare, 

vilket är positivt utifrån ett långsiktigt självförsörjningsperspektiv. Centerpartiet värnar 
äganderätten och ser att markägare måste ha bestämmanderätt över sin egen mark. 

Dock bör utvecklingen av Solcellsparken harmonisera bättre med omgivningen.  

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Jonas Segersam (KD) och Jennie Claesson 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med följande 

motivering: 

Vi är positiva till utbyggnad av fossilfri el i Uppsala kommun och välkomnar sådana 
projekt. När det är på sådana här stora ytor, och i detta fall på jordbruksmark, tycker vi 
däremot att det ska förtydligas att det inte endast är kulturvärden som ska tas hänsyn till 

även om utbyggnaden i det aktuella fallet har en central, väldigt iögonenfallande, 

lokalisering mitt i en gammal kulturmiljö.   

Allianspartierna värnar äganderätten och ser att markägare måste ha bestämmanderätt 

över sin egen mark. Med det sagt vill vi inte lägga en våt filt över området utan är positiva 

till utveckling, om utvecklingen harmonierar bättre med omgivningen. 

Särskilda yttranden 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Sverigedemokraterna är av den bestämda åsikten att vi inte ska belägga 
matproducerande åkermark med solceller. Vi behöver en högre grad av självförsörjning, 

inte mindre. En solcellspark producerar för övrigt i praktiken knappt någon el 

överhuvutaget när vi behöver el som mest, under de kalla och mörka månderna på 
vinterhalvåret. Solceller fungerar bra som komplement, men ska då placeras på hustak 
där de inte är missprydande eller förhindrar matproduktion på åkermark, eller över stora 
parkeringsytor vilket skulle ge ”bieffekten” av skugga till bilarna under de heta 

sommarmånaderna. Man är helt fel ute ur ut kulturhänsyn, området kring 

bansträckningen med Lennakatten är en lantidyll som skulle förstöras av stängsel och 
fula solpaneler. Det är något som Länsstyrelsen också poängterar och som tydligt 
framgår i den namninsamling som finns från de boende i området. Avslag till hela 
projektet är det enda korrekta beslutet. Vi behöver inte mer väderberoende elproduktion i 

Sverige, vi behöver mer stabil och planerbar elproduktion i form av kärnkraftverk. Ett 

större inslag av väderberoende energislag ger bara mer oberäkneliga elpriser. 
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§ 13 

Medlemskap Mälarens vattenvårdsförbund 

KSN-2022-02668 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun fortsatt ska vara medlem i Mälarens 
vattenvårdsförbund, samt 

2. att medlemsavgiften belastar kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tidigare 

ingått i ägardirektivet för Uppsala vatten och avfall AB (UVAB). Detta är borttaget 
sedan en tid och kommunen behöver ta ställning till fortsatt medlemskap och 
vilken del av kommunen som ska hantera medlemsavgiften. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2022 

• Bilaga 1, Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 Mälarens 
vattenvårdsförbund 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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§ 14 

Informationshanteringsplan för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

KSN-2022-02781 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1.  att fastställa förslag till informationshanteringsplan för kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den gällande dokumenthanteringsplanen för handlingar för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen har blivit inaktuell och behöver ersättas med en 
kommungemensam informationshanteringsplan som följer stadsarkivets rutin och 

mallar. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2022. 

• Bilaga 1, Informationshanteringsplan för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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§ 15 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, 
dess utskott samt Uppsala Stadshus AB år 
2023 med plan för åren 2024-2026 

KSN-2022-02940 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsen år 2023 sammanträder 8 februari, 8 mars, 29 mars, 3 
maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november och 14 

december,  

2. att kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023 sammanträder 24 januari, 31 
januari, 14 februari, 28 februari, 14 mars, 21 mars, 18 april, 25 april, 16 maj, 23 

maj, 7 juni, 8 augusti, 15 augusti, 5 september, 12 september, 3 oktober, 10 
oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november och 5 december,  

3. att kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott år 2023 sammanträder 

25 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 9 augusti, 6 september,  

4 oktober, 8 november och 29 november,  

4. att kommunstyrelsens utskott för gemensam service år 2023 sammanträder 
25 januari, 15 mars, 17 maj, 6 september, 11 oktober och 29 november,  

5. att styrelsen för Uppsala Stadshus AB år 2023 sammanträder 24 januari, 14 
februari, 14 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 12 september, 17 

oktober, 14 november och 12 december, samt 
6. att lägga sammanträdesplaneringen för år 2024-2026, med redaktionella 

ändringar, till handlingarna.  

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott 
och styrelsen för Uppsala Stadshus AB år 2023, samt planering för sammanträden åren 
2024–2026.   
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 november 2022 

Beslutsgång 

Kommunsekreteraren uppmärksammar kommunstyrelsen på att det i underlaget 

felaktigt står att mark- och exploateringsutskottet sammanträder två gånger i januari 
år 2024, varpå det andra datumet ska vara i februari. 

Kommunstyrelsen godkänner redaktionella ändringar för att korrigera detta.  

Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag, med redaktionella ändringar enligt 
ovan, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 

Finansrapport 1 januari - 30 september 2022 

KSN-2022-00224 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna finansrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2022 
och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras 

till kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den 

finansiella verksamheten för perioden 1 januari till 30 september 2022 och 
huruvida den har bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 
Varje månad sammanställs en finansrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dessa månadsrapporter återfinns i bilaga 1–9. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2022 

• Finansrapport per januari 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per februari 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per mars 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per april 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per maj 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per juni 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per juli 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per augusti 2022, Uppsala kommunkoncern 

• Finansrapport per september 2022, Uppsala kommunkoncern 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 
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§ 17 

Redovisning av partistöd 2021 samt 
utbetalning av partistöd för 2023 

KSN-2022-00795 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att för år 2023 betala ut partistöd till  

 
Socialdemokraterna om 2 059 200 kronor,  

Moderaterna om 1 287 000 kronor,  
Vänsterpartiet om 1 029 600 kronor,  

Sverigedemokraterna om 772 200 kronor,  

Centerpartiet om 686 400 kronor,  

Kristdemokraterna om 600 600 kronor,  
Liberalerna om 514 800 kronor, 
Miljöpartiet om 514 800 kronor, samt  

Utvecklingspartiet demokraterna om 257 400 kronor. 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag i form 

av partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige antog regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2023–
2026 vid sammanträde den 19 september 2022 § 321.  

Samtliga partier som varit representerade i kommunfullmäktige under den föregående 
mandatperioden har lämnat in redovisningar av partistöden för år 2021 i enlighet med 

reglerna och föreslås få partistöd utbetalt för år 2023. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2022 

• Bilaga 1, uträkning av partistöd för år 2023 

• Partiernas redovisningar av partistöd 2021 (i akten) 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 

Fördelning av resurser för politiska 
sekreterare 

KSN-2022-00851 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta fördelning av resurser till politiska sekreterare för mandatperioden 

2023- 2026 enligt förslag i ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2022 om bestämmelser för politiska 

sekreterare (§ 181). Av bestämmelserna framgår bland annat att varje parti med 
representation i kommunstyrelsen äger rätt till resurs för politisk sekreterare. Varje 

parti med kommunalråd tilldelas en resurs per kommunalråd. Övriga partier utan 
kommunalråd med representation i kommunstyrelsen ska tilldelas en resurs per parti. 
Kommunalråd utan parti har inte rätt till någon resurs. Bestämmelserna tydliggör 

också det spann inom vilket partierna kan välja att sätta lönerna för politiska 
sekreterare (se nedan under föredragning).  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 10 november oktober 2022 

• Bilaga, Bestämmelser om resurser för politiska sekreterare 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) yrkar att ärendet avslås.  

Kent Kumpula (SD) ansluter sig till yrkandet från Therez Almerfors (M) med flera.  
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Protokoll 2022-11-23 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot yrkandet från Therez Almerfors (M) och 
finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med 
följande motivering: 

Kommunstyrelsen fattade den 31 augusti i år ett beslut om att fastställa bestämmelser 
om resurser för politiska sekreterare under mandatperioden. Detta för att det skulle vara 

fastställt redan innan valet och att ett valresultat eller förhandlingar skulle påverka 
fördelningen. Givet det tidigare beslutet anser vi att ärendet inte behöver tas på nytt, 

särskilt inte när det ensidigt gynnar två partier i vänstermajoriteten. Att hävda att man 
”vakantsatt” två kommunalrådsposter för att spara pengar klingar ihåligt när man både 

utformar en heltidsarvodering för Stefan Hanna och tillsätter två extra politiska 

sekreterare för vänstermajoriteten. Beslutet om kommunalråd innebar ju inte heller att 
man ”vakantsatte” några positioner (se protokoll KF 221017), utan 9 kommunalråd 

tillsattes, vilket ger utrymme för totalt 9+1 (samt 2 extra för de partier som ”saknar” 
kommunalråd i KS) politiska sekreterare. 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Det är ett osmakligt sätt att köpa sitt stöd för pengar, istället för att förhandla till sig stöd 

genom politiska överenskommelser. Det här är en mer eller mindre exakt kopia av vad 

som hände under föregående mandatperiod, när Pelling först hittade på ”tredje vice 
ordförande”, för att sedan försöka med ”särskild ledamot i nämnd” och som till sist 

hamnade i extra kommunalråd och politiska sekreterare som den gången gick till 

vänsterpartiet för köp av politiskt stöd. Nu är det samma sak igen, man köper sitt stöd 
från MP och V, genom att trolla fram politiska sekreterare ur tomma intet. Det står klart 
och tydligt i arvodesreglementet hur politiska sekreterare ska tillsättas, det är en pol-sek 

till varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige och en pol-sek per 
kommunalråd. Nu vill man alltså trolla fram extra politiska sekreterare till ett parti som 

bara fick 6,43% av Uppsalabornas röster. Miljöpartiet föreslås alltså få sammanlagt ett 
kommunalråd och summa summarum tre politiska sekreterare. Man får en sekreterare 

för partiet, en sekreterare till kommunalrådet och en spökpost som politisk sekreterare. 

Det här är fullständigt odemokratiskt och ett haveri av astronomiska mått, när 
miljöpartiet får närapå fyra gånger mer ekonomiska resurser än SD, till personer som ska 
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syssla heltid med politik, samtidigt som MP bara får knappt 70% av SDs stöd från 
Uppsalas befolkning. 
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Protokoll 2022-11-23 
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§ 19 

Inrättande av Näringslivsrådet 

KSN-2022-03152 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att inrätta Näringslivsrådet och anta föreskrifter för rådet enligt ärendets 
bilaga 1, 

2. att beslutet att utse ledamöter till Näringslivsrådet bordläggs,  
3. att beslutet att utse ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 

för Näringslivsrådet bordläggs, samt 

4. att avveckla Upphandlingsrådet.  

Sammanfattning 

Ett fokusmål för det nya styret är att Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och 

skapa fler jobb. Samtliga nämnder och bolag berörs av uppdraget att förenkla 

företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker 

företagsservice med hög kvalitet, med god förståelse för företagandets villkor. 

Uppsala ska vara en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att 
starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar 

för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och 
företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv 

handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner 
och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka. 

Uppsala kommuns näringslivsprogram beskriver Uppsala kommuns långsiktiga 
näringslivsarbete. Programmet sätter ramarna för och prioriterar inom kommunens 
arbete med näringslivsutveckling. Till näringslivsprogrammet har kommunstyrelsen 
beslutat om en handlingsplan för åren 2021–2023 som ska aktualiseras under 2023. 

Styrdokumenten lägger också grunden för kommunens samverkan med externa parter 

genom att skapa en målbild för vad det innebär att ha ett hållbart näringsliv med ett 
gott företagsklimat.  

Kommunens höga ambitioner och näringslivsarbetets stora betydelse för kommunen 

ställer krav på samtliga nämnder och bolag men också på en aktiv ledning som har väl 

utvecklade forum för dialog med företagen. Näringslivsrådet förväntas genom en 
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stärkt dialog och mätbart förbättringsarbete ytterligare utveckla kommunens 
näringslivsarbete.  

I det förslag till föreskrifter som tagits fram ska Näringslivsrådet vara ett rådgivande 
organ avseende Uppsala kommuns näringslivsarbete. Det omfattar dels det interna 

arbetet med att utveckla kommunens service gentemot företagen men även att 

säkerställa att arbetet stödjer näringslivstillväxt i linje med Näringslivsprogrammets 

målbild om 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen årligen. Ambitionen är också att 
Uppsala företagsklimat ska rankas mycket konkurrenskraftigt. 

Näringslivsrådet ska bland annat 

• verka pådrivande för att nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag 
arbetar med ett näringslivsperspektiv och i enlighet med 
Näringslivsprogrammet 

• följa kommunens näringslivsarbete, planera och genomföra dialoger och 

förbättringsarbete med näringslivet och leverantörsmarknad, följa upp 
resultat av NKI-mätningar, andra rankingar och mätningar 

• följa tillväxten i det lokala näringslivet, exempelvis via Näringslivsanalysen 

• stödja och utveckla arbetet med prioriterade branschkluster 

• verka för att förbättra och utveckla kommunen som affärspartner, 
samverkans- och servicepartner 

• delta i arbetet med att aktualisera handlingsplan för Uppsala kommuns 
näringslivsprogram och andra styrdokument på området. 

Näringslivsrådet föreslås utgöras av en ledamot vardera från de partier som 

representeras i kommunfullmäktige. Ledamöterna bör vara kommunalråd eller 

gruppledare för partier i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser en ordförande, 

1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för rådet bland ledamöterna. 

Näringslivsrådet kan inbjuda företrädare för skilda kommunala nämnder, 
förvaltningar, kommunala bolag och andra organisationer liksom experter i övrigt att 
delta i rådets sammanträden. Adjungering kan ske per sammanträde eller för en 

period. 

Bland ledamöterna eller som adjungerade bör ordförande för mark- och 

exploateringsutskottet, plan- och byggnadsnämnden samt miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ingå.  

Näringslivsrådet utser även som flest 12 ledamöter från näringslivet i Uppsala för att 
delta i rådets överläggningar om högst 1 år i taget. Företrädare lokalt för 

organisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren i Uppsala 

deltar i Näringslivsrådet med 1 ledamot per organisation under rådets tidsperiod. 

Näringslivsdirektören deltar i rådets sammanträden, är föredragande och ska i övrigt 
stödja ordförande som verkställande tjänsteperson. 
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Näringslivsrådet uppgifter överlappar delvis det befintliga Upphandlingsrådets som 
därmed föreslås avvecklas.  

Beslutsunderlag 

• Missiv daterat 16 november 2022 

• Bilaga 1, föreskrifter för näringslivsrådet  

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) yrkar 
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott, efter att ha remitterats 

till näringslivsorganisationerna för översyn. 

Erik Pelling (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Kent Kumpula (SD) yrkar i första hand 

att ordförandens ersättning jämställs med ordförande för kommungemensam service, 

5%,  
i andra hand att ärendet återremitteras till arvodesberedningen, eftersom det här 

verkligen inte är väl underbyggt och genomtänkt, samt  

att en arbetsuppgift läggs till i beskrivningen för näringslivsrådet, för att inte tappa 

ansvaret för upphandlingar (direkt kopia från upphandlingsrådet), - Genomgång av 
löpande verksamhet inom upphandling. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att Ehsan Nasari (C) utses till ordförande i Näringslivsrådet. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Kent Kumpula (SD) drar tillbaka sina yrkanden då sakfrågorna inte behandlas i ärendet 
och ansluter sig till återremissyrkandet från Therez Almerfors (M) med flera.  

Erik Pelling (S) yrkar på bordläggning av att-sats 2 och 3.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss från Therez Almerfors (M) med flera mot 

att avgöra ärendet idag.  

Omröstning begärs och genomförs. 

Rösta JA för att avgöra ärendet idag, rösta NEJ för att återremittera enligt ovan 

yrkande.  

Med 9 ja-röster mot 9 nej-röster fäller ordföranden den avgörande rösten (ja).  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
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Detaljerat resultat av omröstning 

Ja-röst avger:  
Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V), Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Mattias 
Kristenson (S), Hanna Victoria Mörck (V), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S) och Ylva 

Stadell (S).  

 

Nej-röst avger: 
Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Kent 

Kumpula (SD), Jennie Claesson (L), Marta Obminska (M), Jonas Petersson (C) och 
Fredrik Hultman (M).  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter ställer ordföranden att-sats 1 mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Därefter ställer ordföranden yrkandet om att bordlägga att-sats 2 och 3 mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Slutligen ställer ordföranden att-sats 4 mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
följande motivering: 
Vi behöver prioritera samarbetet och dialogen med näringslivet, som utgör grunden för 

försörjningen för befolkningen i vår kommun. Ett värde som funnits med 

upphandlingsrådet har varit en utökad dialog med företrädare för näringslivet, vilket 
dock gett få varaktiga resultat. Bland annat bör det vara tydligt att personer som lägger 

tid på arbete i våra råd arvoderas i enlighet med riktlinje för beredande och rådgivande 

organ, vare sig det är fråga om pensionärer, brukarföreträdare eller 
näringslivsrepresentanter.   

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet får kommunpolitikers och 

tjänstepersoners attityder till företagare lågt betyg. Vi ser därför ogärna att politiker ska 
detaljstyra näringslivsfrågorna över företagarnas huvuden. Vi vill gärna se nya modeller 
för samverkan med näringslivet, exempelvis genom utökat arbete i kommunstyrelsen 

som är kommunens högsta organ. Därför anser vi att näringslivet bör få tycka till om 
förslaget till utformning och att riktlinjerna ska förankras innan de fastställs.  
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Det framgår inte heller varför just detta råd ska ha två vice ordföranden och 
arbetsuppgifterna är inte helt tydliga. Förslaget skulle tjäna på att på förhand beredas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 20 

Beräkningstidpunkt för förtroendevaldas 
intjänade visstids- och ålderspension 

KSN-2022-02945 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa beräkningstidpunkt för intjänad visstidspension och 

ålderspension enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda (PBF) till den tidpunkt då rätten skulle ha förelegat om inte 

den förtroendevalde fått annat uppdrag i kommunen (PBF § 10 mom 1). 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen är enligt Uppsala kommuns arbetsgivarstadga (kommunfullmäktige 

24 november 2014 § 159) kommunens pensionsmyndighet. I samband med beslut om 
övergång till nytt regelverk för de förtroendevaldas pensioner den 10–11 december 
2018 § 215 beslutade fullmäktige att kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för 

Uppsala kommuns förtroendevalda samt att arvodesberedningen ska vara beredande 
organ till pensionsmyndigheten vad gäller de förtroendevaldas pensioner. 

Arvodesberedningen har föreslagit att kommunstyrelsen som pensionsmyndighet ska 
fastställa en beräkningstidpunkt för intjänad visstidspension och ålderspension. 

Incitamentsstrukturen som följer av det nuvarande regelverket riskerar i vissa fall att i 
alltför stor uträckning påverka hur de förtroendevalda åtar sig uppdrag och kan 

därmed ge negativa demokratipåverkande effekter.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2022 

• Bilaga 1, arvodesberedningens förslag den 14 november 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  

 



Sida 28 (64) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 

Aktiva omställningsinsatser enligt 
bestämmelser om omställningsstöd till 
förtroendevalda (OPF-KL 18) 

KSN-2022-03078 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. att förtroendevalda kan ansöka om aktiv omställningsinsats senast tre 
månader efter avslutat uppdrag, 

2. att ersättning för aktiva omställningsinsatser ges upp till 0,5 prisbasbelopp per 

person, 

3. att insatserna ges i maximalt sex månader, 
4. att insatserna ges inom ramen för Uppsala kommuns outplacement-program, 

samt 

5. att kommunstyrelsen som pensionsmyndighet beslutar om aktiva 

omställningsinsatser över längre tid än sex månader och över 0,5 
prisbasbelopp per person. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 10–11 december 2018 § 215 Sveriges Kommuner och 

Regioners regelverk Bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL 18). I beslutet utsågs kommunstyrelsen till 

pensionsmyndighet för Uppsala kommuns förtroendevalda samt arvodesberedningen 
till beredande organ till kommunstyrelsen i denna egenskap. 

I bestämmelserna ges förtroendevalda i vissa fall rätten att söka om aktiva 
omställningsinsatser för att underlätta övergång till arbetslivet när de avslutar sina 
uppdrag. Respektive kommun har utifrån den förtroendevaldes individuella 
förutsättningar att ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 

kostnadsram som ska gälla. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2022 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

• Bilaga 1, arvodesberedningens förslag den 14 november 2022 

• Bilaga 2, bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
via följande länk till Sveriges Kommuner och Regioners websida 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  

  

 

  

https://skr.se/download/18.20b17b3918378f2b896a3299/1665489980009/18bil131-Forslag-till-OPF-KL18.pdf
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 22 

Ansökan om visstidspension 

KSN-2022-03080 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja Fredrik Ahlstedt visstidspension utifrån pensionsgrundande tid om 
12 år. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10–11 december 2018 § 215 att kommunstyrelsen 

är pensionsmyndighet för Uppsala kommuns förtroendevalda samt att 

arvodesberedningen är beredande organ till kommunstyrelsen i denna egenskap. 

Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt har avslutat sitt uppdrag i Uppsala kommun och 
ansökt om visstidspension enligt regelverket Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med 1 november 2022.  I sin 

ansökan har Fredrik Ahlstedt begärt att tillgodoräkna sig tid som kommunalråd i 
Enköpings kommun utöver tiden i Uppsala.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2022 

• Bilaga 1, arvodesberedningens förslag den 14 november 2022  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 

Anvisningar till regler för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2023-2026 

KSN-2022-01009 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa anvisningar för regler för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Uppsala kommun för mandatperioden 2023–2026 i enlighet 

med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Arvodesberedningens syfte är att bereda ärenden som handlar om arvoden för 

förtroendevalda i Uppsala kommun.  

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 30 maj § 237 om Regler för 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun för mandatperioden 

2023–2026 samt att anvisningar för reglerna ska tas fram.  

Arvodesberedningen för ersättningsfrågor för förtroendevalda har i ärendets bilaga 1 
lämnat förslag till anvisningar för regler för arvode och ekonomiska ersättningar för 

förtroendevalda i Uppsala kommun inför mandatperioden 2023–2026.  

Enligt föreskrifterna för arvodesberedningen antagna av kommunstyrelsen 31 augusti 
§ 180 fastställer kommunstyrelsen anvisningar för regler för ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda i Uppsala kommun samt fattar slutgiltigt beslut i tolkningar av 
arvodesregler.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022 

• Bilaga 1, Förslag på anvisningar för regler för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Uppsala kommun för mandatperioden 2023–2026 

• Bilaga 2, protokollsutdrag arvodesberedningens sammanträde 14 november 
2022 

https://www.uppsala.se/contentassets/a8537b422de84a7e954c7a391855d63c/ersattningsregler-2023-2026-beslutade-i-kf-220530--237.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/a8537b422de84a7e954c7a391855d63c/ersattningsregler-2023-2026-beslutade-i-kf-220530--237.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/a8537b422de84a7e954c7a391855d63c/ersattningsregler-2023-2026-beslutade-i-kf-220530--237.pdf
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 

Svar på initiativ för att tidigarelägga planerna 
för konstgräs på Gamlis IP i Gamla Uppsala 
från Mohamad Hassan (L) 

KSN-2022-02426 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå initiativet.  

Sammanfattning 

Mohamad Hassan (L) väckte vid kommunstyrelsens möte den 31 augusti 2022 ett 

initiativ för att tidigarelägga planerna för konstgräs på Gamlis IP i Gamla Uppsala 
(§ 168).  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2022 

• Initiativ för att tidigarelägga planerna för konstgräs på Gamlis IP i Gamla 
Uppsala från Mohamad Hassan (L) 

Yrkande 

Jennie Claesson (L) yrkar att initiativet bifalles.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jennie Claessons (L) yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma.  

Därefter ställer ordförande föreliggande förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 

Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Jennie Claesson (L) anmäler följande särskilda yttrande: 
Liberalerna vill att Gamlis IP ska prioriteras högre för anläggning av konstgräs i nästa 

uppdatering av lokalförsörjningsplanen. Upsala SK (GUSK) är en klubb som ser till barn 
och unga, damer och herrar, både på junior och seniornivå. De är en av regionens största 

idrottsföreningar och behöver en modern anläggning för att kunna satsa och utveckla sin 
verksamhet. Anläggningen av konstgräsplan måste därför ske så snart som det är 

möjligt, närmre 2023 än 2026.  Vi kommer att även att yrka på detta när 
lokalförsörjningsplanering senare ska fastställas i kommunen. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 25 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
år 2023 med plan för åren 2024-2026 

KSN-2022-02934 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunfullmäktige år 2023 sammanträder 30 januari, 27 februari, 27 

mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 11 september, 9 oktober, 6–7 november och 11 
december, samt  

2. att lägga sammanträdesplaneringen för år 2024–2026 till handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2023, 

samt planering för sammanträden åren 2024–2026.   

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2022 

Yrkanden 

Jennie Claesson (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 

Inträdesordning för ersättare 2023-2026 

KSN-2022-02943 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besluta om inträdesordning för ersättare i enlighet med ärendet, samt 
2. att beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Ersättare, utom för ledamot i kommunfullmäktige, ska tjänstgöra i den ordning de 

angivits om inte annat föreskrivs i lag eller annan författning enligt följande: 

 
Vid förhinder inträder 
 

S-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper:  

S, V, MP, UP, C, L, M, KD 

 
M-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper:  
M, C, KD, L, SD, UP, S, MP, V 
 

V-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper:  

V, MP, S, UP, C, L, M, KD 

 
SD-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper: 

SD, M, KD, L, C 
 
C-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper:  

C, M, KD, L 
 

KD-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper: 

KD, M, C, L, SD, UP, MP, V, S 
 

L-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper:  

L, C, M, KD 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

MP-ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper: 
MP, S, V, UP, C, L, M, KD 
 

UP- ledamot: första tillgängliga ersättare från i tur och ordning följande partigrupper:  
S, KD, M, C, L 
 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 27 

Revidering av Ägarpolicy för Uppsala kommun 
och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala 
kommun 

KSN-2022-00762 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Ägarpolicy för Uppsala kommun, samt  
2. att anta Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har gjort en översyn av styrdokumenten Ägarpolicy för 
Uppsala kommun och Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun. 

Styrdokumenten beslutades av kommunfullmäktige den 8 maj 2019 (§ 84) och har nu 
reviderats för att göra styrningen tydligare och lättare att förstå och följa.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2022 

• Bilaga 1, Ägarpolicy för Uppsala kommun 

• Bilaga 2, Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) anmäler följande särskilda yttrande: 

Alliansen vill stärka ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Därför är det nödvändigt 
att se över och göra en sammanhållen styrmodell för alla bolag och utveckla specifika 
ägardirektiv. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 28 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 

KSN-2020-02659 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera 3 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun i enlighet 
med föredragningen, samt 

2. att revidera 20 § i Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun i enlighet 
med föredragningen och de geografiska gränser som framgår av bilaga 1.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges beslutade den 31 januari 2022 (16 §) om reviderade lokala 
ordningsföreskrifter. Bakgrunden till revideringen var främst att föreskrifterna inte 
hade genomgått någon större uppdatering sedan föreskrifternas införande 1996, med 

undantag för en mindre justering 2013. I de antagna ordningsföreskrifterna beslöts 

bland annat om nytt regelverk kring fyrverkeri, i syfte att ytterligare begränsa 

möjligheten att använda fyrverkerier i nära anslutning till bostäder, vårdinrättningar 
och inrättningar för djurhållning.  
 
Den 7 mars 2022 beslutade länsstyrelsen i Uppsala län att upphäva de lokala 

ordningsföreskrifternas 20 § rörande förbud mot användning av fyrverkerier och annan 

pyroteknik. Upphävningen motiverades med att paragrafen var otydlig och kunde 

misstolkas. Länsstyrelsen upphävde också delar av 3 § avseende platser som vid 
tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och ordningsföreskrifterna ska jämställas med 

offentlig plats.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 

• Bilaga 1, karta Förbud mot användning av pyrotekniska varor 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 

Utökning av antalet ledamöter i 
kommunstyrelsen 

KSN-2022-03153 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsen med ytterligare en ledamot. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2022 § 6 fastställdes antalet 

ledamöter i kommunstyrelsen till 18. Kommunstyrelsen föreslås utökas med ytterligare 

1 ledamot till 19 ledamöter. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 17 november oktober 2022 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) yrkar att ärendet avslås.  

Kent Kumpula (SD) yrkar att ärendet avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande 

om avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), 

Jennie Claesson (L) reserverar sig mot förslaget till fördel för eget yrkande och med 
följande motivering: 

Vi ser ingen anledning till att utöka antalet ledamöter i kommunstyrelsen, vi har redan en 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

större kommunstyrelse än vi någonsin haft och att utöka antalet endast för att få till ett 
önskat majoritetsförhållande anser vi är oseriöst. 

Vi tror även ett sådant val är juridiskt tveksamt, eftersom KS redan är vald enligt lag om 
proportionella val i kommuner och regioner, och redan vid det valet ändrades storleken 

på styrelsen från 15 till 18 ledamöter vilket var vänstermajoritetens egna förslag.  

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Kommunfullmäktige har redan beslutat om antal ledamöter till kommunstyrelsen, och 
man har redan tillsatt alla platser genom proportionella val. Att nu i efterhand ändra på 
det valresultatet är direkt antidemokratiskt och ett sätt att ogiltigförklara resultatet från 

det proportionella valet som genomfördes i Uppsala kommunfullmäktige. Mer respekt för 
demokratins spelregler och för och valresultatet vore önskvärt.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 

Arvodering för ordförandeskap i Uppsala 
Stadshus AB samt Näringslivsrådet 

KSN-2022-01009 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att ordförande styrelsen i Uppsala stadshus AB ersätts med månadsarvode 

motsvarande 26 procent av månadsarvode för riksdagsledamot från den 1 
november 2022 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val,  

2. att ordförande i Näringslivsrådet ersätts med månadsarvode motsvarande 25 
procent av månadsarvode för riksdagsledamot från den 1 november 2022 intill 

dess kommunstyrelsen förrättar nytt val, samt 

3. att ordförande i styrelsen för i Uppsala stadshus AB och Näringslivsrådet under 

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan inte har rätt till 
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode för de aktuella uppdragen eller 
andra kommunala uppdrag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige enligt tidigare praxis valt samma ordförande i Uppsala Stadshus 

AB som i kommunstyrelsen, vilket gjort att arvoderingen för ordförandeskapet i 

koncernmoderbolaget inte tagits upp i ersättningsreglementet. Den 17 oktober 2022 

valde kommunfullmäktige annan förtroendevald än kommunstyrelsens ordförande till 
ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Ordförandeskapet i styrelsen för 
Uppsala Stadshus AB föreslås månadsarvoderas med 26 procent av månadsarvodet för 

riksdagsledamot intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2022 att inrätta det rådgivande organet 

Näringslivsrådet för att genom stärkt dialog utveckla kommunens näringslivsarbete. 
Ordförandeskapet föreslås månadsarvorderas med 25 procent av månadsarvodet för 

riksdagsledamot. 

Beslutsunderlag  

• Missiv daterat 15 november 2022 



Sida 43 (64) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 

Kent Kumpula (SD) yrkar i första hand 
att ordförandens ersättning jämställs med ordförande för kommungemensam service, 
5%, och 

i andra hand att ärendet återremitteras till arvodesberedningen, eftersom det här 

verkligen inte är väl underbyggt och genomtänkt.  

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) yrkar i första hand 
att ärendet återremitteras till arvodesberedningen, och i andra hand 

att ärendet avslås.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kent Kumpulas (SD) yrkande om sänkt arvode mot avslag och 

finner att kommunstyrelse avslår yrkandet.  

Därefter ställer ordföranden Therez Almerfors (M) med fleras  yrkande om återremiss 

mot avslag. 

Omröstning begärs och genomförs.  

Rösta JA för att avgöra ärendet idag, rösta NEJ för att återremittera enligt Therez 
Almerfors (M) yrkande.  

Med 9 ja-röster mot 9 nej-röster fäller ordföranden den avgörande rösten (ja).  

Detaljerat resultat av omröstning 

Ja-röst avger:  
Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V), Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Mattias 
Kristenson (S), Hanna Victoria Mörck (V), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S) och Ylva 

Stadell (S).  

 
Nej-röst avger: 
Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Kent 
Kumpula (SD), Jennie Claesson (L), Marta Obminska (M), Jonas Petersson (C) och 

Fredrik Hultman (M).  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Slutligen ställer ordföranden föreliggande förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras 

yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
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Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) reserverar sig mot förslaget till förmån för att återremittera ärendet 
till arvodesberedningen, alternativt att avslå ärendet och lämnar följande motivering: 

Av föreskrifterna till arvodesberedningen framgår att beredningen just ska bereda 

ärenden till nämnd, vilket innebär att den är ett organ för beredning av ärenden för 
beslut i kommunfullmäktige. Arvodesberedningen ska ta fram och bereda förslag till 
arvoden till förtroendevalda för beslut i kommunfullmäktige. I det här fallet har det inte 

gjorts och uppsatta regler har därmed förbisetts.  

Därutöver kan vi konstatera att arvodet som är föreslaget ligger väldigt högt i 

förhållande till jämförbara uppdrag. Vice ordförande i näringslivsrådet ska exempelvis 

arvoderas på samma sätt som vice ordförande i utskottet för kommungemensam service, 

vilket är 3% av riksdagsarvodet. Ordförande i det utskottet får 5%, att jämföra med det 
här föreslagna 25%. Ordförande i kommunstyrelsens utskott för mark och exploatering 

ersätts med 9% av riksdagsarvode. Till de 25% ska adderas 26% för ordförandeskap i 

USAB, en uppgift som kommunstyrelsens ordförande tidigare haft och som bedöms vara 

så pass liten att när den nu dras bort för dennes portfölj görs det utan avdrag på dennes 
arvode och således utan att det bör påverka dennes arbetstid.  

Sammanfattningsvis anser vi att ärendet för det första inte är korrekt berett och bör 

remitteras till arvodesberedningen. För det fall att vårt yrkande om remiss till 

arvodesberedningen faller anser vi ändå att arvodet är för högt räknat och att ärendet 

därför bör avslås.  

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Det är anmärkningsvärt att man rundar arvodesberedningen. Vi har i Uppsala kommun 

en instans som ska hantera just frågor kring arvoderingar av politiska uppdrag, en 
instans som till och med heter ”Arvodesberedningen”. Självklart ska sådana här frågor 
beredas och hanteras av arvodesberedningen, varför har vi annars en sådan instans? Hur 

kan det komma sig att ordförande för näringslivsnämnden ska ha 25% av 
månadsarvodet för en riksdagsledamot, samtidigt som vice ordförande i näringslivsrådet 

får en ersättning som motsvarar vice ordförande i utskottet för kommungemensam 
service, vilket är 3%. Finns det en jämförbar arbetsbörda/ansvar för viceordförande i 
utskottet kommungemensam service, så borde detsamma gälla för ordförande i 

näringslivsrådet respektive kommungemensam service. Då ska ordförande I 
näringslivsrådet ha 5%, eftersom ordförande i kommunstyrelsens utskott för 
kommungemensam service har just 5% av månadsarvodet för en riksdagsledamot. 
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Vidare är det extremt anmärkningsvärt att skillnaden mellan ersättningen för vide 
ordförande och ordförande ska vara 3% respektive 25%, det är åtta gånger högre 
ersättning till ordförande. Så ser det sannerligen inte ut i någon annan nämnd I hela 

kommunen. 
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§ 31 

Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 

KSN-2021-03127 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa finansiella mål för planperioden enligt handlingens 
kapitel Ekonomiska förutsättningar, underrubriken Uppsala 

kommuns finansiella mål, 
2. att fastställa resultaträkning för 2023 samt för planperioden 2024–

2025 enligt handlingens bilaga 1, 

3. att anta fokusmål och uppdrag enligt handlingens kapitel Fyra 

gemensamma mål för mandatperioden, 
4. att anta ägardirektiv/ägaridé, resultatkrav och investeringsram för 

Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt 

handlingens kapitel Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer 
för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen, 

5. att fastställa nämndernas planerade fördelning mellan verksamhet 
utförd i egen regi och av externa utförare inom ansvarsområdet enligt 

handlingens kapitel Kontroll och uppföljning av kommunalt 
finansierad verksamhet och ersättningsmodeller, 

6. att fastställa internräntan för 2023 till 1,5 procent enligt handlingens 

kapitel Ekonomiska förutsättningar, underrubriken internränta,  

7. att fastställ kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 

2023 samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 3 och 
bilaga 10, 

8. att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna 
räddningsnämnd respektive överförmyndarnämnd enligt 
handlingens bilaga 4 och bilaga 5, 

9. att anta investeringsbudget för 2023 samt för planperioden 2024–

2025 enligt handlingens bilaga 11, 
10. att anta indikatorer och nyckeltal för kommunens 

verksamhetsområden enligt handlingens bilaga 13, 
11. att fastställa uppföljningsplan enligt handlingens bilaga 14, 

12. att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter 

enligt ärendets bilaga 2,  

13. att fastställa idrotts- och fritidsnämndens taxor och avgifter enligt 
ärendets bilaga 2,  
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14. att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt ärendets 
bilaga 2, 

15. att fastställa kulturnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 

bilaga 2, 
16. att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter 

enligt ärendets bilaga 2, 

17. att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2, 
18. att fastställa räddningsnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 

bilaga 2, 
19. att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 

bilaga 2, 
20. att fastställa utbildningsnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 

bilaga 2, 
21. att fastställa äldrenämndens och omsorgsnämndens taxor och 

avgifter enligt ärendets bilaga 2, 

22. att fastställa överförmyndarnämndens taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2, 
23. att fastställa Uppsala bostadsförmedling AB:s taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2,  

24. att fastställa Uppsala vatten och avfall AB:s taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2, samt att taxa för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun börjar gälla från och med 

den 1 april 2023,  
25. att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa 

ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023, samt 
26. att fastställa äldrenämndens och omsorgsnämndens förslag på 

ersättningar till externa utförare inom lagen om valfrihetssystem 

(LOV) och personlig assistans från 1 januari 2023 enligt ärendets 

bilaga 3. 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges presidium föreslår 

kommunfullmäktige besluta 

27. att fastställa kommunrevisionens budget 2023 enligt handlingens 
bilaga 6. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

28. att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt ärendets 
bilaga 2, 

29. att fastställa kommunstyrelsens planerade fördelning mellan 
verksamhet utförd i egen regi och av externa utförare inom 
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ansvarsområdet enligt handlingens kapitel Kontroll och uppföljning 
av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller, 

30. att uppdra till samtliga nämnder att utarbeta en verksamhetsplan 

och budget för 2023–2025, med utgångspunkt i de fokusmål, uppdrag 
och indikatorer som finns angivna i Mål och budget 2023 med plan för 
2024–2025, och senast den 28 februari 2023 återrapportera 

verksamhetsplanen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa 
kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. År 2022 är valår vilket 

påverkar kommunens arbete med att ta fram Mål och budget för kommande 

planperiod. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas 

av nyvalda fullmäktige före december månads utgång. Mål och budget är det 
övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och 

bolagsstyrelser. Mål och budget innehåller fokusmål, uppdrag till nämnder och 

bolagsstyrelser och fördelning av kommunens pengar.  

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 
Kommunfullmäktige fastställde i beslut den 7 november utdebitering av kommunal 

inkomstskatt för år 2023 till 21,41 kronor per skattekrona. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2022 

• Bilaga 1, Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 

• Bilaga 2, Taxor och avgifter 2023 

• Bilaga 3, Ersättningar till utförare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och 

personlig assistans år 2023 

Yrkanden  

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) yrkar  
att anta Alliansens förslag till Mål och budet 2023 med plan för 2024-2025. 

Kent Kumpula (SD) yrkar 
att anta Sverigedemokraternas förslag till Mål och budet 2023 med plan för 2024-2025. 

Protokollsanteckning: 
Redaktionella fel uppmärksammas i Alliansens och Sverigedemokraternas respektive 

budgetförslag som med godkännande får revideras. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Alliansens budgetförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår densamma. 

Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas budgetförslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår densamma. 

Slutligen ställer ordföranden föreliggande budgetförslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller densamma. 

Reservation 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med 

följande motivering: 
Uppsala behöver en framåtsträvande nystart med ett konstruktivt politiskt ledarskap. 

Tillsammans står Alliansen för en ansvarsfull ekonomisk hushållning med respekt för 

skattebetalarna, vi vågar prioritera och lovar inte allt åt alla. Vår politik står för trygghet, 

hållbarhet, innovation och samhällsgemenskap. 

Att Uppsala växer ställer höga krav på kommunens budgetdisciplin. För att möta det 

ansträngda ekonomiska läget krävs en genomlysning av verksamheterna för att 
prioritera kostnader och fokusera på kommunens kärnuppgifter. I Alliansens 
budgetförslag lägger vi därför mer resurser på skolan och äldreomsorgen än 

vänsterstyret och drar ner på onödiga projekt och byråkrati. Detta ger en budget med ett 

markant högre resultat, något som är nödvändigt för en stabil och ansvarstagande 

ekonomi. 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Sverigedemokraterna presenterar fyra fokusområden i årets budget. Dessa områden är: 

Trygghet, äldreomsorg, landsbygd och skola/barnomsorg.  

På trygghetsområdet satsar vi återigen extra på trygghetsåtgärder i form av 
ordningsvakter, kameraövervakning. Vi satsar också på utökad trygghet på förskolor, 
skolor och gymnasieskola med särskilt riktade medel. Satsningarna är uppdelade under 

kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Tack vare Tidöavtalet finns goda hopp om 

hårdare straff på nationell nivå och slopade straffrabatter, två säkra kort för att höja 

tryggheten i samhället.   
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Våra äldre förtjänar en värdig ålderdom. De förtjänar att mötas av kompetent personal 
som kan språket och bemöter dem värdigt. Vi satsar särskilt på personalsatsningar i årets 
budget där vårdpersonal får 1000 kr i lönehöjning. Vi har också riktade språkinsatser med 

både språkutveckling och språkkrav innan anställning.   

Vi vill göra det lätt att bygga på landsbygden och satsar medel på bland annat förbättrad 

handläggningstid och minskade bygglovsavgifter. Därutöver har vi en historiskt stor 

satsning på landsbygden, vi riktar hela 20 miljoner inom ramen för idrotts-och 
fritidsnämnden och 5 miljoner genom kulturnämnden. Styrets medborgarbudget på 1,5 

miljon är ett skämt. Det genererar 25-30 kr/invånare. Vi satsar i stället 15 miljoner på en 
medborgarbudget som ska gå just till landsbygdsborna, det är en medborgarbudget 
värd namnet.   

Skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskap. Därför satsar vi särskilt på höjd 
skolpeng om 120 miljoner. För att tillgodose sig kunskap behövs trygga miljöer. Vi har 
trygghetsåtgärder för 7 miljoner. Vi satsar också extra medel på resursskolor, dit elever 

som stör undervisningen för andra elever kan flyttas. På så sätt får båda elevgrupper en 
anpassad skolgång och ges bättre förutsättningar. Vi satsar över sju miljoner på 

simundervisning i skolan redan i lågstadiet.   

Slutligen satsar vi precis som tidigare år mindre på politik, kultur, 
kommunikationsenheten samt invandringsrelaterade kostnader. Politiker måste våga 

peka på vad som ska satsas på, men också vad som ska besparas på. Det viktigaste för 

oss är att kommunen ges medel att bedriva sin kärnverksamhet – och det återspeglas i 

vår budget.  
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§ 32 

Svar på budgetmotion 2023 med plan för 
2024-2025 från Stefan Hanna (UP) 

KSN-2022-03096 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå budgetmotion 2023 från Stefan Hanna (UP). 

Sammanfattning 

Inför beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 partier och partilösa 

ledamöter i kommunfullmäktige som saknar representation i kommunstyrelsen 

beretts möjlighet att inkomma med budgetmotioner för beredning av 
kommunstyrelsen.  

 
Stefan Hanna (UP) har inkommit med en budgetmotion som väcktes i 
kommunfullmäktige den 7 november 2022 där motionären föreslår: 

 
att bifalla Utvecklingspartiet demokraternas förslag till Mål och 

Budget 2022 med plan för 2024-2025 enligt motionens bilaga 1, 

att bifalla Utvecklingspartiet demokraternas förslag till fokusmål, 

övergripande uppdrag samt ägardirektiv till bolag enligt motionens bilaga 2. 

 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2022 

• Bilaga 1, Budgetmotion 2023 från Stefan Hanna (UP) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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 Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 
Här har vi det svart på vitt, att UP är ett parti som saknar representation i 
kommunstyrelsen. Han kan ju inte både ha representation i kommunstyrelsen, och inte 

ha det, beroende på vad som passar för tillfället just för dagen. Antingen har UP 

representation i kommunstyrelsen, eller så har UP inte det, och här står det klart och 
tydligt att UP inte har 
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§ 33 

Internbankens lånelimiter 2023 

KSN-2022-02017 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att 
genomföra de investeringar och den verksamhet som beslutats i Mål och 

budget 2023 med plan för 2024-2025. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. att fastställa lånelimiter för respektive kommunalt bolag enligt ärendets 

bilaga 1, samt  
3. att fastställa ränte- och borgensvillkor för lån som tas upp av de kommunala 

bolagen 2023 enligt ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 

I enlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunfullmäktige 
fastställa en årlig ram för kommunkoncernens externa upplåning. Ramen utgår från 
beslutad Mål och budget. Kommunstyrelsen genomför sedan upplåningen genom ett 

bemyndigande från fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska enligt samma riktlinjer fastställa beloppsramar och villkor för de 

kommunala bolagens upplåning. I ärendet lämnas förslag på beloppsramar i form av 
lånelimiter för respektive bolags upplåning under 2023, räntepåslag och borgensavgift 

för upplåning samt avgifter och räntevillkor för koncernkontot. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2022 

• Bilaga 1, Föreslagna lånelimiter bolag 2023 

• Bilaga 2, Räntepåslag och borgensavgifter 2023 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  
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§ 34 

Svar på motion om gratis körkort till elever på 
kommunala gymnasiet och vuxenutbildning 
från Therese Rhann (-) 

KSN-2022-00668 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Therese Rhann (-) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022  

 

• att Uppsala kommun erbjuder alla elever inom kommunala gymnasium och 
kommunal vuxenutbildning att kostnadsfritt ta körkort på skoltid, samt  

• att Uppsala kommun anställer trafikskollärare som kan utbilda elever på 
kommunala gymnasier och vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om gratis körkort till elever på kommunala gymnasiet och 

vuxenutbildning från Therese Rhann (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 26 september 2022 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 

Yrkande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) yrkar avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) anmäler följande särskilda yttrande: 
Det är en god idé att underlätta för människor att ta körkort, till exempel för att det 
efterfrågas för många olika anställningar. Därför har vi i Vänsterpartiet drivit och fick 

igenom att nu är möjligt att ta CSN-lån för att finanserna sitt körkort.  

Vi anser inte att det i nuläget finns möjlighet att på kommunal nivå införa 

körkortsundervisning för alla elever. Särskilt då det finns ett statligt lån att ansöka om. 
Det finns flera yrkesutbildningar som har körkort som en del av yrkeskunnande och det 
finns kommuner som haft frivilliga kurser för att ta körkort för att bättre rusta ungdomar 
och vuxna för livet utanför storstäderna och arbetsmarknaden. Detta är något som kan 

övervägas i framtiden, men i dagsläget, med goda möjligheter att ta körkort på andra 

sätt så är det inte motiverat att införa gratis körkort i gymnasiet och i vuxenutbildningen. 
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§ 35 

Svar på motion om utbildning inom 
hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD) 

KSN-2022-00676 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022  

• att anställda inom kommunen som möter barn får en grundläggande 

utbildning om hedersförtryck, 

• att anställda inom skola och förskoleverksamhet regelbundet får 
vidareutbildning och föreläsningar om tecken och varningssignaler att vara 

uppmärksam på vad gäller hedersförtryck, 

• att Uppsala kommun genomför en riktad informationskampanj i samtliga 

grundskolor och gymnasieskolor om hedersförtryck, 

• att information om hedersförtryck löpande ska finnas tillgängligt på skolor så 
att unga kan se ifall de själva utsätts för oacceptabla krav från familj/släkt, 
samt 

• att Uppsala kommun efter genomförd informationskampanj gör en anonym 

undersökning bland eleverna för att kartlägga hur många det är som lever 

under hedersförtryck. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om utbildning inom hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 

Yrkande 

Kent Kumpula (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Kent Kumpulas (SD) yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag.  

Reservation 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) anmäler följande särskilda yttrande: 
Hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer får aldrig accepteras. Motionären 
föreslår att kommunen ska genomföra anonym undersökning bland elever för att 

kartlägga hur många det är som lever under hedersförtryck. 2018 tog TRIS fram en 
kartläggning över just detta. Siffrorna är dystra och visar att vi har ett stort arbete 

framför oss. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck måste öka så att individer 

alltid möts med professionell hjälp och så att fler fall kan upptäckas i tid för att rätt 

insatser ska kunna sättas in. Givet det vi redan vet om problemets omfattning ser 
Alliansen hellre att medel går till faktiska insatser för att hjälpa dessa individer.  

I vårt förslag till Mål och budget 2023 föreslog vi exempelvis ökade resurser till 
kommunens arbete för att motverka hedersförtryck och våld.  

Alliansen är positiva till utbildning för alla kommunanställda som kan möta 

hedersutsatta och ser att det arbete som görs ska fortgå och skalas upp. 
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§ 36 

Svar på motion om Uppsala by bike från Stina 
Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) 

KSN-2022-00675 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.           att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022 

att införa “Uppsala by bike” eller liknande koncept i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om Uppsala by bike från Stina Jansson (FI) och Lovisa 

Johansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 28 september 
2022 

Yrkande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) yrkar avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot yrkandet från Therez Almerfors (M) och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Reservation 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med 
följande motivering: 
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Även om ambitionen kan anses lovvärd är det vår uppfattning att kommunen, särskilt i 
dessa svåra ekonomiska tider, ska prioritera i verksamheten och då särskilt prioritera 
kärnverksamheten i form av skola och omsorg. Cykeluthyrning så som Malmö by bike 

eller Göteborg stads styr och ställ anser vi inte vara sådan kärnverksamhet eller 
verksamhet som kommunen ska äga och driva. Det finns dessutom andra aktörer som 
erbjuder sådana tjänster som vi inte bör konkurrera med. 
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§ 37 

Svar på motion om ett grönare och mer 
attraktivt årum från Mats Åhlund (C) 

KSN-2021-03463 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.        att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Mats Åhlund (C) föreslår i en motion väckt den 13 december 2021: 

• att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till 

lämpliga närliggande platser,  

• att kommunen verkar för att ersätta de hårdgjorda ytorna utmed Fyrisån i 
centrum med gröna och/eller vegetativa inslag, samt 

• att kommunen utreder möjligheterna att genom trafikregleringar begränsa 
trafiken på Östra respektive Västra ågatan, genomför en trafikanalys av 

konsekvenserna av en sådan reglering samt utreder vilka förändringar och 
investeringar som eventuellt krävs på andra håll för att möjliggöra en sådan 

reglering utan negativa konsekvenser för tillgänglighet, boende och näringsliv.   

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om ett grönare och mer attraktivt årum 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 28 september 

2022 

Yrkanden 

Ehsan Nasari (C) yrkar att motionen bifalles i sin helhet. 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Jonas Segersam (KD) och Jennie Claesson 

(L) yrkar   

att bifall att-sats 1,  
att besvara att-sats 2 och 3 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag att besvara att-sats 1 mot yrkandena från 
Ehsan Nasaris (C) och Therez Almerfors (M) med flera att bifalla att-sats 1 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att besvara att-sats 1. 

Därefter ställer ordföranden föreliggande förslag att besvara att-sats 2 och 3 mot Ehsan 

Nasaris (C) yrkande att bifalla att-sats 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att besvara att-sats 2 och 3.  

Reservationer 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Jonas Segersam (KD) och Jennie Claesson 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med följande 
motivering: 

Vi delar uppfattningen att årummets och utrymmet närmast åns potential går förlorad 
när marken till största del används till cykelställ. Dessa kan och bör flyttas till andra 

närliggande platser exempelvis i anslutning till de närliggande gränderna. För ett 
tryggare och mer levande city ser vi även andra möjligheter för utrymmet om cykelställen 

skulle försvinna, så som exempelvis möjligheten att ha uteserveringar intill vattnet. Vi 
delar även ambitionen om ett mer framkomligt Uppsala men vill hellre se frågan i ett 

större perspektiv och göra en framkomlighetsutredning för alla trafikslag och för hela 
Uppsalas innerstad. 

Ehsan Nasari (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med 

följande motivering: 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för att bifalla motionen i dess helhet. Motionen 

skrevs år 2021 med intentionen är att göra Uppsala City och årummet mer attraktivt för 

alla som vistas och bedriver verksamhet i de centrala delarna av Uppsala city, och att vi 

även i City tar hand om miljön. Det är glädjande att mycket positivt nu faktiskt också har 
hänt och händer utmed Fyrisån sedan motionen skrevs.  

Vi delar uppfattningen att årummets och utrymmets närmast ån potential går förlorad 
när marken till största del används till cykelställ. Dessa kan och bör flyttas till andra 
närliggande platser exempelvis i anslutning till de närliggande gränderna. För ett 

tryggare och mer levande city ser vi även andra möjligheter för utrymmet om cykelställen 
skulle försvinna, så som exempelvis möjligheten att ha uteserveringar intill vattnet. Vi 

delar även ambitionen om ett mer framkomligt Uppsala men vill hellre se frågan i ett 
större perspektiv och göra en framkomlighetsutredning för alla trafikslag och för hela 
Uppsalas innerstad.  

När det kommer till den tredje att-satsen, i huvudsak att kommunen ska utreda 

möjligheten att genom trafikregleringar ytterligare begränsa trafiken på de båda å-
gatorna, kan vi inte se att denna fråga vare sig behandlats eller besvarats ordentligt i 
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föredragningsunderlaget. I föredragningen tas rätt allmänna intentioner upp om 
begränsningar, eller snarare flytt av biltrafiken när den nya Tullgarnsbron blir färdig. Men 
det är bara förhoppningar utan svar på det som motionen tar upp – kravet på en 

utredning om ytterligare begräsningar av bilfria å-gator i citykärnan.  

Vi menar att här finns det en stor utvecklingspotential för ett attraktivare city, både för de 

så går, cyklar och vistas här, men också för de som bedriver olika näringar i området. Det 

förbättrar miljön och minskar partikelutsläpp och skadliga föroreningar. 
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§ 38  

Delegationsbeslut  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 

13 oktober – 16 november 2022 till protokollet. 
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§ 39 

Anmälningsärenden  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden för 

perioden 13 oktober – 16 november 2022 till protokollet. 

 

 


