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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 12 
maj 2021 

Plats och tid  

Bergius, Stationsgatan 12, klockan  09:00-12:45. 

Paragrafer 

104-144 

Justeringsdag  

18 maj 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Erik Pelling, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Fredrik Ahlstedt, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Lars Niska, sekreterare 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Asal Gohari (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Erik Dagnesjö (S), §§ 104-128, närvarar på distans 
Maria Patel (S), tjänstgörande ersättare §§ 129-144, närvarar på distans 

Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 
Eva Christiernin (S), §§ 122-144, närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande ersättare §§ 104-121, 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), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 

Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S), §§ 110-128, närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), §§ 122-144, närvarar på distans 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 

Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
Karolin Lundström (V), närvarar på distans 

David Perez (SD), §§ 104-142, närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare 
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Övriga närvarande på distans 

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

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

Håkansson (S), Annica Nordin Söderberg (S), Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), 

Dawn Anthony (V), Julia Larsson (V), Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L) och 
Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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§ 104 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendena: 

• Svar på motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att 

maximera tryggheten av Therez Almerfors (M) 

• Svar på motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från 

Markus Lagerquist (M) 

• Svar på motion om utveckling av friluftslivet från Jonas Segersam (KD) 

• Svar på motion om att utveckla kommunens trygghetsarbete i våra 

bygder från Therez Almerfors (M) 

• Instruktion till årstämma för Svenska Kommunförsäkrings AB 

• Tillsättning av kommunikationsdirektör 
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§ 105  

Finansrapport 1 januari - 31 mars 2021 

KSN-2021-00387 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga rapporten 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 31 mars 2021 och i vilken utsträckning den 

finansiella verksamheten bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande 
riktlinjer.  

Varje månad sammanställs en finansrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Dessa månadsrapporter återfinns i bilaga 1–3. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 133 

• Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021 

• Finansrapport per januari 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per februari 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per mars 2021, Uppsala kommun- och koncern 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 106  

Fördelning av statsbidrag finskt 
förvaltningsområde 2021 

KSN-2021-00604 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna inriktningen av de redovisade aktiviteterna 2021 inom 

förvaltningsområdet för finska, enligt bilaga 1, 
2. att anta fördelningen av statliga medel för 2021 enligt föredragningen i 

ärendet, 
3. att uppdra till kulturnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden att 

i samband med del- och årsbokslut redovisa hur medlen använts, samt 

4. att kommunstyrelsens arbetsutskott en gång varje år kallar nationella 
minoriteten sverigefinnar till ett särskilt samråd. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska sedan 1 januari 2010 enligt 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Genom att 
kommunen omfattas av minoritetslagen följer särskilda skyldigheter gentemot 

nationella minoriteten sverigefinnar. Staten avsätter medel till stöd för 
kommunerna i arbetet med att uppfylla det lagstadgade ansvaret. Ärendet 

behandlar förslag till aktiviteter i arbetet inom det finska förvaltningsområdet och 
fördelning av statsbidraget mellan de nämnder som har verksamhet som berörs av 
området.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 113 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga 1, aktivitetsplan 2021 avseende finskt förvaltningsområde Uppsala 

kommun 

• Bilaga 2, beslut om statsbidrag från Länsstyrelsen Stockholm 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 107  

Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen 
2021 

KSN-2021-00958 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna föreslagen fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen enligt 

ärendets bilaga 1, samt 
2. att effekterna av insatserna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i början 

av 2022. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på sociala 

insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet med 
statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt 
drabbas av kriminalitet. 

Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 kronor för 2021 och regeringen har beslutat 

att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning att 

riksdagen beviljar medel för ändamålet.  Medlen fördelas till kommuner som omfattas 
av polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Uppsala kommun ges 

möjligheten att rekvirera 8 052 000 kronor under 2021 för insatser i Gottsunda.  

Uppsala har rekvirerat 8 005 000 kr för insatser utifrån statsbidragets syfte. De 

rekvirerade medlen föreslås finansiera aktiviteter enligt beskrivning i bilaga 1. 

Föreslagna insatser ger utökat stöd till barn och unga i olika åldersgrupper samt 
stärker samverkan mellan olika aktörer. Kommunstyrelsens föreslås besluta att fördela 
de rekvirerade medlen mellan arbetsmarknadsnämnden (2 150 000 kr) och 
socialnämnden (5 855 000). 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 145 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2021 

• Bilaga 1, Insatser för rekvirering av medel hos Socialstyrelsen 2021 
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Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S), Jonas Segersam (KD) och Asal Gohari (S) yrkar bifall 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
För att säkerställa att insatserna får avsedd effekt är det viktigt att följa upp hur de 
statsbidragsfinansierade projekten faller ut, med relevanta nyckeltal och indikatorer. 

Detta bör göras och återrapporteras till kommunstyrelsen senast i början av 2022. Därför 
var det positivt att vårt yrkande med det innehållet bifölls. 
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§ 108  

Förlängd utredningstid för översyn av lokala 
ordningsföreskrifter 

KSN-2020-02659 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter ska presenteras för 

kommunstyrelsen så att beslut kan fattas senast 31 december 2021. 

Sammanfattning 

Nu gällande lokala ordningsföreskrifter beslutades av kommunfullmäktige i samband 

med den översyn som gjordes 2013. Denna översyn initierades redan 2009 och ledde 
till en revidering av skrivningen om användning av pyrotekniska varor. Det beslutet 

ersatte de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna från 1996.  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2020 (§ 306) att uppdra till 
kommunledningskontoret att göra en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna, och 
att särskilt utreda vissa företeelser som idag utgör en vanlig del av stadsbilden, till 

exempel elsparkcyklar och mobila matstånd. Enligt kommunstyrelsens beslut ska 

kommunledningskontoret återkomma med förslag till beslut innan sommaren 2021.  
För att säkerställa att översynen kan göras tillräckligt grundligt föreslås 

kommunstyrelsen förlänga utredningstiden för detta arbete. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 114 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021 

Beslutsgång 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Behovet av uppdaterade ordningsföreskrifter har funnits under flera år. Vid flera tillfällen 
har också kommunfullmäktige debatterat om behovet av att reglera till exempel 

elsparkcyklar. När äntligen kommunstyrelsens beslutade att kommunledningskontoret 

innan sommaren 2021 skulle presentera ett beslutsförslag på nya ordningsföreskrifter var 
det efterlängtat. Med tanke på de enorma resurser som finns inom 
kommunledningskontoret är det oacceptabelt att inte ett grundligt genomarbetat 

förslag presenteras inom angiven tidsplan. Hur svårt kan det vara? Både SKR och många 
andra kommuner har under lång tid kunnat ge oss ett tillräckligt bra underlag för att 
presentera ett väl genomarbetat förslag i tid. 
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§ 109  

Direktiv för bostadssatsning på landsbygden 

KSN-2020-03777 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna direktiv enligt ärendets bilaga, samt 
2. att arbetet även ska belysa långsiktiga utvecklingsmöjligheter i respektive 

tätort, som underlag till revideringen av kommunens översiktsplan. 

Sammanfattning 

Som en följd av den flerpartiöverenskommelse som träffats angående Uppsalapaketet 

gav kommunstyrelsen 19 januari 2021 (Bostadssatsning på landsbygden, § 4) 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att prioritera arbetet med byggande i de 
prioriterade tätorterna så att målet om planreserv på 400 bostäder uppnås senast 

2022, och att löpande rapportera arbetet till kommunstyrelsen och plan- och 

byggnadsnämnden. I ärendeskrivningen framgår att kommunen bör nu ännu mer 

aktivt understödja tätortsutvecklingen och möjligheten för den enskilde att själv bygga 
småhus, köpa nyckelfärdigt hus eller flytta från småhus till närbelägen lägenhet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillskapat en organisation vars syfte är att initiera, 

koordinera och styra projekt för att svara upp mot nämnda uppdrag. I förslaget till 
direktiv fördjupas uppdragets målskrivning samt ramar och förutsättningar anges. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 134 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021 

• Bilaga, direktiv för bostadssatsning på landsbygden 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-): 

(1) att stryka de två punkterna under avsnitt 2 på sidan 6 som lyder: 
Dessutom ska från år 2025 bostadsbyggandet (i termer av givna bygglov): 
• i de prioriterade tätorterna sammantaget årligen överstiga det samlade 
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bostadsbyggandet på landsbygden, utanför detaljplan. (Gunsta och Storvreta 
undantagna) 
• i var och en av de prioriterade tätorterna årligen överstiga bostadsbyggandet i 

respektive omgivande bygd (se karta nedan). (Undantag: Järlåsa och Vänge som saknar 
infrastrukturella förutsättningar), 
(2) att i föredragningen på sida 2 i missivet stryka att programmet bara ska gälla de 

prioriterade tätorterna, till förmån för att det istället ska gälla för att överbygga hinder 

generellt för att stärka äganderätten och möjliggöra byggande för en stärkt landsbygd, 
(3) att lägga till stärkt äganderätt med fokus på fler bostäder och etableringar på 

landsbygden och i våra prioriterade tätorter som mål under avsnitt 2 på sidan 5, 
(4) att skrivningar i arbetet med översiktsplanen görs om för att stimulera ett ökat 

bostadsbyggande där det är möjligt, samt 
(5) att förslag på åtgärder som underlättar för byggande på landsbygden utanför de 

prioriterade tätorterna presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2021. 

Simon Alm (-) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-): 
att förslag på åtgärder som underlättar för byggande på landsbygden utanför de 

prioriterade tätorterna presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2021. 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 

att direktivet kompletteras med en formulering om att särskilt prioritera tätorter och 

bygder med goda kollektivtrafikförutsättningar utmed Upptågets sträckning samt gamla 

Gävlevägen. 

Stefan Hanna (-) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att befintliga sockenstrukturer såsom ortsnamn och centralplatser ska beaktas i 

utvecklingen av Uppsala kommuns landsbygd. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) ändrings yrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras yrkanden mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår desamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag 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 Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkanden med motiveringen: 

Ett viktigt mål för detta program bör vara stärkt äganderätt i kombination med fler 

bostäder och etableringar på landsbygden. För att uppfylla detta anser vi det inte bara 
vara nödvändigt att ändra i detta förslag till program, utan också i skrivningar i 
kommunens översiktsplan. Idag finns formuleringar som motverkar bebyggelse på 

landsbygden snarare än uppmuntrar till det. Ett exempel är formuleringen 
”bostadsbebyggelse får dock tillkomma genom kompletteringar som inte utökar 
befintliga bebyggelsegrupper” gällande Uppsalaslätten. 
Dessutom anser vi att programmet inte bara ska gälla de prioriterade tätorterna, utan 

generellt för att överbygga hinder för att stärka äganderätten och möjliggöra byggande 

för en stärkt landsbygd. Vi vill inte heller ställa bostadsbyggande i de prioriterade 
tätorterna mot bostadsbyggande på landsbygden i övrigt (utanför detaljplan) så som det 
är formulerat i programmet idag. Det vore att bygga in en olycklig spärr som snarare 

skulle kunna försvåra för byggande på den ena eller andra platsen, beroende på hur det 

ser ut på en annan plats. Vi yrkade därför att stryka detta ur ärendet. 
Efterfrågan på småhus, särskilt på landsbygden, ökar. Uppsala kommun har inte hängt 

med i utvecklingen och har inte lyckats möta efterfrågan. Dessutom uppger många 
boende på landsbygden att det är svårt att få lov att bygga ut och utveckla på sin egen 
mark. Vi vill att fler ska vilja bygga på och investera i landsbygden och därför måste 

kommunen bevilja fler bygglov på landsbygden. Där det finns markägare som vill bygga 
och utveckla ska kommunen hjälpa snarare än stjälpa i framtagande av detaljplaner. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Det som direktivet uttrycker är en alldeles för bred prioritering. Vänsterpartiet önskar att 

särskilt prioritera bostadsutveckling i tätorter och bygder med redan god kollektivtrafik 

eller med god potential att utveckla detta, exempelvis utmed Upptågets sträckning samt 

gamla Gävlevägen. Detta skulle möjliggöra utökad service och fler arbetstillfällen i dessa 
tätorter. En utveckling som även är gynnsam för kringliggande landsbygd som då också 
kan få närmare till offentlig service. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Tidigare i vår lämnade vi in en motion om hur Uppsalas landsbygd kan utvecklas med 
utgångspunkt i de 36 socknar som finns. Socknarna är föregångare till dagens 

kommuner och har sitt ursprung som centralplatser långt tillbaka i vikingatid/järnålder, 

där sedan, när Uppland kristnades, kyrkor uppfördes. Gränserna till dessa socknar har 

sparats för eftervärlden genom att alla landets invånare folkbokförs i distrikt sedan 2016. 
Distrikten motsvarar i sin tur de gamla socknarna. 
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När vi nu utvecklar Uppsala kommuns landsbygd vore det en stor vinst att använda dessa 
gamla bygdecentra, och på så vis kunna samla bebyggelsen i redan naturliga 
centralplatser. Flera av dessa ”kyrkbyar” har redan service, i form av skola, äldreboenden 

och liknande. Några få har blivit större orter, men de allra flesta sockenkyrkor ligger 
nästan helt för sig själva ute på den uppländska landsbygden. Varför skapa nya 
bebyggelsecentra långt inne i skogen, bara för att man har markägare som är 

intresserade av att exploatera mark, när man kan använda gamla centra för en 

expansion av bebyggelsen på landsbygden? 
Ett exempel är Danmark, där det vid kyrkan finns både skola och bygdegård. När nu 

bebyggelse växer till en bit bort hade orten varit betjänt av att samla ny bebyggelse på 
ett mer strukturerat sätt. Ett annat, lite större, exempel är Rasbo, med orten Gåvsta. Där 

har kyrkbyn hamnat strax norr om orten som har skola och äldreboende. Även där 
behöver man bättre samla, och även välja namn så att det blir en rationell utveckling. 

På många av de här mindre orterna finns det efterfrågan på någon form av mindre 
lägenheter, och då vore det rimligt att placera dessa just vid det gamla sockencentrat. 

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

motiveringen: 

Ärendet gör anspråk på att vara ett paket av förbättringar för bostadsbyggande på 
landsbygden, men genomgående är ärendet precis tvärtom. Ärendet kan bara 

sammanfattas som att syfta till att minska byggandet på landsbygden för att istället 
försöka styra byggandet till prioriterade tätorter. Det är något orwellskt i kommunikativ 
mening. 

Det är inget fel att försöka utöka bostadsbyggandet i de prioriterade tätorterna, men att 
kalla tätorterna Björklinge och Storvreta för landsbygd är knappast ärlig 

kommunikation. Undertecknad ser gärna att Uppsala kommun underlättar för byggande 
i tätorterna, men också på landsbygden, bland annat genom att stärka äganderätten 

och minska byråkratiskt krångel. Den stora fördelen med att bygga på landsbygden är 
uppenbart att man slipper vara en del av ”femårsplanen” och andra ”planer” som ska 

detaljregleras av kommunen. I ärendet framgår även att byråkratin verkar anses vara ett 
skäl till att byggandet i tätorterna vissa tätorter är litet. 

Om man vill att detta ska vara ett program för landsbygden behöver frågor adresseras 

som berör byggandet utanför detaljplanerat område. Det handlar om regelförenklingar i 
bygglovsprocessen, kompentenshöjning hos bygglovsavdelningen för att bättre förstå 
branschpraxis för småhusbyggande istället för att krångla med krav på kompletteringar 
på sådant som är självklarheter, snabbare handläggning, söka minska kommunens 

direkta kostnadsöverföring på byggande genom avgifter, dialog med lantmäteriet om 
hur avstyckningsprocessen kan bli snabbare, överlag bidra till att byråkratitiden inför en 
byggstart minskas osv. 

”Handläggningstiden räknas från att den formella ansökan kommit in till Lantmäteriet. I 

handläggningstiden inkluderas väntan på att en handläggare tilldelas ärendet och tiden 

det tar att handlägga ärendet. Observera att det dröjer 2-3 månader innan du blir 
kontaktad av en handläggare. Vi beklagar att du får vänta och arbetar för att köerna ska 
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minska.” Såhär har det sett ut på lantmäteriet i många års tid nu, vilket inte underlättar 
för småhusbyggande. Citatet är från lantmäteriets hemsida om lantmäteriförrättningars 
handläggningstider. 

Mycket av poängen med att köpa egen mark under utomplansbestämmelser är friheten 
att så långt det går slippa den kommunala byråkratin och att det är den starkaste 
äganderättsformen som finns i Sverige vad gäller bostad. För denna målgrupp saknas 

väsentliga åtgärder i denna beslutshandling. 

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

motiveringen: 
Uppsala kommun kan utvecklas mycket bättre än med nuvarande planer om 
satsningarna på expansion distribueras klokt runt om i vår stora kommun. En kommun 
som till sin yta är sju gånger så stor som Malta. Många av invånarna i dessa tätorter vill 

att de ska expandera mer eller mindre kraftigt med bostäder och verksamheter. Inte 

minst leder en sådan utveckling till mer attraktiva och levande lokalsamhällen som får 
ett bättre befolkningsunderlag för att tillgången till basservice inom många områden blir 
mer närliggande. En ständig planberedskap på minst 400 bostäder är en allt för liten 

ambitionsnivå kopplat till alla de tätorter som med fördel kan förstärkas. 

Det är viktigt att prioriteringen av vilka tätorter som ska förstärkas mest är kopplade till 
tillgång till kollektivtrafik. Stråk med mycket goda förhållanden för kollektivtrafik måste 

prioriteras. Tätorternas expansion är särskilt intressant för att Uppsala kommun ska 
möta en allt större efterfrågan på mindre och medelstora hus. Det finns också många 
privata markägare som är villiga att påbörja byggprojekt när kommunen uppvisar en 

betydligt bättre inställning än hittills för dessa förslag. 
De prioriterade tätorterna är Järlåsa, Vänge, Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Storvreta, 

Vattholma, Skyttorp, Jälla, Gåvsta, Gunsta, Länna, Almunge och Knutby. För att 
säkerställa en betydligt bättre utbyggnad av Uppsala kommun är det viktigt att redan nu 

planera för en investering i dricksvattenförsörjning även från Dalälven samt att pressa 
regeringen att snabbare stärka tillgången till nödvändig elförsörjning. 

Beklagligt att inte tilläggsyrkanden om att stärka äganderätten samt att underlägga 
byggande på landsbygden fick stöd. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna välkomnar styrets ambition om bostadssatsning på landsbygden 
men den saknar ambition. Vi delar den övriga oppositionens synpunkter som framförts i 

ärendet. Uppsala växer och vi anser staden växer på ett sätt som bygger gemenskap och 
bidrar till trivsel. Uppsala har flera orter som bör prioriteras mer och som dessutom redan 

har goda kommunikationer och samhällsservice som skulle kunna vidareutvecklas. 
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§ 110  

Revidering av riktlinje för beredande och 
rådgivande organ i Uppsala kommun 

KSN-2021-00974 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till reviderad riktlinje för beredande och rådgivande 

organ i Uppsala kommun,  
2. att uppdra till kommunledningskontoret att revidera de råds föreskrifter för 

vilka kommunstyrelsen ansvarar och återkomma till kommunstyrelsen senast 
december 2021,  

3. att uppdra till kommunledningskontoret att revidera landsbygdsberedningens 

föreskrifter och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2021,  

4. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att revidera cykelrådets 
föreskrifter och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2021,  

5. att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att revidera arbetsmarknadsrådets 

föreskrifter och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2021, samt  
6. att uppdra till omsorgsnämnden att revidera föreskrifterna för LSS-rådet och 

återkomma till kommunstyrelsen senast december 2021.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 (§ 113) om riktlinje för beredande och 
rådgivande organ i Uppsala kommun. Riktlinjen har sedan dess reviderats för att 
korrigera ett antal identifierade brister i styrningen och måste därför beslutas på nytt 

av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 125 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2021 

• Bilaga 1, Riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun 
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Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är anmärkningsvärt att revidering av dessa riktlinjer är ständigt återkommande. De 
rådgivande organen borde vara många fler då de bättre kan bidra till att kommunen 

tjänar sina invånare genom regelbundna och goda dialoger utan politiska låsningar. Det 
känns sorgligt att det i beslutsunderlaget till och med lyfts fram att ”det finns en 

lagstadgad skyldighet för kommunens nämnder att samråda med dem som brukar 
kommunens tjänster- (Kommunallagen 8 kap. 3 §)”.  Detta sorgerliga, som borde vara 

väldigt självklart, upprepas också genom en hänvisning till kommunens kvalitetspolicy 
om ”att kommunen i sitt arbete ska lyssna på invånare och intressenter och ta reda på 

synpunkter och idéer från dessa”. 
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§ 111  

SM-finalerna i Bandy 2022 

KSN-2021-00629 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för bandyns SM-finaler i Uppsala 
enligt överenskomna villkor och ansvar med Svenska Bandyförbundet enligt 

ärendets bilaga, 
2. att uppdra till Destination Uppsala AB att svara för genomförandet av SM-

finalerna, 

3. att ersätta Destination Uppsala AB med 3 500 000 kronor för uppdraget, samt 

4. att uppdra till kommunledningskontoret att löpande följa och rapportera den 
ekonomiska utvecklingen i projektet till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Destination Uppsala AB (DUAB) har fört diskussioner med ligaföreningen Svensk 

Elitbandy och Svenska Bandyförbundet kring förutsättningarna för att genomföra SM-
finalerna i bandy i Uppsala 2022. Utgångspunkten har varit att skapa ett gemensamt 
projekt där parterna samarbetar med en ömsesidig ambition att utveckla och förbättra 
evenemanget. Parterna har nått en överenskommelse om villkor och ansvar för att 

hålla finalerna i Uppsala 2022.  

DUAB föreslås svara för Uppsala kommuns överenskomna ansvar i arrangerandet av 
SM-finalerna genom ett uppdrag från kommunstyrelsen. Till uppdraget kopplas en 
uppdragsersättning för att bolaget ska kunna hantera risker och möjligheter med 

projektet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 135 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-08 

• Bilaga – överenskommelse med Svenska Bandyförbundet kring 

genomförandet av SM-finalerna i bandy 2022 
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Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 112  

Värdskap för O-ringen 2022 

KSN-2018-2845 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för O-Ringen år 2022, 
2. att uppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med O-Ringen AB och 

berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av O-Ringen 2022, 
3. att avsätta en utökad budgetram på 830 000 kronor som tillkommer vid flytt av 

evenemanget till 2022 samt, 

4. att uppdra till stadsdirektör att teckna avtal med O-Ringen AB för 

genomförandet av O-Ringen 2022 enligt bilaga 3. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 15 juni 2016 beslut om att Uppsala kommun ska åta sig 

värdskapet för orienteringstävlingen O-Ringen år 2020 (bilaga 1). Tävlingarna var 

planerade att genomföras den 19–25 juli 2020. På grund av då rådande omständigheter 
med spridning av COVID-19 flyttades tävlingarna till juli 2021. Med anledning därav 
fattade kommunstyrelsen den 15 april 2020 (§106) beslut om att åtta sig värdskapet för 
O-ringen 2021 och att avsätta en utökad budgetram på 830 000 kronor för kostnader 

som tillkommer vid flytt av evenemanget till 2021. 

På grund av rådande omständigheter och fortsatt hög smittspridning har O-ringen AB 
och Svenska orienteringsförbundet beslutat att flytta fram tävlingarna ytterligare ett år 
till juli 2022. Flytten av evenemanget är grundat på den osäkerhet som råder kring 

sammankomster över 8 personer, rekommendationer för deltagare och funktionärer 
inom riskgrupper samt därtill de internationella deltagarnas möjlighet att ta sig till 

Sverige. Med anledning därav har O-ringen AB inkommit med en framställan till 
Uppsala kommun om fortsatt värdskap och stöd för O-Ringen Uppsala 2022 (bilaga 2) 
Uppsala kommuns kostnader för att skjuta evenemanget ett år fram i tiden beräknas 

till ytterligare 830 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 136 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2021 
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• Bilaga, Kommunstyrelsens beslut 15 juni 2016 § 132 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 113  

Medverkan i Uppsala Health Summit 2022–
2024 

KSN-2021-00622 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun fortsätter sin medverkan i det globala hälsomötet 

Uppsala Health Summit under perioden 1 januari 2022 – 31 december 2024, 
2. att Uppsala kommun medfinansierar Uppsala Health Summit med 350 000 

kronor per år, 
3. att godkänna samarbetsavtal med Uppsala universitet för Uppsala Health 

Summit 2022-2024 enligt bilaga 1 samt uppdra till näringslivsdirektör att 

underteckna samarbetsavtal, 

4. att utse näringslivsdirektör att representera Uppsala kommun i styrgruppen 
för Uppsala Health Summit, samt 

5. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga finansiärer av 

Uppsala Health Summit fattar motsvarande beslut om finansiering för 
perioden 2022–2024. 

Sammanfattning 

Uppsala Health Summit är en årligen återkommande internationell arena i Uppsala för 

inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter med syfte att stimulera en 
tvärvetenskaplig och tvärfunktionell dialog om möjligheter att förbättra vård och hälsa 
genom att ta tillvara forskningsresultat och innovationer. Uppsala kommun är en part 

projektet tillsammans med flera andra institutioner inom Life Science i Uppsala. 

Sedan starten 2012 har Uppsala Health Summit arrangerats åtta gånger. Då nuvarande 

avtals- och finansieringsperiod, som kommunstyrelsen fattade beslut om i februari 
2019, löper ut sista december 2021 har ett förslag till nytt samverkansavtal kring 

Uppsala Health Summit tagits fram enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 126 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 
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• Samarbetsavtal för Uppsala Health Summit 2022–2024 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 114  

Utträde ur nätverket Healthy Cities 

KSN-2021-01043 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utträda ur nätverket Healthy Cities från och med år 2022, samt 
2. att uppdraget som av kommunstyrelsen utsett ombud i Healthy Cities upphör i 

och med utträdet.  

Sammanfattning 

Uppsala kommun är medlem i det svenska Healthy Cities-nätverket genom beslut i 

kommunstyrelsen 6 oktober 2010 § 184. Syftet med att gå med i nätverket var att 
tydliggöra och bredda frågor om en god hälsa hos befolkningen såväl som att öka 
kunskapsutbytet och samarbetet inom och mellan kommuner.  

Uppsala kommun ingår även i Sveriges kommuner och regioners strategiska nätverk 

för kommuners arbete inom folkhälsa. Genom det nätverket får kommunen tillgång till 
det kunskapsutbyte och samarbete som deltagandet i Healthy Cities-nätverket har 

syftat till. Mot bakgrund av detta bedöms det inte längre finns skäl för Uppsala 
kommun att ingå i Healthy Cities.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 127 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket positivt om Uppsala kommun kraftigt reducerar antal nätverk och 
föreningar som kommunen idag är med i utan att det påtagligt ger några fördelar för 

Uppsalas invånare. Allt för många av de nätverk och föreningar som kommunen idag är 

med i driver onödiga kostnader för pengar som kan göra betydligt mer nytta inom våra 
kärnverksamheter. 
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§ 115  

Överenskommelse Regionalt forum 2021-2022 

KSN-2021-01068 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och de 
åtta kommunerna i Uppsala län, kallat Regionalt forum, för perioden 2021-

2022. 

Sammanfattning 

I samband med bildandet av Region Uppsala 2016 inrättades Regionalt forum. 

Huvudsyftet med forumet är att säkerställa ett kommunalt inflytande i regionala 
utvecklingsfrågor och andra frågor inom Region Uppsala med kommunal anknytning. 
Forumet består av kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala.  

Arbetsformerna för och inriktningen på Regionalt forums arbete regleras genom två-

åriga överenskommelser mellan länets kommuner och Region Uppsala. Den 11 
februari 2021 godkände Regionalt forum överenskommelse för 2021-2022 (bilaga). 

Överenskommelsen har därefter skickas till länets kommuner och till Region Uppsala 
för godkännande i respektive kommunstyrelse samt i regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 137 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2021 

• Bilaga, förslag till överenskommelse för Regionalt forum 2021–2022 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag anser att regionerna ska avvecklas och att dess ansvarsområden ska fördelas till 
kommuner och till staten. Tills det är ett faktum är det viktigt att det finns ett liknande 

samarbete för att regionens kommuner och den nuvarande regionen ska samarbeta så 

bra som möjligt för att sträva efter förbättringar för regionens invånare. För att berörda 
verksamheter ska utvecklas bättre behövs ett gemensamt kvalitetsledningssystem samt 
gemensamma prioriterade nyckeltal som vägleder förbättringsarbetet. 
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§ 116  

Ekonomiska stöd till Uppstart 2021-2023 

KSN-2021-01073 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja ekonomiskt stöd om 600 000 kronor årligen 2021, 2022 och 2023 för 
genomförandet av konferensen Uppstart, samt 

2. att uppdra till näringslivsdirektör att underteckna samarbetsavtal med Infinity 
and Beyond AB kring genomförandet av Uppstart åren 2021–2023. 

Sammanfattning 

Uppstart är en mötesplats för företagare och andra aktörer inom teknologibranschen 
som har arrangerats sedan 2014. Evenemanget fungerar som arena för personer som 
till exempel vill presentera nya företagsidéer eller aktörer som vill satsa pengar i 

innovationer. Uppstart är ett av Sveriges största startupevent med över 1 000 

deltagare. Arrangör är Infinity and Beyond AB, samma aktör som driver co-working 

projektet BASE10. 

Även i år siktar arrangören på att genomföra eventet digitalt då det är rimligt att anta 
att större publika event under hösten 2021 kommer omfattas av restriktioner sett till 

besökarantal. För genomförandet av Uppstart ansöker Infinity and Beyond om ett 
årligt ekonomiskt stöd från Uppsala kommun på 600 000 kronor per år under perioden 

2021–2023 (bilaga). Från 2022 och framåt planeras eventet att arrangeras fysiskt på 
plats i Uppsala.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 128 

• Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021 

• Bilaga, ansökan om ekonomiskt stöd till Uppstart 2021–2023 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar att ärendet återremitteras. 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun har flera projekt att bidra till att minska arbetslösheten i kommunen. 

Det som framgår av denna beskrivning är att en organisation vill ordna ett evenemang 
för att främja Tech-branschen i kommunen. Vidare framgår det att flera stora bolag är 
med och sponsrar upplägget. Därav bör det finnas mycket goda möjligheter för dessa att 

söka likande belopp bland näringslivet eller via de start-ups som skulle främjas av 
satsningen. Dessa offentliga medel behövs på annat håll. 

Stefan Hanna lämnar ett särskilt yttrande: 

Uppstart är ett mycket bra återkommande arrangemang som trots Coronapandemin 
klarat av att även digitalt erbjuda ett värdefullt arrangemang. 

I nuläget är ”Uppstart” ett event nästan helt inriktat på Infotech. Det finns goda skäl för 
Uppsala kommun att uppmuntra liknande arrangemang kopplade till övriga fokuserade 

branscher för att Uppsalas näringsliv ska utvecklas bättre än nu. När en offentlig 

verksamhet bidrar med stora ekonomiska resurser för finansiering av en 

konceptuppbyggnad är det viktigt att inte agera på ett sätt som gör trösklarna för andra 
arrangörer att konkurrera om liknande arrangemang för stora. Det är viktigt, av många 

skäl. Kommunen ska alltid säkerställa att det finns minst två alternativa leverantörer av 

verksamheter som avses att köpas från fristående företag. Kommunens 

inköpsverksamhet bör alltid bevaka att det finnas minst två alternativa leverantörer för 
att säkerställa en rimligt god förhandlingsposition och för att varje skattekrona ska ge 
maximalt möjlig utväxling. 
Det är samma ägare till Base10 som till Infinity and Beyond AB. Årligen ger Uppsala 

kommun redan ett stöd till Base10 på 2,5 miljoner kronor. Flera andra Uppsalaföretag 

som erbjuder Co-working space var kritiska till hur kommunen styrde stödet specifikt mot 
Base10. De ansåg att upphandlingen var riggad mot en specifik leverantör. Det är viktigt 
att vår inköpsverksamhet verkar på ett sätt så att liknande misstankar aldrig uppstår. 

Liknande misstankar skadar både kommunen och näringslivsklimatet i stort. 
Om kommunen ingår liknande avtal är det rimligt att minst ett utkast på ett avtalsförslag 
finns med som beslutsunderlag i ett liknande ärende. Ett avtal där det tydligt beskriva hur 

Uppsala kommun lyfts fram under hela programmet samt att eventet till exempel kan 
användas som en del av ett kompetenslyft för personalen inom relevanta kommunala 

verksamheter. Det är också rimligt att säkerställa att liknande avtal gör det möjligt för 
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andra arrangörsföretag att i konkurrens erbjuda liknande tjänster som upphandlas av 
kommunen. Med fördel kan liknande arrangemang genomföras kopplat till Life science, 
Clean tech samt turistnäringen. 
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§ 117  

Deklarationen för en stark demokrati 

KSN-2021-01107 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun ska underteckna Deklarationen för en stark demokrati. 

Sammanfattning 

Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram ”Deklarationen för en stark demokrati” 
(bilaga). Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer 

demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydlig ställning och arbetar för 

att stärka demokratin. Kommittén bjuder in aktörer att underteckna deklarationen för 
att tydliggöra sitt ställningstagande för demokratin.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 138 

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-19 

• Bilaga: Deklarationen för en stark demokrati 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Stefan 

Hanna: 
att som åtagande för Uppsala kommun lägga till: 
”Genomlysning av demokratisk struktur i föreningar I samband med översyn av bidrag 

som Uppsala kommun beviljar säkerställa att den mottagande aktören ställer sig bakom 
de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna.” 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Erik Pelling (S) yrkar avslag till Jonas Segersam (KD) med 
fleras yrkande. 



Sida 33 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Jonas Segersam (KD) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

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

fleras yrkande med motiveringen: 
Man brukar säga att demokratin måste vinnas av varje generation för att bestå. I 
Uppsala har vi den senaste tiden haft en debatt om demokratiskt underskott med 

anledning av minoritetsstyrets sätt att hantera det nya politiska landskapet. Bland annat 
har man brutit mot kommunallagen för att arvodera Vänsterpartiet som utgör 

parlamentariskt underlag, och hållit nere samrådsprocessen kring utbyggnadsprojektet i 
Sydöstra stadsdelarna till ett minimum, med enbart digitala möten. 

Förhoppningsvis kan vi dock samlas runt demokratin som begrepp, eftersom alla partier 
säger sig stå för denna styresform – även om tolkningarna av innehållet kan skifta något. 

På så sätt kan vi utgå från en uppslutning runt demokratin och de mänskliga 
rättigheterna i det fortsatta arbetet. 

2019 pågick en omfattande debatt om kommunens föreningsbidrag utifrån ett 
demokratiskt perspektiv. Saken gällde studieförbundet Ibn Rushd, som av flera 
kommuner och regioner nekats bidrag eftersom de inte anses vila på en demokratisk 

grund och har kända kopplingar till Muslimska brödraskapet. Uppsala kommun har trots 

detta valt att ändå bevilja förbundet pengar. Samma år genomfördes en utredning på 

uppdrag av Folkbildningsrådet. Rapporten rekommenderade, trots stora tveksamheter, 

att ge fortsatt statsbidrag men var ändå så kritisk att Region Uppsala använder den som 

motivering för att avslå Ibn Rushds ansökan. I beslutsunderlaget till avslaget citeras 
utredningen (s. 6): 
”Slutsatserna handlar om Ibn Rushd som en betydelsefull aktör som bidrar till att målen 
med folkbildningen delvis uppfylls. Men de handlar också om idémässiga svagheter och 

direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets syften och villkor.”  

I rapporten nämns vidare att kritik framförs rörande könsdiskriminering, antisemitism 
och homofobi. Kritiken vinner i viss utsträckning stöd i rapportens egna slutsatser (s. 7): 
”För det andra framstår vissa ämnen som ”no go-zones” som till exempel anti-semitism 
och homofobi. Tabun är knappast något unikt för Ibn Rushd. Men det är inte försvarbart 

att ett statligt finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar 
och värdekonflikter som är centrala i en demokratisk samhällsutveckling.” 
En organisation kan naturligtvis hävda att man följer demokrati, men om man lägger en 
helt annan tolkning i begreppet förlorar det sitt värde. Demokrati är dessutom inte bara 
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en beslutsregel, utan ett skydd för minoriteter och säkerställande av mänskliga 
rättigheter. 
För att säkerställa att det inte råder några som helst tvivel om att Uppsala kommun inte 

finansierar föreningar som kopplas till antidemokratiska åsikter, rasism och antisemitism 
bör ytterligare ett åtagande läggas till. 

Särskilda yttranden 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det här är i grund och botten symbolpolitik. Naturligtvis ställer sig samtliga i styrelsen 
bakom symbolhandlingen, men det går inte att låta bli att ändå lämna en brasklapp. Det 
är nämligen så att de få konkreta saker som man lyfter fram som åtgärder i symbolikens 

anda är sådant som antingen redan görs eller som inte konkret förändrar det som redan 

är nuläget. Det är ingen hemlighet att demokratin behöver stärkas i tider av polarisering 

och att det är ett stort ansvar på styret att vara lyhörd inför sådan kritik som riskerar att 
minska legitimiteten i det demokratiska systemet. Några konkreta saker har avhandlats 

under det senaste kalenderåret som har varit väldigt konkreta, men som styret 

deklarationen till trots varit totalt ointresserade av. Här är några exempel: underlätta för 

nya partier att delta i valsystemet genom att låta de mot en avgift samdistribuera sina 
valsedlar tillsammans med de redan etablerade partierna i kommunfullmäktige, 

principen om att högsta beslutande organ är just det istället för att en majoritet i samma 

organ måste hävda sin rätt via förvaltningsrätten i principiellt tunga ärenden såsom 

lokalisering av framtida konstmuséum och förslag om att kommunstyrelsens beredning 
av motioner i kommunfullmäktige skärps upp för att följa lagkravet vad gäller tid. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är viktigt att demokratin i Sverige stärks och att Uppsala kommun samt Sveriges 

riksdag uppmuntrar en mer demokratisk utveckling i en värld som blir allt mer totalitär. 

Det finns stor demokratisk förbättringspotential inom vår egen svenska demokrati. Jag 

anser att intresset för att stärka invånarnas inflytande i Uppsala är under all kritik och det 
borde vara en självklarhet för alla partier representerade i Uppsala kommunfullmäktige 

att ändra på det. Det är också viktigt att vara tydliga med att vi inte ska ge bidrag till 

föreningar som tydligt strider mot grundläggande demokratiska principer. 
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§ 118  

Bidrag till Museiförening Stockholm Roslagens 
Järnvägar för renovering av banvall 

KSN-2021-01149 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja museiföreningen Stockholm Roslagens Järnvägar ett 

engångsbidrag på 500 000 kr för att finansiering av åtgärder på banvallen vid 
Faringe station. 

Sammanfattning 

Museiförening Stockholm Roslagens Järnvägar (SRJmf) driver Lennakatten, en 
smalspårig museijärnväg som trafikerar sträckan Uppsala–Bärby–Marielund–Länna–

Almunge–Faringe station. Uppsala kommun är fastighetsägare till järnvägsfastigheten 
Upsala-Lenna i hela dess längd. Under sommaren 2020 uppmärksammades att 
järnvägsbanken vid en plats i Faringe har sjunkit och tippat. Problemet med banvallen 

har uppstått vid Faringe stations utfart. Alla tåg som SRJmf kör med under 
sommarhalvåret utgår från Faringe. Lennakatten riskerar att spåra ur om problemet 

inte åtgärds. Problemet ska åtgärdas innan trafiksäsongen börjar om i april 2021. 

Geoteknikföretaget Bjerkings har genomfört en geoteknisk undersökning inklusive 

provborrningar. Kostnader är mycket svåra att uppskatta men bedöms ligga på max 

1 500 000 kronor. Museiföreningens försäkringsbolag kan inte lämna någon ersättning 
eftersom skadan bedöms inte vara plötslig och oförutsedd. SRJmf har inkommit med 
en ansökan till Uppsala kommun om att delfinansiera åtgärderna på banvallen vid 

Faringe station (bilaga). Kommunstyrelsen föreslås beslutar därför att bevilja ett 
engångsbidrag till SRJmf på 500 000 kr för att delfinansiera nödvändiga åtgärder på 

banvallen vid Faringe station.   

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 139 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2021 

• Bilaga, Ansökan om engångsbidrag från Museiföreningen Stockholm-
Roslagens järnvägar 
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Yrkanden 

Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 119  

Köpeavtal för exploatering med Wallenstam 
Fastigheter 292 AB avseende Kåbo 78:1 

KSN-2019-02874 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och 

Wallenstam Fastigheter 292 AB avseende fastigheten Kåbo 78:1 enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunen tecknade i januari 2020 markanvisningsavtal med Wallenstam Fastigheter 
292 AB inom Rosendal, etapp 3. Markanvisningsavtalet avsåg ett förslag inom 

fastigheten Kåbo 78:1.  

Bolaget lämnade i december 2020 in en ansökan om bygglov och 
markanvisningsavtalet löpte ut den 22 januari 2021.  

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till Wallenstam Fastigheter 

292 AB enligt köpeavtalet i ärendets bilaga 1. En förutsättning för köpeavtalets 
giltighet är att bygglov beviljas senast 29 april 2021.  

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 28 april 2021 § 29 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2021 

• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 

• Bilaga 2, Karta 

Beslutsgång 

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

  



Sida 38 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 120  

Köpeavtal för exploatering med Startplattan 
191542 AB avseende Vaksala-Norrby 8:2 i 
Östra Fyrislund 

KSN-2021-01009 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och 
Startplattan 191542 AB beträffande försäljning av fastigheten Vaksala-Norrby 

8:2 enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2018, § 38, att anta en modell för prissättning för 

försäljningar i Östra Fyrislund. Under 2020 har en ny värdering av mark i Östra Fyrislund 
genomförts. 

I januari 2021 anmälde företaget Kynningsrud Fastighet AB sitt intresse för 

verksamhetsmark i Östra Fyrislund. Kynningsrud Fastighet AB avser förvärva marken 

genom dotterbolaget Startplattan 191542 AB. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår försäljning av fastigheten Vaksala-Norrby 8:2. 

Det för försäljningen aktuella området framgår av bilaga 2. 

På grund av att priset för fastigheten Vaksala-Norrby 8:2 avviker från beslutad 
prissättningsmodell behöver köpeavtalet godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 28 april 2021 § 28 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 april 2021 

• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 

• Bilaga 2, Karta 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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§ 121  

Åtgärder maj 2021 för att mildra effekterna för 
det lokala näringslivet med anledning av 
covid-19 

KSN-2021-01290 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022 
samt 

2. att tillsyn enligt alkohollagen 2022 skattefinansieras istället för att 

avgiftsfinansieras och att kostnaden på 2 800 000 kronor tas i beaktande i Mål 
och budget 2022–2024. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. att efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2021, 

4. att tillsyn enligt alkohollagen 2021 skattefinansieras istället för att 

avgiftsfinansieras och att kostnaden på 2 800 000 kronor bärs av 

kommunstyrelsen,   
5. att bevilja extra verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan om 350 000 

kronor för att finansiera en utökad verksamhet med distansvärdar i city, 

6. att bevilja extra verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan om 100 000 

kronor för att finansiera fortsatt drift av digital cityplattform, 

7. att bevilja ett extra verksamhetsstöd till Nyföretagarcentrum om 300 000 
kronor, till Connect om 100 000 kronor, till Drivhuset om 50 000 kronor för att 
möjliggöra utökad rådgivning och information kring nyföretagande, 

8. att bevilja extra verksamhetsstöd till Uppsala Citysamverkan om 630 000 
kronor för att täcka inkomstbortfall till följd av slopad medlemsavgift under 
2022 samt, 

9. att hemställa till bolagsstyrelsen i Destination Uppsala AB att bevilja 

medlemsavgiftfritt under 2022 i Uppsala Convention Bureau samt bevilja ett 

verksamhetsbidrag på 850 000 kronor till Destination Uppsala AB för att täcka 
det inkomstbortfall detta medför. 
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Sammanfattning 

I mars 2020 fattade krisledningsnämnden beslut om olika åtgärder för att mildra de 
negativa effekterna för det lokala närings- och föreningslivet i Uppsala med 
anledning av coronapandemin. I november 2020 fattade kommunstyrelsen beslut 

om ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet. 

Åtgärderna har haft god effekt och bidragit till att mildra de negativa effekterna för 
närings- och föreningslivet i Uppsala kommun.  

Smittspridningen i Uppsala är fortsatt hög under våren 2021 med förlängning av 
införda lokala restriktioner som följd. Dessa restriktioner drabbar delar av Uppsalas 
näringsliv hårt. Många näringsverksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och 

en oro för vad detta kan komma att medföra. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta 

om ett antal åtgärder i syfte att mildra effekterna för näringslivet i Uppsala kommun i 

den uppkomna situationen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 §146 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2021 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar: 
att bifalla beslutsförslagen 5-9, 
att avslå beslutsförslagen 1-4. 

Stefan Hanna (-), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD), Tobias Smedberg (V) och 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att Uppsala kommun återbetalar avgifter för 2020 avseende tillsyn av serveringstillstånd. 

Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2021. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att i den utbildning som genomförs när det gäller företagares villkor särskilt situationen 
för småföretag drabbade av Corona belyses. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags första, andra, tredje och fjärde att-
satser (1-4) mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslags femte, sjätte, sjunde, åttonde och 

nionde att-satser (5-9) mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. 

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: 
Läget är ansträngt för Uppsalas lokala krögare och restauranger. För att bidra till 

minskad smittspridning har de på ett föredömligt sätt ställt om sin verksamhet. Gällande 
smittskyddsåtgärder har dock slagit hårt och vissa har tvingats stänga helt och hållet. 

När hårda krav ställs på näringslivet att anpassa sin verksamhet måste politiken göra sitt 

för att stötta våra lokala företagare. Därför föreslog vi att kommunen ska återbetala 

avgifter för tillsyn av serveringstillstånd – avgifter våra lokala krögare har betalat in 
samtidigt som stora delar av deras verksamhet har stått helt stilla. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Under pandemin har många småföretagare fått se sina företag sakna uppdrag, vilket lett 

till att man tvingats söka andra jobb. Kultursektorn är ett område där stödet till många 
frilansande musiker / konstnärer etcetera aldrig har nått ut och de har hamnat utan 
försörjning. Även handel, service- och besöksnäringarna är hårt drabbade. 

För politiker och de offentliganställda som administrerar stöd och näringslivssatsningar 
har dock lönerna kommit in på kontot utan förändring, oberoende av närvaro på 

arbetsplatsen eller insatser. Tyvärr har de flesta av de handläggare som ska säkerställa 
stöd till de utsatta småföretagarna ingen egen erfarenhet av företagandets villkor. 

Att som minoritetsstyret nu föreslår, förutom Uppsala-alliansens förslag om efterskänkta 

avgifter, som enda insats ge bidrag till näringslivsfrämjande organisationer ger en skev 

bild av insatserna mot de företagare som drabbas hårt av nuvarande Corona-situation. 
Vi anser att hela kommunorganisationen måste ställa om mot ett näringslivsfrämjande 
förhållningssätt. Ett första steg på den vägen är att utbilda kommunala tjänstemän i 

företagandets villkor. Beslut om detta har redan fattats i Handlingsplan för 
Näringslivsprogrammet 2021-2023, men det behövs en kunskap särskilt om hur företag 
drabbats under pandemi-tiden, och riskerar att drabbas efter denna. 
Tyvärr tar det tid att förändra den mycket negativa attityd som finns gentemot 

kommunen bland företagare och näringsliv – en allvarlig situation som det 

socialdemokratiskt ledda styret under 7 år inte tagit på tillräckligt stort allvar. 
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Vi yrkade därför att i den utbildning som genomförs när det gäller företagares villkor 
särskilt situationen för småföretag drabbade av Corona skulle belysas. 

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

Det är viktigt att söka möjligheter till att stötta synnerligen värdefullt näringsliv och 

samhällsservice genom denna pandemi extra mycket samt att i allmänhet stötta 

näringslivet. Alkoholservering tillhör inte de synnerligt viktiga näringsgrenarna i Uppsala 
kommun varför det inte är rimligt att särskilt stötta just denna genom att frångå 

principen om självkostnad för tillsyn av alkohol i Uppsala kommun. Däremot har många 
företag det svårt i allmänhet, vilket inkluderar alkoholserverande företag, varför det är 
lämpligt att bifalla de förslag som i största allmänhet syftar till att stötta näringslivet i 
Uppsala som straffats av försämrad genomströmning av Uppsalabor under pandemin 

och likaså närapå utebliven turismgenomströmning. De breda organisationerna i 

Uppsala som Uppsala citysamverkan, destination Uppsala, nyföretagarcentrum, 
Connect och Drivhuset har definitivt nytta av ett kommunalt stöd för att kunna förstärka 
sin verksamhet. 

Eftersom undertecknads förslag på beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

innebär mindre kostnader för kommunen är undertecknad öppen för förslag på var dessa 
medel istället används på bästa sätt för att stötta näringslivet såsom sänkta 

tillsynsavgifter för livsmedelshantering, förstärka extrabelastade kommunfinansierade 
verksamheter eller sådana åtgärder som både stöttar det lokala näringslivet och 
förbättrar miljön såsom sänkta avgifter för miljöförbättrande åtgärder som att 

modernisera avloppsanläggningar med mera. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Stöttning till det lokala näringslivet med anledning av Covid-19 är positivt, däremot är de 

stödåtgärder som nämns alltför kortsiktiga och små. Detta samtidigt som en tredjedel av 
kommunens beslutade investeringar inte har genomförts. Vänsterpartiet önskar att 

dessa investeringar genomförs för att på så sätt medföra en kedja av flera hundra nya 

jobbtillfällen. Vänsterpartiet anser att det är genom att utföra de investeringar som 
kommunen faktiskt beslutat om, som arbetstillfällen skapas och effekterna av covid-19 

kan mildras. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket viktigt att kommunen fortsätter att bidra till lindrade problem för många 
drabbade restauratörer, café-ägare, mindre handlare inom sällanköpsvaror och event 

arrangörer. Det är särskilt dessa som drabbats hårt av Coronapandemin. Jag tycker dock 

att det är minst lika viktigt att inse att kommunens stadsbyggnadspolitik måste börja 
bidra till att inte Uppsala centrum blir en tråkig plats som attraherar allt färre. Ett 
attraktivt city i en stad som Uppsala har ett stort värde för både invånare och besökare. 
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Bland annat är det viktigt att stötta aktivitetsnivåerna i city genom att sluta att kräva 
verksamhetslokaler när nya bostäder byggs i staden. 
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§ 122  

Förbättrade förutsättningar för semester och 
aktiviteter i närområdet sommaren 2021 

KSN-2021-01357 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt 

genomföra åtgärder enligt föredragning, 
2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias 

program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021, 
3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om 

marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler 

besöks- och utflyktsmål, 

4. att Uppsala kommun ska underlätta för tillfällig försäljning av mat och dryck i 
anslutning till grön- och rekreationsområden, 

5. att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och 

rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, 
utan krav på kostnader för transport, 

6. att hemställa till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre 
kända och besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen, samt 

7. att hemställa till Destination Uppsala AB att se över parkeringssituationen vid 

badplatser och andra populär destinationer under sommaren. 

Sammanfattning 

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att 
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 

förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat 
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att 
hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination 

Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 
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Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 
(1) att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av tillfälliga 

parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka 

dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera, 
(2) att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för 
att upprätta permanenta utegym på väl valda platser, 

(3) att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”, 
(4) att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”, 
(5) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion om ett 
Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M), 

(6) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion angående 

en genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez 
Almerfors (M), 
(7) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om 

utveckling av friluftslivet från Jonas Segersam (KD). 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från 

Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD): 

att hemställa till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre kända och 

besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen. 

Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande från Tobias 
Smedberg (V): 

(1) att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och 

rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på 

kostnader för transport. 

Stefan Hanna (-), Simon Alm (-), Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V): 

(2) att hemställa till Destination Uppsala AB att se över parkeringssituationen vid 
badplatser och andra populär destinationer under sommaren. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Erik Pelling (S) med fleras första tilläggsyrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedberg (V) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras första, andra, tredje och 
fjärde yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma. 

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (5) behandlas i 

§ 124. 

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (6) behandlas i 

§ 123. 

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (7) behandlas i 
§ 125. 

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 yrkanden med motiveringen: 

I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu 
presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft 

vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, ett nytt belysningsprogram för att öka 
tryggheten och ett Uppsala med plats för sport och rekreation där utbyggnad av en 
frisbeegolfbana ingår. Vi yrkade därför att motionerna som innehåller dessa förslag 

skulle bifallas i samband med ärendet. Den styrande minoriteten ville inte gå med på 

detta eller erkänna att många av förslagen i själva verket kom från oppositionen. 

Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel 
som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära 
omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas. Men 

Uppsala kommun varken kan eller ska göra allt. I tider av pandemi då många företagare 

går på knäna är det obegripligt varför kommunen ska gå in och konkurrera med dessa 

genom att exempelvis anställa kommunala träningsinstruktörer och kommunala 
utvecklingsledare. Det finns gott om privata alternativ som erbjuder exempelvis personlig 
träning, företag vi vill ha kvar även när krisen är över. 

Dessutom vill styret upprätta kommunala utegym, som dessutom skulle monteras ner 
efter sommaren. Vi föreslår istället hållbara gym som kan stå över tid när S, L och Mp 

föreslår slit och släng. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Ärendet är i grunden bra med satsningar på att göra det mer attraktivt att spendera sin 

semester hemma i Uppsala när det sannolikt finns en förstärkt efterfrågan på just detta 
under coronapandemins sannolika slutskede. De förslag Fredrik Ahlstedt i 
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kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter fram gör ärendet ännu bättre varför dessa 
föreslås bifall. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Reserestriktionerna innebär att fler människor än normalt semestrar inom landet och i 

sitt närområde. Det innebär ett ökat slitage på exempelvis välkända naturreservat och 

liknande utflyktsmål. För att värna känsliga miljöer och sprida ut besöken anser 
Centerpartiet att Uppsala kommun särskilt bör uppmärksamma och marknadsföra 
mindre kända ”smultronställen” inom kommunen. 
Centerpartiet föreslog därför för kommunstyrelsens arbetsutskott att Destination 

Uppsala AB skulle ges i uppdrag att särskilt marknadsföra mindre kända och besökta 

destinationer och utflyktsmål inom kommunen, och är glada över att detta bifölls i 

kommunstyrelsen. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi 

motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som 

Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning. 
På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter 
betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga 

bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis 

lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”, 

samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i 
kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer. 

Under diskussionen anslöt vi oss till V:s bifall till C:s yrkande i KSAU eftersom det var 

närliggande vårt yrkande, att se till att Destination Uppsala bättre marknadsför de 

besöksmål som inte är lika kända – vi ville ha en likvärdig och heltäckande 

marknadsföring, vilket innebär samma sak, det var därför positivt att detta också bifölls 
av KS. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är ett positivt initiativ eftersom det sannolikt är fler än vanligt som kommer att 

tillbringa sommaren i, eller i anslutning till, Uppsala stad under sommaren 2021. Uppsala 

kommun kan och bör göra mer för att lyfta fram möjligheter till rekreationsmöjligheter 
runt om i hela vår geografiskt stora kommun. Det främjar både landsbygdens utveckling 
samtidigt som det stimulerar till fler värdefulla fysiska aktiviteter för många Uppsalabor 
samt besökare. 
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§ 123  

Svar på motion om en genomlysning av det 
offentliga rummet för att maximera 
tryggheten av Therez Almerfors (M) 

KSN-2019-02814 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019: 

• att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för 
belysning av Uppsala innerstad, 

• att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som 

otrygga, 

• att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som 

upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler, 
samt 

• att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det 
offentliga rummet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 152 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att 

maximera tryggheten från Therez Almerfors (M) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari 

2021 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 29 april 2021 



Sida 50 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med § 122 bifalla motion angående en 

genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez 

Almerfors (M). 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande. 
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§ 124  

Svar på motion om ett Uppsala med plats för 
sport och rekreation från Markus Lagerquist 
(M) 

KSN-2021-01296 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 
2021 § 122. 

Sammanfattning 

I beredning av ärendet Förbättrade förutsättningar för semester och 
aktiviteter i närområdet sommaren 2021 (KSN-2021-01357) framfördes det vid 

kommunstyrelsens sammanträde att det väckts en motion i samma ämne och att 
denna därför kan anses beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 (KSN-2021-01357) 

• Bilaga, Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus 

Lagerquist (M) 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 

instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med § 122 bifalla motion om ett Uppsala 
med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M). 

Erik Pelling (S) yrkar: 
att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 2021 § 122. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande. 
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§ 125  

Svar på motion om utveckling av friluftslivet 
från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2021-01302 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 

2021 § 122. 

Sammanfattning 

I beredning av ärendet Förbättrade förutsättningar för semester och 

aktiviteter i närområdet sommaren 2021 (KSN-2021-01357) framfördes det vid 
kommunstyrelsens sammanträde att det väckts en motion i samma ämne och att 

denna därför kan anses beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 (KSN-2021-01357) 

• Bilaga, Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus 

Lagerquist (M) 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 

att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om utveckling 

av friluftslivet från Jonas Segersam (KD). 

Erik Pelling (S) yrkar: 

att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 2021 § 122.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande. 
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§ 126  

Utreda och föreslå utveckling av 
kamerabevakning av skolfastigheter och i 
skolmiljön 

KSN-2021-01291 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med Skolfastigheter 
AB och utbildningsförvaltningen utreda förekomst och behov av 

kamerabevakning i såväl trygghetsskapande som skadebegränsande syfte i 

skolmiljön, 
2. att återkomma till kommunstyrelsen med rapport om nuläge och förslag till 

åtgärder, 
3. att se över belysningen på kommunens skolgårdar och vid behov förbättra 

den, 

4. att se över möjligheten att tidsstyra wifi på kommunens skolor och stänga av 

dessa kvälls- och nattetid samt på helgen, samt 

6. att etablera tillsynsslingor i form av etablerad grannsamverkan, i samverkan 
med närboende och polis. 

Sammanfattning 

Skadegörelse av skolor kostar årligen stora summor i form av krossade fönsterrutor, 

klotter och annan vandalisering. Anlagda bränder utgör en särskild risk, där skadorna 
kan bli mycket omfattande eller i värsta fall leda till en totalskada. Skadegörelse och 
bränder kan utöver ekonomiska konsekvenser också leda till otrygghet hos såväl elever 

som personal. Skolor utsätts dessutom regelbundet för stölder, inte minst av IT-
utrustning. Kamerabevakning av fastigheterna i skadebegränsande syfte kan leda till 
minskade skadekostnader.  

I vissa skolor kan såväl risk för stöld och skadegörelse som en ansatt arbetsmiljö för 

elever och personal motivera att förse delar av skolans invändiga, allmänna utrymmen 
med kamerabevakning.  
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Det saknas idag en helhetsbild av kamerabevakning av skolfastigheter och 
skolverksamhet i kommunen. Förekomsten behöver utredas och ambitionsnivå och 
utvecklingstakt fastställas. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 148 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2021 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 

(1) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Utbildningsnämnden att skyndsamt 
fortsätta implementera kameraövervakning där behovet finns, 

(2) att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Uppsala kommuns Skolfastigheter AB 
att skyndsamt fortsätta implementera kameraövervakning där behovet finns. 

(3) att föreslå kommunfullmäktige att i bifalla Therez Almerfors motion om ”att utveckla 
kommunens trygghetsarbete i våra bygder” som lämnades in den 13 februari 2021. 

Rickard Malmström (MP), Simon Alm (-) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med rektorer, 

Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter AB, där så önskas av dessa verksamheters 
ledande tjänstemän, verka för att kameraövervakning installeras i syfte att öka 

tryggheten, bekämpa brottslighet och minimera egendomsskador. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Therez Almerfors (M) med fleras yrkanden, Stefan 

Hannas (-) yrkande och Jonas Segersams (KD) yrkande. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras första och andra yrkande 
(1-2) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras tredje yrkande (3) behandlas i 
§ 127. 

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag 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 Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande med motiveringen: 

Det finns många positiva exempel på hur god effekt denna typ av kamerabevakning ger, 

inte minst på Gränbyskolan som tack vare detta både förhindrat och klarat upp brott. 
Mot bakgrund av hur lång tid det tagit för S, L och MP-styret att få upp trygghetskameror 
på brottsutsatta platser i Uppsala, såsom Resecentrum, är det särskilt viktigt att 

säkerställa att inte även detta blir en långbänk, utan genomförs skyndsamt. 
Tidigare i år väckte Therez Almerfors (M) en motion om att öka tryggheten i våra bygder 
och framför allt på skolgårdarna. Detta efter att fler förskole- och skolgårdar 
vandaliserats. Vi fick rapporter om nedklottrade gårdar, krossade rutor, stulna datorer 

och hemmagjorda MrMusclebomber. Förskolebarn som kommer till sin förskola ska inte 

mötas av en nedklottrad förskolegård med glaskross eller annat som vittnar om att 
barnens lekyta varit helgens festplats. Inte heller ska personal behöva städa upp detta för 
att kunna bedriva en trygg och säker verksamhet. Det är viktigt att kommunen så snabbt 

som möjligt får åtgärder på plats. Nu är inte tid för långa utredningar, utan snarare att 

agera direkt där det behövs.  
I motionen föreslogs bland annat:  

• Kameraövervakning på särskilt utsatta platser,  
• Bättre belysning som åtgärdas direkt om den går sönder, 
• Tillsynsslingor i form av etablerad grannsamverkan, i samverkan med närboende och 

polis, samt 
• En utredning om det går att stänga av wifi på nattetid på skolgårdarna. 

Vi yrkade också på dessa åtgärder under kommunstyrelsens arbetsutskott och dessa 
bifölls. Eftersom Moderaterna tidigare tagit initiativ i denna fråga ville vi också att 

kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla Therez Almerfors motion, 

som i mångt och mycket tog upp samma saker som ärendet rör. Vi föreslog också fler 
åtgärder än kameraövervakning för att säkerställa trygghet även utanför stadskärnan. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det finns många positiva exempel på hur god effekt denna typ av kamerabevakning ger, 

inte minst på Gränbyskolan som tack vare detta både förhindrat och klarat upp brott. 
Mot bakgrund av hur lång tid det tagit för S, L och MP-styret att få upp trygghetskameror 
på brottsutsatta platser i Uppsala, såsom Resecentrum, är det särskilt viktigt att 
säkerställa att inte även detta blir en långbänk, utan genomförs skyndsamt. 

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

motiveringen: 

Vi vet redan att det finns flera skolor som har omfattande problem med otrygghet och 
narkotikaförsäljning inom och i närheten av skollokaler. Det är därför oklokt att tappa tid 
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innan vi förhoppningsvis kan minska otryggheten och brotten på dess skolor. Kommunen 
bör omedelbart stötta de rektorer som önskar installera övervakningskameror med 
nödvändig ansökningar för att bekämpa otrygghet och brottslighet. 

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

motiveringen: 

Kameraövervakning på skolor behövs numera för att kunna underlätta det polisiära 

arbete när brott sker på våra skolor samt avskräcka de som bara vill begå brott utan 
förhöjd risk att stå till svars för dem. Idealet är såklart alltid att brott inte ska ske, men 

eftersom det är så vanligt numera på våra skolor måste åtgärder vidtas. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet anser att frågan om hur mycket och var vi som samhälle ska ha 
kameraövervakning, utgår från två motstående intressen som båda är skyddsvärda. Dels 

vill vi stävja och klara upp brott mot liv, hälsa och egendom, dels så vill vi värna 
människors personliga integritet. Det finns varnande exempel från när stater eller 

marknaden övervakar människor och använder detta för att kränka mänskliga 

rättigheter, snedvrida opinioner och försök att påverka valutgångar. Vi menar därför att 
det är viktigt att följa ärendet för att säkerställa att vi landar rätt i avvägningen mellan 
integritet och att stävja brott och ge förutsättningar en ökad känsla av trygghet. 

Rickard Malmström (MP) lämnar ett särskilt yttrande: 
Miljöpartiet ställer sig bakom kameraövervakning i syfte att bekämpa skadegörelse och 
annan kriminalitet och att det bidrar till trygghet, vilket är avsikten i detta beslut. 

Otrygghet som har annan bakgrund än brottslig och kriminell aktivitet behöver hanteras 

med andra trygghetsskapande metoder. 
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§ 127  

Svar på motion om att utveckla kommunens 
trygghetsarbete i våra bygder från Therez 
Almerfors (M) 

KSN-2021-00756 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 
2021 § 126. 

Sammanfattning 

I beredning av ärendet Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av 
skolfastigheter och i skolmiljön (KSN-2021-01291) framfördes det vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott att det väckts en motion i samma ämne och att denna därför kan anses 
beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 148 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2021 

• Bilaga, Motion om att utveckla kommunens trygghetsarbete i våra bygder från 

Therez Almerfors (M) 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med 

instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-): 
att föreslå kommunfullmäktige att i bifalla Therez Almerfors motion om ”att utveckla 
kommunens trygghetsarbete i våra bygder” som lämnades in den 13 februari 2021. 

Erik Pelling (S) yrkar: 
att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 2021 § 126. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande. 
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§ 128  

Instruktion till Uppsala kommuns ombud vid 
Svenska kommun Försäkrings ABs årsstämma 
2021 

KSN-2021-00780 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att instruera Uppsala kommuns ombud vid Svenska kommun Försäkrings AB 
att rösta för de val och beslut som föreslås i årsstämmohandlingarna. 

Sammanfattning 

Svenska kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs gemensamt av tio kommuner varav 
Uppsala kommun är en ägare. Bolagets syfta är att ge ägarna långsiktigt, förmånligt 

och välanpassat försäkringsskydd. Dessutom koordinerar och leder bolaget risk och 
skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna.  

Ägarna i SKFAB har kallats till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. 

Kommunfullmäktige utsåg den 31 augusti 2020 §319 Mohamad Hassan (L) till 

ägarombud i SKFAB och Mats Gyllander (M) till ersättare för ägarombud i SKFAB.  

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om instruktion till Uppsala kommuns ombud 

på årsstämman. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ombudet instrueras att rösta 
för de val och beslut som föreslås i årsstämmohandlingarna (bilaga) 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 150 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 

att instruera Uppsala kommuns ombud att föreslå årsstämman att justera 
arvodesnivåerna så att arvoden för styrelsens ledamöter (ordförande, vice ordförande, 
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ledamot, ersättare) ej ges till ledamöter som uppbär heltidsarvode från andra 
kommunpolitiska uppdrag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande. 

  



Sida 63 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 129  

Utveckling av Uppsala konstmuseum, 
konsthallsverksamhet, historiskt centrum och 
slottsparken 

KSN-2018-1069 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att Uppsala kommun har som avsikt att Uppsala konstmuseum på sikt ska 
utöka lokalytan och att den framtida placeringen inte är fastställd i och med 

besluten i detta ärende, 

2. att Uppsala kommun har som avsikt att som ett första steg utveckla 
verksamheten vid Uppsala konstmuseum och att anpassa de nuvarande 

lokalerna så att tillgängligheten och upplevelsen för besökarna samt villkoren 
för verksamheten förbättras, 

3. att Uppsala kommun har som avsikt att komplettera ett utvecklat 

konstmuseum med en ambulerande konsthallsverksamhet, 

4. att Uppsala kommun har som avsikt att tillskapa ett historiskt center i Uppsala 

slott och tillgängliggöra kulturmiljön kring Uppsala slott genom en utveckling 
av slottsparken, 

5. att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma i förslaget till Mål och budget 
med ett samordnat förslag avseende ovanstående avsikter, 

6. att uppdra till kulturnämnden att till kommunstyrelsens förslag till Mål och 
budget återkomma med ett förslag på hur Uppsala konstmuseums 

verksamhet kan utvecklas i befintliga lokaler samt ta fram ett koncept för ett 
historiskt center och för en ambulerande konsthallsverksamhet,  

7. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att till kommunstyrelsens 
förslag till Mål och budget återkomma med ett förslag på ett koncept för en 
utvecklad slottspark, 

8. att uppdra till kommunstyrelsen att uppdatera lokalförsörjningsplanen med 
ett framtida behov av ett utökat konstmuseum utifrån den omfattning och 

funktionalitet som presenterades i utredningen ”Framtida konstverksamhet i 

Uppsala kommun” (KSN-2018-1069), samt 

9. att inleda en dialog med Region Uppsala om samverkan mellan 

Upplandsmuseets och Konstmuseets verksamheter. 
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Sammanfattning 

Mot bakgrund av de förslag som framkom under utredningen avseende Uppsala 
konstmuseum föreslås kommunfullmäktige besluta att Uppsala kommun har som 
avsikt att Uppsala konstmuseum på längre sikt ska utöka lokalytan och att den 

framtida placeringen inte är fastställd i och med detta beslut. 

Som ett första steg föreslås att Uppsala kommun har som avsikt att utveckla 

verksamheten vid Uppsala konstmuseum och att anpassa de nuvarande lokalerna så 
att tillgängligheten och upplevelsen för besökarna samt villkoren för verksamheten 
förbättras. Vidare föreslås att Uppsala kommun har som avsikt att komplettera ett 
utvecklat konstmuseum med en ambulerande konsthallsverksamhet och att tillskapa 

ett historiskt center i Uppsala slott samt tillgängliggöra kulturmiljön kring Uppsala slott 

genom en utveckling av slottsparken, 

Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden och gatu- och 

samhällsmiljönämnden föreslås att återkomma med ett samordnat förslag avseende 
dessa avsikter i sitt förslag till Mål och budget. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 151 

• Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) yrkar: 
(1) att ändra att-sats 1 så att denna lyder: Uppsala kommun fastställer placeringen av 

Uppsala konstmuseum till kvarteret Kaniken i enlighet med tidigare utredningsförslag, 

(2) att ändra att-sats 2 så att denna lyder: Uppsala kommun har som avsikt att Uppsala 

konstmuseum ska placeras i kvarteret Kaniken så att tillgängligheten och upplevelsen för 
besökarna samt villkoren för verksamheten förbättras, samt 

(3) att avslå att-sats 3-8. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att avslå attsats 1 och 8. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) yrkar: 
(1) att bifalla beslutsförslagen 4 och 7, 

(2) att avslå beslutsförslagen 1-3, 5-6 och 8, samt 
(3) att inte lokalisera en nysatsning på konstmuseum med utvändiga ombyggnationer på 
Uppsala slott. 
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Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Rickard Malmström (MP) yrkar i första hand: 
att gå vidare med alternativet Kaniken som lokalisering för konstmuseet. 

Rickar Malmström (MP) yrkar i andra hand bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår en beslutsgång där varje yrkande ställs mot avslag istället för att 
ställa förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller den beslutsgången. 

Ordförande ställer först Rickard Malmströms (MP) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Avslag till Rickard Malmströms (MP) ändringsyrkande röstar JA, bifall till detsamma 

röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 5 NEJ-röster att avslå 

detsamma. En ledamot avstår från att rösta i voteringen. 

JA-röst avger: 

Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Maria Patel (S), Eva Christiernin (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Simon Alm (-), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Erik 

Pelling (S). 

NEJ-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-) 

och Rickard Malmström (MP). 

Avstår: 
Jonas Segersam (KD). 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första ändringsyrkande (1) 

mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra ändringsyrkande (2) 

mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Votering begärs och genomförs. 

Avslag till Simon Alms (-) tredje ändringsyrkande (3) röstar JA, bifall till detsamma 

röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster mot 5 NEJ-röster att avslå 
detsamma. Två ledamöter avstår från att rösta i voteringen. 
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JA-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Maria Patel (S), Eva Christiernin (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Erik Pelling (S). 

NEJ-röst avger: 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-) 

och Simon Alm (-). 

Avstår: 
Rickard Malmström (MP) och Jonas Segersam (KD). 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag första att-sats (1) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag femte att-sats (5) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag sjätte att-sats (6) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag sjunde att-sats (7) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag åttonde att-sats (8) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag nionde att-sats (9) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

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

Detta nya modifierade förslag för Uppsala konstmuseum löser inga av de utmaningar 

som finns idag. Syftet med styrets nya förslag är inte att stärka kulturen och 

besöksnäringen utan att säkerställa politiskt att styret inte spricker innan valet. Precis 
som när frågan om konstmuseum varit uppe för beslut tidigare säger Moderaterna även 
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denna gång nej till placering på Slottet, även i styrets nya och försåtligt nedtonade 
förslag. Den styrande minoriteten försöker med detta nya förslag smyga in 
Slottsalternativet bakvägen. De investeringar som nu föreslås kommer att binda 

konstmuseet vid Slottet för överskådlig tid. Moderaternas uppfattning är att det behövs 
en ny och betydligt mer central placering, förslagsvis i kvarteret Kaniken som vi tidigare 
förespråkat och där ett färdigt utredningsförslag finns. Vi måste säkerställa ett 

konstmuseum som ligger tillgängligt och som har höga ambitioner. Ett konstmuseum 

skall dessutom vara inom ramen för god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas 
pengar. Vi säger också fortsatt nej till skadliga ingrepp i den unika slottsmiljön. 

Vad gäller konstmuseet vill vi att framtida utredningar och förslag för konsten tydligt 
fokuserar på innehåll och inte bara på lokaler. Det nya förslaget visar inte vad en 

utbyggnad av konstmuseet konkret skulle innebära och innehålla. Moderaterna vill se ett 
konstmuseum som rent innehållsmässigt håller hög kvalitet och som öppnar för 

ambulerande utställningar som kan gästa kommunen. Vi är också positiva till att på sikt 
inrymma ett historiskt centrum i Uppsala Slott för att belysa Uppsalas unika historia. 

Utvecklingen och tillgängliggörandet av Slottet bör dock utredas separat från frågan om 

konstmuseum, precis som målbilden om ett historiskt centrum. Slottet är en ovärderlig 

del av vårt kulturarv och därför något som förtjänar en egen utredning. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Kristdemokraterna har aldrig stött en fördubbling av Konstmuseets yta och kostnader, 
utan föreslog tidigt (vilket också en gemensam utredning mellan landstinget och 

kommunen av Eva Schöld 2011 föreslog) att verksamheten inom Upplandsmuséet och 
Konstmuseet borde samordnas. Hade man gått på den linjen hade man kanske kunnat 

förebygga att Uppsala Universitet nu lämnat samarbetet med Konstmuseet när det 
gäller deras samlingar. Framöver ökar det handlingsfriheten när det gäller 

utställningsytor i såväl slottet som akademikvarnen (och Gamla Uppsala efterhand). 
KD har sedan länge föreslagit konsthall på stan, och det är bra att detta nu vidare utreds, 

på samma sätt som vi anser att Uppsala slott som besöksmål behöver utvecklas. 
Vi avstyrker dock den kraftiga anslagsökningen till Konstmuseet från nuvarande 13 mnkr 

till beräknade 40-50 mnkr oberoende av placering, varför vi yrkade avslag på att-sats 1 

och 8. 
Det var dock mycket positivt att KS nu äntligen biföll vårt yrkande om att inleda en dialog 
med Region Uppsala om samverkan mellan Upplandsmuseets och Konstmuseets 
verksamheter. 

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

Slottet är en dålig plats för ett modernt konstmuséum. Uppsala city är i behov av fler 

attraktiva dragare. Därför är det av stor betydelse att ett modernt muséum också 

förläggs till en plats där sannolikheten är mycket högre än på slottet att många personer 
tar del av det som innehållet erbjuder. Jag tycker inte att det är acceptabelt att ärendet 
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inte tydligt beskriver vilka ekonomiska konsekvenser en liknande satsning kommer att 
innebära. Att enbart hänvisa till att ”beredningen av förslagen till Mål och budget 
belastar kommunstyrelsen, kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden inom 

befintlig budgetram” gör det mycket olämpligt som ett tillräckligt beslutsunderlag i 
kommunstyrelsen. Att utveckla Slottsparken borde sedan länge vara en prioriterad 
förbättring som får ett stort positivt värde för många Uppsalabor och besökande turister. 

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

Undertecknad förordar att verksamheten är kvar på Uppsala slott utan väsentliga 
kostnadshöjande inslag eller volymmässig tillbyggnad som förstör slottsmiljön som är en 
del av vårt kulturarv. 

Särskilda yttranden 

Mohamad Hassan (L) lämnar ett särskilt yttrande: 

Liberalerna gick till val på att fatta beslut om det framtida konstmuseet och att utveckla 
slottet under mandatperioden. Vi liberaler hade helst sett ett nybyggt fristående 

konstmuseum, men eftersom vi i dagläsget är ensamma om denna uppfattning så 

förespråkar vi slottet som ett alternativ så länge. 
Ärendet som kommunstyrelsen nu hanterat är i linje med vad partiet anser. Vi ställer oss 
bakom beslutet att konstmuseet ligger kvar på slottet tillsvidare, samtidigt som andra 

verksamheter utvecklas så som bland annat ett historiskt centrum med stads-, arbetar- 

och näringslivshistoria. Vi vill visa upp den historia som skapats av stadens invånare, ett 

förflutet att vara stolta över och som behöver få en plats i vår gemensamma berättelse 
om Uppsala. Vi måste värna och ta tillvara på stadens klassiska siluett med slottet och 

dess kringliggande kulturhistoriskt värdefulla miljö. 

Liberalerna ser fram emot alla samarbeten med viktiga intressenter. Universiteten, 

Upplandsmuseet, Gustavianum, Carolina Rediviva, Uppsala Linneanska trädgårdar, 

Uppsalas konst- och kulturliv, Svenska Kyrkan, Industriminnesföreningen och Uppsalas 
näringsliv är alla viktiga aktörer för att konstmuseet tillsammans med hela slottsområdet 

ska utvecklas till det som området egentligen borde ha varit sedan länge, vilket är en 

destination bestående av högklassiga verksamheter med ett kvalitativt konstmuseum i 
centrum. 

Liberalerna vill tillvarata den historiska chansen att göra något riktigt bra av 
slottsområdet. Vi vill ha ett konstmuseum på slottet tillsammans med ett historiskt 
centrum, tillgängliggöra parkområdet och göra det till en naturlig del av stadskärnan. 

Visionen om ett nybyggt konstmuseum har vi inte lämnat och vi kommer att jobba 
intensivt för att realisera vår vision i sinom tid. Fler partier behöver ansluta sig till den linje 

som idag är vi ensamma om. 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna är glada över ambitionen att utveckla slottet och den 
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omkringliggande parken. Vi kan däremot inte ställa oss bakom detta försök att gå vidare 
med utökad konstverksamhet i slottet. Uppsalaborna och politiken har tydligt visat att 
man inte stödjer styrets ambition när det kommer till slottet. Uppsala slott är en historisk 

byggnad som bevittnat flera historiska händelser i vår nations historia. Vi anser och vill 
att kommunen skulle utveckla samt tillgängliggöra dessa historiska händelser på ett 
bättre sätt som borde vara en kommunal plikt. 

Rickard Malmström (MP) och Linda Eskilsson (MP) lämnar ett särskilt yttrande: 
Miljöpartiet anser att det nya Konstmuseet bör inrymmas i Kaniken och yrkar därför i 

första hand på förslaget att gå vidare med alternativet Kaniken som lokalisering för 
konstmuseet. 
Vi tycker det är bra att frågan om lokaliseringen kommer upp till kommunfullmäktige till 
beslut. 

Vårt andrahandsyrkande är det förslag som Mittenstyret nu lagt fram eftersom det inte 

finns en politisk majoritet för ett nytt konstmuseum i Kaniken. Genom detta förslag 
beslutar vi för första gången att Konstmuseet ska få nya, större lokaler och lägger in det i 
vår lokalförsörjningsplan. Vi beslutar inte om lokalisering för de nya lokalerna. 

Miljöpartiet är dock tydliga med att konstmuseet inte ska ligga kvar på slottet. 

För Miljöpartiet är det viktigt att vi satsar på att konstverksamheten får utvecklas och 
växa fram till dess att verksamheten kan flytta från slottet och in i bättre och mer 

tillgängliga lokaler. Vi tycker därför även att det är bra att vi nu satsar på en 
ambulerande konstverksamhet, så att vi får konstverksamhet i hela Uppsala kommun. 

  



Sida 70 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 130  

Revidering av kommunfullmäktiges 
sammanträdestider 2022 

KSN-2018-3218 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 

§ 204 som berör sammanträdesdagarna 12 september 2022, 3 oktober 2022 
och 12 december 2022, samt 

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 19 september 2022, 17 
oktober 2022, och 12-13 december 2022. 

Sammanfattning 

I samband med att kommunledningskontoret påbörjade arbetet med mötesplanering 
för 2022 upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden för hösten 2022 bör 
ändras för att bättre passa valåret. I föreliggande förslag anpassas sammanträdes-

dagarna så att de ligger mer likt de sammanträdesdagar kommunfullmäktige hade 
under valåret 2018.  

Förslaget innebär att det första fullmäktigesammanträdet efter riksdagsvalet läggs en 
vecka efter valet istället för dagen efter, det nyvalda kommunfullmäktige kan 

sammanträda i oktober samt att mer tid och flexibilitet ges för budgetbeslut.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 27 april 2021 § 132 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2022 

• Bilaga 1, Kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 § 204 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

  



Sida 71 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 131  

Utseende av ansvarig utgivare för 
webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden med mera 

KSN-2021-00563 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att kommunfullmäktiges sammanträden ska fortsätta sändas direkt över 

internet genom bild- och ljudupptagning,  
2. att utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för sändningar 

av kommunfullmäktiges sammanträden, samt 

3. att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige i Uppsala kommun 

enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan länge direktsänts över internet. Det 

har uppmärksammats att sändningarna, för att möjliggöra direktsändningar på 

internet som riktar sig till allmänheten, måste anmälas till Myndigheten för press, radio 

och TV (MPRT). Det krävs också att en ansvarig utgivare utses. Kommunfullmäktiges 
ordförande föreslås vara ansvarig utgivare, ansvarig utgivare utser själv 
ställföreträdande utgivare.  

Den ansvariga utgivaren är inte själv ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott som 
begås på sammanträdet, denna tolkning har stöd av praxis från Justitiekanslern.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 123 

• Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021 

• Bilaga 1, Förslag till ändring av arbetsordningen för kommunfullmäktige 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 132  

Svar på motion om att minska utnyttjandet av 
personer i prostitution och människohandel 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 

KSN-2019-03831 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (FI), föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att 

• Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda 
människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att 

utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt avvisa idén om 
mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 

transpersoners och andra mäns kroppar. 

• Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst 

kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och 
mänskliga rättigheter 

• Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar 
och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

• Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten 

runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att 
hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution. 

• Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av 

ekonomiska skäl drivas till prostitution. 

• Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka 

förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar. 



Sida 73 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 115 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga 1, Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och 

människohandel från Lovisa Joansson (FI) och Stina Jansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 24 mars 2021 § 45 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2021 § 33 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 133  

Svar på motion om artificiella träd från Therez 
Almerfors (M) 

KSN-2020-00803 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 29 april 2020 att Uppsala kommun 

utreder möjligheten att installera artificiella träd i centrala Uppsala. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 116 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga 1, Motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen 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. 
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§ 134  

Svar på motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V), och på motion om 
att halvera vice ordförandens arvoden från 
Tobias Smedberg (V), med flera 

KSN-2020-00806 

KSN-2020-02786 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt 
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att 

kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår 
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks 

med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona. 

Tobias Smedberg, Hanna Victoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof 

Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena 

halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 65 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 

• Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V) 

• Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias 
Smedberg (V), med flera 

• Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 

nämndsledamöter 
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Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall samtliga yrkanden i båda motionerna. 

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

(1) att bifalla arbetsutskottets förslag, samt 

(2) att minska antalet kommunalråd med en person. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionerna. 

Simon Alm (-) yrkar: 

(1) att i första hand fastställa kommunalrådsarvode heltid till 75 procent av 
inkomstbasbelopp, 
(2) att i andra hand bifalla Vänsterpartiets motion, samt 

(3) att bifalla Fredrik Ahlstedts med fleras yrkande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) första ändringsyrkande mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra ändringsyrkande (2) 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter förstahandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden 

från Tobias Smedberg (V) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 

detsamma. 

Ordförande ställer därefter andrahandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden 

från Tobias Smedberg (V) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
detsamma. 

Ordförande ställer därefter tredjehandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 

detsamma. 

Ordförande ställer därefter fjärdehandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 

detsamma. 

Ordförande ställer därefter femtehandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 

detsamma. 
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Ordförande ställer slutligen yrkandet i motion om att halvera vice ordförandens 
arvoden från Tobias Smedberg (V) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
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 yrkanden. 

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

Undertecknad tillsammans med Sverigedemokraterna förordade vid den senaste stora 
revideringen av arvodesreglerna förändringar som liknar motionens intentioner. Vid de 

tillfällena hade Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna med undertecknad samsyn i 
inriktningen att arvodena behöver justeras ner, även om det inte mynnade ut i 

gemensamma yrkanden. Undertecknad har inte ändrat uppfattning vad gäller inriktning 
och förordar därför det yrkande som prövades 2018 om att sänka 

kommunalrådsarvodena till 75% av inkomstbasbelopp. I monetära termer per 2021 

innebär det att kommunalrådsarvodet sänks från 70 000 kronor till 51 000 kr. Det innebär 
också en annan indexering än den nuvarande som därmed blir mer följsam inför den 
allmänna inkomstutvecklingen istället för riksdagsarvodena som under de senaste 30 

åren haft en avsevärt mer offensiv utveckling. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Om vi bortser ifrån vilken relevant kompetens heltidsarvoderade politiker har inom 

Uppsala kommun kvarstår faktumet att det är politiska representanter som har det 

övergripande ansvaret för kommunens verksamheter. I ljuset av det, och vid jämförelser 
av arvoden till kommunalråd i andra större kommuner i storstadsområden, är inte 
arvodena höga. Det är istället mer relevant att ifrågasätta att ledande tjänstemän har 
betydligt högre ersättningar än de personer som formellt bär ansvaret för kommunens 

verksamheter. 
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§ 135  

Svar på motion om matbodar från David Perez 
(SD) 

KSN-2020-01321 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.  

Sammanfattning 

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder 

förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 117 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021. 

• Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar: 

att motionen bifalls med tillägg om att utredningen inte avser parkeringsplatserna för 
allmänheten. 

Therez Almerfors (M) yrkar: 
att flytta de foodtrucks som idag står nedanför Uppsala domkyrka till Fyris torg. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Therez Almerfors (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) yrkande med motiveringen: 
Moderaterna är för fri etablering och är av uppfattningen att kök som tillför nya 

smakupplevelser berikar stadsmiljön. Fyristorg är dock en bättre marknadsplats och ett 

läge där affärer har bedrivits sedan medeltiden. En placering av matbodar vid Fyristorg 
kan dessutom bli en mer tillgänglig placering med goda möjligheter till avhämtning av 
mat även med fordon. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
Motionären efterlyser en utredning som inte har genomförts genom kommunstyrelsens 

besvarande. Därmed bör motionen bifalls om man delar intentionen att höja 

omgivandeupplevelsen av s:t Eriks torg. 

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kristdemokraterna motionerade för flera år sedan om större möjligheter för Food-Trucks 

i Uppsala. Tyvärr har inte denna verksamhet fått den frihet och utveckling som vi hade 
önskat, utan några få vagnar finns ofta placerade mer eller mindre stationärt. 

Tillgängligheten till mat från mindre serveringstjänster på stan behöver utvecklas, och då 
kan permanenta bodar vara en av lösningarna. 
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§ 136  

Svar på motion om bygglov som är 
säsongsorienterade från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-02114 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att Uppsala kommun inför 

möjligheten till säsongsorienterade bygglov och att Uppsala kommun tillsammans 

med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för detta säsongsbaserade 
bygglov. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 118 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021 

• Bilaga 1, Motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 25 mars 2021 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till 

motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

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

För att göra Uppsala city attraktivare, och för att underlätta för eventuella företagare 
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som vill utnyttja möjliga utsedda platser för säsongsorienterade bygglov, har jag 
föreslagit att kommunen tillsammans med föreningen City i samverkan ska ta fram ett 
antal platser där kommunen skyndsamt kan godkänna sådana förfrågningar från lokala 

företagare. Det är beklagligt att inte denna motion bifalls och är ett tydligt exempel på 
att stora delar av kommunstyrelsens ledamöter saknar tillräckliga ambitioner för att 
bidra till att Uppsala citys attraktionskraft stärks. 

  



Sida 82 (93) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-12 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 137  

Svar på motion om studentbostäder från Olle 
Romlin (C) och Diana Zadius (C) 

KSN-2020-02951 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) föreslår i en motion väckt den 5 oktober 2020  

• att Uppsala kommun lanserar en kampanj enligt samma modell som 

Hjärterum för att hitta och hyra ut outnyttjad boyta till studenter, 

• att Uppsala kommun avsätter bygglovshandläggarresurser för att etablera ett 

snabbspår för ny- och ombyggnation med syftet att tillskapa enstaka 
studentbostäder,  

• att Uppsala kommun skyndsamt tar fram en bostadsförsörjningsplan där 
behovet av studentbostäder beaktas särskilt,  

• att Uppsala kommun särskilt prioriterar större studentbostadsprojekt i plan- 

och bygglovsprocessen, samt 

• att Uppsala kommun i kommande översiktsplaner inkluderar ett avsnitt om 

behovet av studentbostäder, förutsättningarna för att tillgodose behovet samt 

vilka framtida utvecklingsområden som är särskilt lämpliga för att bygga 

studentbostäder. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 124 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga, Motion om studentbostäder från Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens andra, tredje och fjärde att-sats. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först besvarande av motionens första att-sats mot bifall till 
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande. 

Ordförande ställer därefter besvarande av motionens andra att-sats mot bifall till 

densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande. 

Ordförande ställer därefter besvarande av motionens tredje att-sats mot bifall till 
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande. 

Ordförande ställer därefter besvarande av motionens fjärde att-sats mot bifall till 

densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande. 

Ordförande ställer slutligen besvarande av motionens femte att-sats mot bifall till 

densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande. 

Reservation 

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

motiveringen: 
Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns god tillgång till olika varianter av 

studentboenden i Uppsala. En av Uppsalas stora fördelar är att vi ständigt har ett 
intressant inflöde av ambitiösa unga invånare som studerar på våra universitet. Att 

säkerställa tillräckligt med mindre prisvärda bostäder innebär i sig också att kommunens 
bestånd av mindre prisvärda bostäder generellt ökar. I ljuset av att allt fler unga som vill 

flytta hemifrån och i ljuset av allt fler invånare som räknas som socioekonomiskt svaga är 
en expansion av liknande bostäder av stort positivt värde för många. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är förvånande att de styrande partierna i Uppsala kommun inte yrkar bifall till denna 
motion. Staden har två universitet i världsklass och är känd för att vara en studentstad så 

väl inom landet som utomlands. Ambitionerna både från universitetens och från statens 

sida är att den högre utbildningen och forskning ska öka och behovet av bostäder för 
studenter kommer fortsätta öka. 
Motionen föreslår vidareutveckling av gemensamma, riktade, åtgärder tillsammans med 

studentorganisationer, universiteten och nationer för att på kort sikt kunna mildra 
bostadsbristen för bostadssökande studenter. Centerpartiet tycker det är viktigt att 

vidareutveckla samarbeten för att tillvarata erfarenheterna som byggts upp. På längre 

sikt föreslår motionen en ökad beredskap och även fokus på genomförandet. Genom att 

föra in behovet av studentbostäder tidigt i styrande och övergripande dokument kan 

detta ge stöd i helhetsplaneringen. I planer för studentbostäder prioriteras till exempel 
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inte plats för bil i lika stor utsträckning som i ordinära hyresrättsområden där fler 
förväntas förvärvsarbeta utom gång- och cykelavstånd. Det skulle alltså vara till hjälp vid 
samhällsbygget att ha de föreslagna långsiktiga planerna. Att också prioritera och bygga 

erfarenhet på detaljplannivå ger förutsättningar för studenter från alla samhällsklasser 
att studera i Uppsala utan att hänvisa till den förhållandevis lilla andel hyresrätter som 
finns i Uppsala. 

Mot bakgrund av detta och bakgrundsbeskrivningen i motionen yrkar Centerpartiet att 

kommunstyrelsen föreslår Uppsala kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Inledningsvis ville styret avslå motionen, men efter yrkande från KD som övriga instämde 
i valde man att i stället besvara den. Det är viktigt att ta tillvara alla goda idéer för att 
underlätta studenters boendesituation, och därför vore det märkligt att avslå en vällovlig 

motion. 

Även om det idag finns relativt gott om studentbostäder måste Uppsala kommun och 
Uppsalahem / Studentstaden vara mer aktiv i att säkerställa framtida tillgång på 
studentbostäder i Uppsala. Ett närmare samarbete med studentnationernas 

bostadsstiftelser är viktigt, och även möjligheten för andrahandsuthyrning av privata 

bostäder, som till stor del styrs av nationell lagstiftning. 
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§ 138  

Svar på motion om intern bostadskö för 
Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) och 
Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-03701 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 14 

december 2020 att Uppsala kommun ger Uppsalahem i uppdrag att införa en intern 
bostadskö där 10-15 procent av beståndet ingår. Kötiden skulle i den interna 

bostadskön utgå från hur länge man har bott i Uppsalahems bestånd. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 110 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021 

• Bilaga, Motion om intern bostadskö för Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) 

och Hanna Victoria Mörck (V) 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande. 
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§ 139  

Svar på motion om minnesdagar från Stefan 
Hanna (-) 

KSN-2021-00550 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021  

• att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska 

fatta beslut om att formalisera, 

• att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan 

kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter, 

• att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär, samt 

• att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt 

för invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll 
presenteras. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 119 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021 

• Bilaga, Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till 

motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Än en gång visar stora delar av kommunstyrelsens ledamöter bristande ambitioner att 

bidra till att Uppsala, och särskilt centrala delar av Uppsala stad, ska göras attraktivare 

för Uppsalabor och hitresande att besöka. 
Svaret på motionen är typ ”goddag yxskaft” och lyder: ”Att välja ut ett fåtal personer eller 
händelser som ska uppmärksammas med särskilda årliga minnesdagar innebär att 

många andra personer och händelser exkluderas. Att välja ett fåtal händelser eller 
personer och lyfta dem framför andra är svårt och skulle innebära att många viktiga 
personer och händelser faller i skymundan.” 
Att som motionen önskar att hänga upp tidpunkten för en minnesdag, till någon historisk 

händelse, är inget konstigt. Det finns gott om sådana exempel i Sverige och runt om i hela 

världen. Motionens intention borde inte vara svår ens för en femteklassare att förstå. Det 
vill säga att Uppsala årligen skapar intressanta aktiviteter väl spridda över ett kalenderår 
som både får ett värde för oss invånare men som också kan attrahera turister och 

konferensdeltagare. Motionen är också tydlig med att det är perspektiv som fred, frihet, 

professionell statsförvaltning, lärande, hälsa, företagsamhet, idrott och evolution som är 
temana. Samtliga dessa teman kan också beskrivas som kulturbärare. Det är beklagligt 

att Uppsalaborna inte kan företrädas bättre så att Uppsala stad som destinationsort kan 
stärkas och nå den stora potential staden har om den marknadsförs och säljs på ett 
betydligt bättre sätt än idag. 
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§ 140  

Svar på motion om att bort köavgiften till 
Uppsala bostadsförmedling från Stina Jansson 
(FI) med flera 

KSN-2021-00751 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Charlie Strängberg (FI) och Josef Safady 

Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 1 mars 2021 att köavgiften till Uppsala 
Bostadsförmedling tas bort och att förmedlingsavgiften för hyresgästen vid 

kontraktsskrivning tas bort. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 120 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021 

• Bilaga, Motion om att bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling från Stina 

Jansson (FI) med flera 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 141  

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 31 mars till 10 maj 

2021 till protokollet. 
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§ 142 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 31 mars till 10 maj 

2021 till protokollet. 
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§ 143 

Informationsärenden 
 

Statusuppdatering om covid-10 

Föredragande: Hannes Vidmark, senior adviser. Anders Fridborg, säkerhetschef. 
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§ 144  

Tillsättning av kommunikationsdirektör 

KSN-2021-01471 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att tillsvidareanställa Marta Tiberg som kommunikationsdirektör med 
anställning enligt överenskommelse, samt 

2. att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal för 
kommunikationsdirektör Marta Tiberg. 

Sammanfattning 

HR-chef för kommunledningskontoret Cecilia Kiraly föredrar vid sammanträdet om 
rekryteringsprocessen och rekryteringsgruppens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
När kommunen anställer en kommunikationsdirektör, med en lön på 104.000 kronor per 

månad, är det inte rimligt att kommunen i övrigt har väldigt många anställda 
kommunikatörer. En kompetens som anses vara värd en så hög lön måste kunna 

säkerställa en betydligt effektivare hantering av Uppsala kommuns samtliga 
kommunikationsinsatser. Personalkostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter 
kopplade till kommunikationsarbete är ansvarslöst höga. 

 


