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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), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 

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

Simon Alm (-), § 145-155, närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), §§ 145-150, 156-169, närvarar på distans 

Eva Moberg (KD), tjänstgörande ersättare §§ 151-169, närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S), §§ 145-153, närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 

Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 

Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
Karolin Lundström (V), närvarar på distans 

David Perez (SD), §§ 145-154, närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), §§ 145-150, närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lena Grapp, stadsjurist. 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. 

Gustaf Wall, kommunjurist. 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 Persson (V), Nathalie 
Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L) och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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§ 145 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av informationsärendet 

Återkoppling om planerade sommarlovsaktiviteter. 
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§ 146 

Trygghetuppföljning med polisen 
 

Föredragande: Jan Håkansson, lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta. Magnus 
Hänström, biträdande lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta. 

  



Sida 6 (57) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 147  

Godkännande av koncernintern 
fastighetsöverlåtelse 

KSN-2019-0957 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna att fastigheten Gottsunda 44:1 överlåts från Uppsala Kommuns 

Fastighetsaktiebolag till Uppsala kommun Skolfastigheter AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 151, att genomföra en förändring 

av Uppsala kommuns fastighetsägande. Detta ärende syftar till att godkänna att en 
koncernintern överlåtelse från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag till Uppsala 

kommun Skolfastigheter AB, avseende fastigheten Gottsunda 44:1 som ursprungligen 
beslöts att erbjudas marknaden, kan genomföras. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 162 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag anser att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste få en utförlig 

redogörelse av de fastighetsaffärer som kommunen genomfört under de senaste ett 

och ett halvt åren inklusive tydliga redovisningar av vilka ingångsvärden fastigheterna 
haft, vilket försäljningspris kommunen erhållit och samtliga försäljningskostnader 
relaterade till dessa affärstransaktioner. 
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§ 148  

Projektdirektiv för Ultunaområdet 

KSN-2020-03615 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna projektdirektiv inklusive utredningsbudget för Ultunaområdet 
enligt ärendets bilaga 1.  

Sammanfattning 

Uppsala kommun och Region Uppsala har tecknat avtal med staten avseende 

bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och "Nysala" i 

Uppsala kommun, det så kallade Uppsalapaketet. För Uppsala kommun innebär 
avtalet åtaganden om att utveckla nya stadsdelar med 33 000 bostäder i områdena 
Bergsbrunna med omgivningar och Södra staden till och med år 2050. 

En fördjupad översiktsplan för Södra staden godkändes 2018. Planen anger bland 

annat vilka områden inom södra Uppsala som föreslås utvecklas för stadsbebyggelse 
och förutsättningarna för dessa samt vilka områden som bevaras som exempelvis 

natur- eller jordbruksmark. Planen omfattar en stor del av de södra stadsdelarna väster 
om ån, från Rosendal och Polacksbacken i norr till gränsen mot Sunnersta i söder. De 

delar av planen som ingår i Ultunaprojektet är Ultuna, delar av Bäcklösa och Malma 
samt norra Sunnersta. 

Uppsala kommun, Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska Hus tecknade 2020 
ett intentionsavtal avseende framtida markanvändning i Ultuna. Avtalets syfte är dels 

att realisera stadsutveckling i enlighet med fördjupad översiktsplan för Södra staden 
och avtalet med staten, dels att bevara jordbruksmark för Sveriges 
lantbruksuniversitets långsiktiga behov. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att projektdirektiv inklusive utredningsbudget för 

Ultunaområdet godkänns i enlighet med bilaga 1. Direktivet är ett led i att realisera 
ovan nämnda avtal och fördjupad översiktsplan samt stärka det systematiska 

arbetssättet i samhällsbyggnadsprojekt för att nå målet om klimatneutralt Uppsala 

2030.  
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Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 10 maj 2021 § 42 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2021  

• Bilaga 1, Projektdirektiv för Ultunaområdet 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) att det inom området ska planeras för egnahemsområden och att de lägenheter som 

byggs skall vara på max 4-5 våningar. Dokumenten skall justeras efter denna inriktning. 

(2) att en 4H-gård ska planeras på ett sätt som gör att den smälter in i befintlig 
gårdsstruktur i området. 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med 

instämmande från Simon Alm (-): 
att skrivningar om spårväg utgår och ersätts med BRT. 

Simon Alm (-) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) andra yrkande (2). 

Simon Alm (-) yrkar i första hand avslag till mark- och exploateringsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) yrkar i andra hand: 
(1) att målsättningen för andel hyresrätter fastställs till ett intervall om 10-30 procent, 

(2) att kommunen i fall av markförsäljning eftersträvar likvärdig ersättning för 

markförsäljningar till projekt som utvecklar hyres- och bostadsrätter där avvikelse endast 
sker om utfall är utanför målintervallet. 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
(1) att minst 6% av det totala antalet bostäder ska upprättas som hyresrätter som 

omfattas av det statliga investeringsstödet. 
(2) att minst 50% av det totala antalet bostäder upprättas som hyresrätt. 

Beslutsgång 

Ordförandes ställer för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) ändringsyrkanden mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottet förslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

Reservationer 

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

Moderaterna säger nej till spårväg. Kostnaden är fortfarande oklar och vi vill inte låsa fast 
Uppsala i omodern, oflexibel teknik. En spårvägslösning riskerar också att försämra 

tillgängligheten och göra stora ingrepp i närmiljön, särskilt under byggperioden. 

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

förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande med motiveringen: 
Uppsala kommun är i stort behov av fler hyresrätter i allmänhet och hyresrätter med 

lägre hyra i synnerhet, genom att öka andelen hyresrätter som upprättas med det 

statliga investeringsstödet kan detta uppnås utan att riskera projektets ekonomi. 

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

motiveringen: 
Vi kristdemokrater är medvetna om att bostadsbyggande kan innebära förtätning av 

områden, men vi vill att om förtätning sker så ska hänsyn tas till områdets historia och 

befintliga grönytor. För tät och hög bebyggelse riskerar att återskapa misstagen från 

miljonprogrammen, vilket inte är en bostadsvision som Uppsala ska sträva efter. I 
projektdirektivet sägs att det ska byggas småhus och marklägenheter – vi 
kristdemokrater anser att vi ska planera för egnahemsområden även i denna geografi 

(som vi tidigare föreslagit för Stabby och Söderby). En variation mellan lägenheter på 
max 4-5 våningar och villor skulle både öka attraktiviteten på området, öka tryggheten 

för de boende och bidra till att visionen om att möta mångfalden av människors behov 
uppfylls. 

Vi yrkade därför att det inom området ska planeras för egnahemsområden och att de 

lägenheter som byggs skall vara på max 4-5 våningar. Dokumenten skall justeras efter 

denna inriktning. Vi föreslog också att en 4H-gård ska planeras på ett sätt som gör att 
den smälter in i befintlig gårdsstruktur i området. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Jag har tidigare reserverat mig mot det intentionsavtal som det i ärendet hänvisas till. 
Jag  anser att Uppsala kommun ska utvecklas på ett bättre sätt än vad den nuvarande 

politiska ledningen driver på mot. Jag anser fortfarande att kommunen inte borde ha 

ingått ett så omfattande intentionsavtal om förvärv av mark i det aktuella området. Det 
avtal som Uppsala kommun och Region Uppsala tecknat med staten ”avseende 
bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och "Nysala" i Uppsala 
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kommun” måste omförhandlas. 33.000 nya bostäder i områdena Bergsbrunna med 
omgivningar samt Södra staden till och med år 2050 är en mycket dålig plan för både 
Uppsalas nuvarande invånare och för de flesta som i framtiden planeras flytta till 

kommunen. Att genomföra dessa investeringsplaner med så kallade framtunga 
infrastrukturinvesteringar syftar till att låsa in kommunen i en icke önskvärd utveckling 
som också blir mycket dyr för kommunens invånare. I ljuset av redan omfattande 

kvalitetsbrister inom många offentliga kärnverksamheter är det tänkta tidsperspektivet 

och byggtakten också mycket oklok. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
Projektdirektiven medför att stora andelar av den jordbruksmark som finns mellan 
Sunnersta-Rosendal-Bäcklösa ska exploateras i syfte att försämra den lokala 
livsmedelsförsörjningen och förtäta Uppsala byggnadsmässigt. Allt i en anda av att ”bra 

resandeunderlag för kollektivtrafiken” ska vara överordnat alla andra värden såsom 

livsmedelsförsörjning och en bebyggelsemiljö som människor i högre grad trivs i. Det här 
är ett exempel i följd av många på hur fel socialister tänker när de behandlar människans 
villkor som underordnat centralplanerare. Dessutom är andelen hyresrätter väldigt hög i 

projektet, vilket försämrar projektekonomin och likaså i förlängningen kommunens dito. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Centerpartiet anser att spårväg är en dyr och oflexibel lösning som inte svarar mot en 

växande stads behov av kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi förordar därför BRT (Bus Rapid 

Transit) som kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. 
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§ 149  

Reviderad riktlinje för riskhantering 

KSN-2021-00987 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta riktlinje för riskhantering enligt bilaga 1, samt  
2. att upphäva nu gällande riktlinje för riskhantering enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 14 september 2016, § 174, om riktlinje för riskhantering. 

Under de senaste åren har styrningen i Uppsala kommun utvecklats inom många 

områden. Riktlinjen för riskhantering har setts över och aktualiserats i enlighet med att 
processen för riskhantering har utvecklats under de senaste åren.  

Förslaget enligt bilaga 1 är avsett att ersätta nu gällande riktlinje för riskhantering 
enligt bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 163 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2021 

• Bilaga 1, reviderad riktlinje för riskhantering 

• Bilaga 2, riktlinje för riskhantering  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 150  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av rättssäker handläggning av ärenden inom 
individ- och familjeomsorgens barn- och 
ungdomsvård 

KSN-2021-00687 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av socialnämndens handläggning av 

barn- och ungdomsärenden och överlämnat en rapport till kommunstyrelsen och 
socialnämnden för yttrande senaste den 31 maj 2021. Revisorerna bedömer att 
socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att handläggningen sker rättssäkert. 

Granskningsrapporten kan nås via följande länk. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 149 

• Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, yttrande från socialnämnden i ärendet 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

 

https://www.uppsala.se/contentassets/e5288d061fc14e49b8d27749889158b4/granskning-av-rattssaker-handlaggning-individ--och--familjeomsorgens-barn--och-ungdomsvard-2021-02-19.pdf
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Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V) lämnar ett 
särskilt yttrande: 
Det är ett faktum att socialnämnden sedan ett tiotal år är underfinansierad. 

Sjukskrivningstalen är höga och personalomsättning på myndighetssidan är 

omfattande. En hög personalomsättning gör att viktig verksamhetsutveckling och 
kvalitetsarbete blir lidande. Antalet orosanmälningar har under de senaste åtta åren 
ökat med 270%. Bemanningen för att hantera detta saknas, liksom administrativ 

personal som även dem är en viktig garant för en rättssäker handläggning. 
När PWC granskar verksamheten och kommer fram till att nämnden i stor utsträckning 
lyckas leva upp till en rättssäker handläggning, är det givetvis glädjande men kan inte 
tas som en intäkt för att tillståndet är stabilt. De förbättringsförslag som presenteras av 

kommunrevisionen är oerhört viktiga eftersom likvärdighet är en central aspekt av 

rättssäkerhet och familjers mottaglighet att göra livsstilsförändringar är oerhört 
beroende av att de bereds delaktighet och känner ansvar för sin egen livssituation. Men 
att en familj med stora hjälpbehov och långvariga bekymmer hela tiden ställs inför att 

byta socialsekreterare är ofta förödande för att få till stånd och vidmakthålla en 

livsstilsförändring. Socialnämnden gör viktiga saker för att åtgärda de utpekade 
bristerna men att socialnämnden i sitt yttrande menar att ”utvecklingsarbete pågår” 

känns inte betryggande när en av åtgärderna som åberopas är tillkomsten av 
specialisthandläggare ”en arbetsroll under utveckling”. Mig veterligen har denna tjänst 
funnits inom förvaltningen sedan omorganisationen 2015. Arbetsbeskrivningen för dessa 

har, liksom för de flesta jobb, förändrats på en 5-årsperiod men att kalla dessa för ”nya” 
är missvisande. 

Vänsterpartiet önskar att kommunstyrelsen och minoritetsstyret inför nästa årsbudget 
tar de problem som PWC’s rapport pekar ut på allvar och budgeterar för dessa. 
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§ 151  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av arbetet med att motverka, förhindra och 
hantera hot och våld mot anställda 

KSN-2021-00721 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en granskning av kommunens 

arbete med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda i Uppsala 
kommun samt en översiktlig kartläggning arbetet med att motverka hot och våld mot 

förtroendevalda till kommunstyrelsen med flera nämnder för yttrande senast den 31 
maj 2021. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 maj 2021 § 180 

• Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskning 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Eva Moberg (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är bra att KD:s (och C:s) förslag på tillägg i svaret bifölls i KSAU, arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbetet mot hot och våld är viktigt inom hela kommunen. Det är viktigt att skilja 
på trygghets- och säkerhetsaspekterna och ge personalen en bättre kompetens på 
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området. 
När det gäller hot och våld mot förtroendevalda så är den kanske allra viktigaste 
åtgärden att ha en tydlig serviceanda i hela kommunorganisationen, med en öppen och 

transparent attityd mot allmänhet och andra intressenter. Det är när man försvarar 
uppenbart ohållbara beslut och inte lyssnar på kommunmedborgarna som man bygger 
upp ett politikerförakt som i förlängningen i vissa fall leder till (oacceptabla) hot och våld 

mot politiker. 
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§ 152  

Yttrande över betänkandet Struktur för ökad 
motståndskraft (SOU 2021:25) 

KSN-2021-00814 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till justitiedepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Struktur för ökad motståndskraft 

(SOU 2021:25) till Uppsala kommun för yttrande senast 11 juni 2021.  

Planeringen för totalförsvaret har sedan det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2015 

återupptagits och i riksdagens beslut om inriktningen för totalförsvaret åren 2021–2025 

betonas vikten av att arbetet med att stärka det civila försvaret vidareutvecklas. 

En viktig del av att stärka det civila försvaret är att skapa tydliga lednings- och 

ansvarsförhållanden för att åstadkomma samordning såväl inom det civila försvaret 
som mellan det civila och det militära försvaret. Utredningen föreslår en struktur för 

ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar.  

Utredningen utgår från Försvarsberedningens rapport Motståndskraft där en rad 

brister i dagens struktur lyfts fram. Ytterligare en utgångspunkt är att det civila 

försvaret så långt som möjligt ska bygga på strukturer och processer som används 

inom krisberedskapen. Förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid ger en 
grundläggande förmåga att hantera situationer under höjd beredskap och då ytterst 
krig. Ett trovärdigt totalförsvar som är integrerat med den fredstida krisberedskapen är 

en viktig faktor som verkar både förebyggande och avhållande på en angripare. 

Utredningen kan läsas i sin helhet här. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 165 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2021 

• Bilaga, Yttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 
2021:25) 

https://www.regeringen.se/496a62/contentassets/444fe6ead7c442cba3f3d1d50c8c206e/struktur-for-okad-motstandskraft-sou-2021-25.pdf
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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 mycket viktigt att Uppsalas och övriga Sveriges beredskap höjs för att bättre klara 
av allvarliga kriser och eventuella fientliga angrepp mot vår frihet. Kommunerna har 

mycket viktiga roller att fylla i denna förstärkta försvarsförmåga. Precis som kommunens 
remissyttrande klargör är det viktigt att finansieringsprincipen alltid ska gälla när staten 

vill utöka eller överföra uppgifter till kommunerna. Det vill säga att staten ska finansiera 
dessa uppgifter. Det är en oroande trend att staten i allt större utsträckning lastar över 

lagstadgade uppgifter på kommunerna utan rimlig finansiering av desamma. 
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§ 153  

Uppföljning per mars/april och helårsprognos 
2021 för kommunstyrelsen 

KSN-2021-01288 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna uppföljning per mars/april av ekonomi, verksamhet och 

internkontrollplan samt helårsprognos per mars 2021 för 
kommunstyrelsen enligt ärendets bilaga 1, samt 

2. att anmäla helårsprognos för 2021 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för 

kommunstyrelsen. Uppföljning av uppdrag och åtgärder per april har fokus på 
planering och avvikelserapportering. Kommunstyrelsen har även besvarat särskilda 
frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser 

utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet. Tre kontrollmoment i 
kommunstyrelsens internkontrollplan ska följas upp per april. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 166 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2021 

• Bilaga 1 Uppföljning per mars/april och helårsprognos 2021 för 

kommunstyrelsen 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Eva Moberg (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kristdemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021. Detta skulle inneburit en 
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skattesänkning på 30 öre, och en bantning av kommunadministrationen, vilket skulle fått 
konsekvenser för verksamhetsplan och uppdrag till och inom kommunstyrelsen. 

  



Sida 20 (57) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 154  

Uppföljning av ekonomi per mars och 
verksamhet per april samt helårsprognos 2021 

KSN-2021-01382 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars samt 

verksamhetsuppföljning per 30 april 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. att uppdra till omsorgsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden och idrott- 

och fritidsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september med 
vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att uppnå ekonomi i 

balans 2021. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala 
kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning av 

Mål och budgets nio inriktningsmål med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag med 
statusrapportering, kommentarer vid avvikelse och information om slutår.  

Utöver detta har nämnder och bolag svarat på frågor om hur verksamhet, personal och 

ekonomi antas påverkas av ett oförändrat läge av covid-19 fram till sista juni 2021 och 

om det finns andra avvikelser som påverkar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 167 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

• Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 
2021 

• Bilaga 1, Översikt uppdrag och indikatorer 

• Bilaga 2, Ekonomisk översikt 

• Bilaga 3, Nationella nyckeltal för agenda 2030 

• Bilaga 4, Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser 
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• Bilaga 5, Beslutade styrdokument 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett 
särskilt yttrande: 

Moderaterna står för ett annat ledarskap för Uppsala. Om vår budget för 2021 hade gått 
igenom hade verksamheten haft andra mål att förhålla sig till. Vår budget hade fokus på 

en omstart för Uppsala, där företag och jobb prioriterades tillsammans med 

trygghetssatsningar. Vi ville se större satsningar på arbetsmarknadsinsatser och har 
tidigare drivit på för bättre stöd till bland annat Uppsalas restauranger och föreningsliv. 
Det är uppenbart att pandemin fortsatt drabbar kommunens verksamheter såväl som 

näringslivet och uppsalaborna hårt. 

Prognosen är en ännu högre nettokostnadsökning än budgeterat. Vi måste bryta trenden 
med höjda utgifter och kostnader. Sådant som privata aktörer eller civilsamhället kan 
göra bättre än kommunen ska de också få göra utan konkurrens från kommunen. Vi vill 

se en verksamhet som i större utsträckning prioriterar kärnverksamheten. Under 

pandemin handlar detta framför allt om högre kvalitet i äldreomsorgen, omstart för 

näringslivet, fler i arbete och ökad trygghet både i offentliga miljöer och i hemmet. Hade 
Moderaternas budget bifallits hade mer resurser gått till trygghetsskapande arbete och 

näringslivsåtgärder och mindre till det som inte utgör kärnverksamhet. Genom att se över 

de administrativa kostnaderna skapar vi också möjligheter för framtida 

skattesänkningar. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Att coronapandemins effekter på kommunens ekonomi inte blir fullt så negativa som 
tidigare prognostiseras är positivt, även om läget är fortsatt allvarligt och osäkert. Dock 

är det viktigt att överskott större än budgeterat inte är önskvärt om det sker på 

bekostnad av resurser till välfärden. 
Om prognosen håller i sig och vi ser ut att återigen göra ett verksamhetsår med kraftigt 
överskott måste vi som kommun vara snabbfotade för att kunna styra om resurser så de 
hamnar där de bäst gör nytta. Vi behöver en sund balans mellan överskott för att klara 

framtida investeringar å ena sidan, och mer resurser i vår välfärdsverksamhet å andra 
sidan. Tidigare bokslut under denna mandatperiod har tydligt visat att minoritetsstyret 
inte kunnat behärska den balansakten. 

Extremt stora överskott har tidigare år skapats på bekostnad av välfärdens behov av 
resurser. Äldreomsorgen har fått spara samtidigt som överskotten skjutit i höjden. 

Kommunen får inte göra om samma misstag en gång till och därför vill vi vädja till övriga 
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partier att stå beredda att fatta beslut som ser till att stärkta ekonomiska prognoser 
också innebär en stärkt välfärd.” 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet är kritiska till att arbetet med att nå målen inom miljö- och klimatområdet 

ständigt nerprioriteras. Höga ambitioner kräver handling, annars raser fasaden. Ett 

tydligt kvitto på detta är det tapp från plats 9 till 75 som Uppsala kommun får i 

Miljöbarometerns och Aktuellt hållbarhets ranking om Sveriges miljöbästa kommun. 

Eva Moberg (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kristdemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021. Den skulle för kommunen 
inneburit en skattesänkning på 30 öre, en satsning på äldreomsorgen, minskad 

administration, ett förbättrat företagsklimat och ökat fokus på trygghet för 

kommuninvånarna. Med vår budget hade det varit andra mål att följa upp i denna 
verksamhetsuppföljning. 
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§ 155  

Bostad för alla, program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen 2021-2024 

KSN-2020-00513 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen 2021–2024, 

2. att uppdraget om att ansluta sig till The Shift anses besvarad, 
3. att riktlinjer för bostadsförsörjningen 2016–2019 upphör att gälla, 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

4. att tillägga i handlingsplanen åtgärd 2.1.9  
Stärk kommunens vräkningsförebyggande arbete i samverkan med 

Kronofogden och hyresrättsförvaltare. Barnperspektivet är av särskild vikt 
att beakta utifrån en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. 

5. att tillägga i handlingsplanen ny åtgärd 2.1.11 

Säkerställ en ändamålsenlig skydds- och boendekedja för våldsutsatta 
kvinnor som är tillgänglig, trygg och höjer målgruppens livskvalitet samt 

har ett barnperspektiv i ärenden där barn är drabbade. 
6. att åtgärd 2.1.6 ändras till: ”Motverka svarta andrahandsuthyrningar.”, 

7. att Bostad för alla – handlingsplan för program för bostadsförsörjningen 2021–
2024 antas under förutsättning att program för bostadsförsörjningen antas, 

5. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med 
fastighetsägande bolag inom kommunkoncernen arbeta fram en inriktning för 

den koncernägda marken i syfte att uppnå inriktningen i Bostad för alla - 
program för bostadsförsörjningen 2021–2024. Uppdraget ska återrapporteras 

enligt ordinarie uppföljningsprocess per augusti 2022, 
6. att nuvarande handlingsplan Bostad för alla upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen gavs 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommuner ska också enligt lagen 

(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anta riktlinjer för 

bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Kommunens nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2016–2019 antogs 2016 (§162). Kommunstyrelsen antog därefter 
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Handlingsplan Bostad för alla 2019 (§ 17). Uppsala kommuns Program för 
bostadsförsörjningen 2021–2024 med tillhörande handlingsplan utgör kommunens 
nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Kommunstyrelsen fattade i december 2020 (§ 331) beslut om att remittera förslag till 

program och handlingsplan för bostadsförsörjningen. Remissen pågick under perioden 

23 december 2020 till den 17 februari 2021. Inkomna synpunkter har arbetats in i 

program och handlingsplan. 

Kommunfullmäktige gav i februari 2020 (§ 75) kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samband med framtagande av program för bostadsförsörjningen utreda 
konsekvenserna av åtagandet att ansluta sig till den internationella rörelsen, The Shift. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 168 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 

• Bilaga 1, Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen 2021–2024 

• Bilaga 2, Bostad för alla – handlingsplan till program för bostadsförsörjningen 
2021–2024 

• Bilaga 3, Redogörelse av inkomna synpunkter 

• Bilaga 4, Uppdrag om att ansluta sig till The Shift 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Eva Moberg 
(KD) yrkar: 

I bilaga 2 yrkar vi: 
(1) att Sista meningen i sjätte stycket på sida 6/18 stryks ” Beståndet av hyresrätter och 

hyresrätter med relativt lägre hyra behöver därför värnas och minst 30 % av 
nyproduktionen ska vara hyresrätter.", 
(2) att Delmål 1.4 på sida 7/18 stryks ”Tillkommande bostäder kompletterar de 

upplåtelseformer som saknas i ett delområde.” och ersätts med ”1.4 I områden med 

mycket hög andel hyresrätter bör dessa kompletteras med olika former av ägt eller 
delägt boende”, 
(3) att delmål 2.2 på sida 8/18 stryks, 

I handlingsprogrammet yrkar vi: 
(4) att åtgärd 2.1.4 utgår, 

(5) att åtgärd 2.1.6 ändras till: ”Motverka svarta andrahandsuthyrningar”, samt 
(6) att ovan föreslagna ändringar i bilaga 2 också utgår ur handlingsprogrammet. 

Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar: 
(1) att tillägga i handlingsplanen åtgärd 2.1.9  
Stärk kommunens vräkningsförebyggande arbete i samverkan med Kronofogden och 

hyresrättsförvaltare. Barnperspektivet är av särskild vikt att beakta utifrån en nollvision 
mot vräkningar av barnfamiljer. 
(2) att tillägga i handlingsplanen ny åtgärd 2.1.11 

Säkerställ en ändamålsenlig skydds- och boendekedja för våldsutsatta kvinnor som är 

tillgänglig, trygg och höjer målgruppens livskvalitet samt har ett barnperspektiv i 
ärenden där barn är drabbade. 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
(1) att programmet och handlingsplanens mål om andel hyresrätter höjs till 50 procent. 
(2) att andelen hyresrätter med låg hyra anges som en hygienfaktor och därmed högst 

gällande prioritering bland programmets och handlingsplanens olika mål och 

prioriteringar. 
(3) att delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas” ändras till ”2.2 Andelen hyresrätter 
ska utökas”. 

(4) att en ytterligare åtgärds tillförs om att kommunen ska ta fram en särskild 

åtgärdsplan för att säkerställa våldsutsatta kvinnors tillgång till skyddat boende och 
eget boende efter avslutad tid för skyddat boende avslutas. 

(5) att ett ytterligare delmål tillförs om att kommunens ska fasa ut förekomsten av LOV 
inom särskilda boenden för äldre i syfte att kommunen själva ska ta ansvar planering och 
utbyggnadstakt inom SÄBO. 

Eva Moberg (KD) yrkar bifall till Tobias Smedbergs (V) fjärde tilläggsyrkande (4). 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att målsättningen ska vara att andelen särskilda boendeformer och specialbostäder 

ska utgöra cirka 20% av bostadsbeståndet (13%). 
(2) att begreppet trångbodd per rum i Uppsala ska sättas till fler än 3. Nu beskrivs det 

som 2. 

Simon Alm (-) yrkar: 
(1) att i programmet ändra delmål ”1.2 Minst 30 procent av bostäderna som byggs i 

Uppsala kommun ska vara hyresrätter.” till att målsättningen för andel hyresrätter 

fastställs till ett intervall om 10-30 procent, 
(2) att kommunen i fall av markförsäljning eftersträvar likvärdig ersättning för 
markförsäljningar till projekt som utvecklar hyres- och bostadsrätter där avvikelse endast 
sker om utfall är utanför målintervallet, 

(3) att i programmet styrka delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas”, 
(4) att kommunstyrelsen omarbetar handlingsplanen i linje med ändringar av 

programmet. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Erik Pelling (S) med fleras tilläggsyrkanden mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) först, andra och tredje 

ändringsyrkanden (1-3) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) fjärde tilläggsyrkande (4) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) femte tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras femte ändringsyrkande (5) 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras övriga ändringsyrkanden (1-

4 och 6) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

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

Uppsala växer med flera tusen invånare varje år. För att fler ska kunna komma hit, leva, 

bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. För 
att bygga ikapp det underskott på bostäder som finns och för att möta förväntad 
befolkningsökning behövs 3000 nya bostäder per år. Vi vill se en variation av 
bostadstyper, med såväl hyresrätter som bostadsrätter, småhus som större hus. Vi 

behöver såväl studentbostäder som små bostäder vilka möjliggör för människor att bo 

kvar i Uppsala. Samtidigt är det viktigt att inte cementera segregation i byggandet av 
nya bostadsområden, vi vill se en god dynamik och ett möjliggörande för fler att äga sitt 

eget boende. Därför vill vi gärna se att områden med mycket hög andel hyresrätter 

kompletteras med olika former av ägt eller delägt boende. 
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Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande. 

Eva Moberg (KD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
När det gäller bostadsbyggande är det viktigt att kommunen erkänner att det inte är vi 

som är huvudaktör för bostadsförsörjningen, utan byggandet drivs fram utifrån 

efterfrågan från privatpersoner och utförs i huvudsak av privata byggbolag. Visserligen 

har kommunen en roll med sin allmännytta (Uppsalahem), bostadsförmedlingen, 
planmonopolet, och sitt eget markinnehav, men vi skulle vilja se ett annat fokus i en plan 

som den här. 
För Kristdemokraterna måste huvudändamålet med den här typen av plan vara att 
beskriva hur man ska hjälpa personer som har svårt att ordna ett eget boende. Det finns 
visserligen skrivningar om äldreboenden och gruppboenden för LSS och liknande, men 

en hel del på detta område saknas, även om detta också tas upp i de olika nämndernas 

bostads- och lokalförsörjningsprogram. Vi saknar exempelvis resonemang om 
trygghetsboenden för äldre, samt skrivningar om (skyddade) boende för våldsutsatta 
personer, och akutboenden för personer i utsatta situationer. Vi har tidigare haft ett 

härbärge för EU-medborgare som är nedlagt, men det finns idag ingenting som kan 

täcka de situationer som ibland uppstår för målgruppen, exempelvis personer i 
människohandel och trafficking. 

Poängen är att i planering av nya bostadsområden så måste dessa särskilda behov 
beaktas. Ofta glöms de bort. I exempelvis Rosendal finns inte ett enda LSS-boende 
planlagt i området. 

Det är också viktigt att det inte självklart är så att bostad kan sägas vara en mänsklig 
rättighet, i alla fall inte om man definierar begreppet strikt utifrån Europakonventionen 

som stiftades utifrån medborgerliga och politiska rättigheter (negativa rättigheter) som 
världen så starkt behövde i ruinerna av nazism och kommunism efter andra världskriget. 

Från länder som Sovjetunionen och östblocket har sedan de positiva rättigheterna, det 
vill säga de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna förts fram som de viktiga 

rättigheterna – exempelvis rätten till bostad. 
För att ge ett bättre stöd till människor i utsatta situationer yrkade vi bifall till 

Vänsterpartiets yrkande om ”att en ytterligare åtgärds tillförs om att kommunen ska ta 

fram en särskild åtgärdsplan för att säkerställa våldsutsatta kvinnors tillgång till skyddat 
boende och eget boende efter avslutad tid för skyddat boende avslutas” vilket tyvärr inte 
bifölls. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
På många sätt ett bra ärendeunderlag som väl beskriver bostadssituationen i Uppsala 

samt de behov och önskemål som finns. Jag tycker det är viktigt att inte bygga ut 

hyresbeståndet för mycket då det alltid är positivt om personer i så hög utsträckning som 

möjligt har ett personligt ägarintresse kopplat till sitt boende och dess närmaste 
omgivning. I betydligt större utsträckning måste Uppsala kommun öka andelen särskilda 
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boendeformer och specialbostäder. Genom att gå från dagens andel på 13% av denna 
form av bostäder till runt 20% kommer till exempel marknaden för prisvärda mindre 
bostäder öka samt för attraktiva boendeformer för personer som önskar en tryggare 

boendemiljö. 
I ljuset av att många vuxit upp i familjer där två till tre personer delat rum anser jag inte 
att Uppsala kommun ska acceptera en definition av trångboddhet på enbart två 

personer per rum. Tre personer som indikator på trångboddhet är rimlig. Inte minst för 

att minska på bidragsrelaterade bostadskostnader. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Andelen hyresrätter påverkar direkt kommunens ekonomi eftersom kommunen tar 
mindre betalt för mark som säljs för det ändamålet jämfört med bostadsrätter. Varför 

man låter det vara så är för att uppnå centralplanerade mål om andel hyresrätter som 

ska byggas. I handlingen vill man ha ”minst 30 procent hyresrätter” bland nybyggnation, 
vilket leder till fortsatt subventionering av just den boendeformen på skattebetalarnas 
bekostnad. Lämpligare vore att försöka få lika bra betalt för marken oavsett form av 

flerfamiljsbostad. Det leder till starkare kommunekonomi och lägre kostnader för 

byggandet av varianter av bostadsformer som kan köpas. Principiellt är det bästa för 
individer på ett generellt plan att i någon form äga sitt boende, tyvärr är det ovanligt att 

människor som föredrar hyresrätten väljer att köpa på sig en andel av det bostadsföretag 
de bor i, vilket annars skulle kompensera det uteblivna värdeskapande som ägande 
medför. 

För att komma till rätta med detta föreslår undertecknad att målsättningen görs om till 
ett målintervall för andelen hyresrätter samt kombineras med ett uppdrag om att söka 

lika betalt för marken. På så vis får kommunen en bättre ekonomi och utbudet av 
bostäder snedvrids inte av kommunen. 

I handlingen framgår att kommunen har insikten att hyresrätten är en långsiktigt dålig 
ekonomisk lösning för individer och hushåll. Ändå vill man uppmuntra till en hög andel 

hyresrätter. Det är en dålig politik att ha kunskapen att ett alternativ är sämre för 
individerna, men ändå söka tvinga in de i det alternativen eftersom de saknar goda 

förutsättningar att prismässigt konkurrera om de långsiktigt bättre lösningarna. 

Naturligtvis ska inte andelen hyresrätter värnas, utan målet bör vara flytande och mer 
orienterat mot att tidsbegränsade boenden ska finnas tillgängliga (hyresrätter), men att 
målet är att så hög andel som möjligt ska kunna komma in i ägandemarknaden i någon 
form vad gäller långsiktigt boende. Med tidsbegränsade perioder avses exempelvis första 

bostad, första bostad efter separation, första bostad i staden efter flytt hit för studier eller 
arbete osv tills man vet var man vill bo långsiktigt och har förmågan att ta det steget. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kommunen har enligt lag krav på att ha riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen. 
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Centerpartiet välkomnar att Uppsala till slut kommit fram med detta program och 
tillhörande handlingsplan. 
Till kommunfullmäktige har Centerpartiet motionerat om att detta lagkrav måste 

efterlevas och även lyft behovet av det lokala behovet av specialbostäder för studenter. 
Det är bra att handlingarna kompletterats med riktlinjer för studentbostäder men det är 
viktigt att målet som satts, 50%, svarar upp mot behoven. 

Centerpartiet kommer använda dokumenten för att fortsätta utveckla hela Uppsala 

kommun utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns i kommunens olika delar. 
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§ 156  

Detaljplan för Ångkvarnen 

KSN-2019-2633 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Detaljplan för Ångkvarnen enligt ärendets bilaga 2 och 3. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 29 april 2021, se bilaga 1, överlämnat Detaljplan 
för Ångkvarnen till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 

inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga 1 till 8 till 

ärendet. De enskilda yttranden som inkommit under samråd och granskning återfinns 
hos plan- och byggnadsnämnden, men sammanfattas och bemöts i 
samrådsredogörelsen, bilaga 4, och utlåtandet, bilaga 5. 

Beslutet om att anta detaljplanen måste ske i kommunfullmäktige, då detaljplanen 

handläggs med utökat förfarande. Det utökade förfarandet är ett krav, eftersom 
genomförandet av planen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan (se avsnittet 

Föredragning nedan). 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter med gator och torg som 
binder samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Detaljplanen ska 

möjliggöra nybyggnad av cirka 900 bostäder, tre förskolor samt cirka 4 000 
kvadratmeter lokaler. Planens syfte är även att skydda fem kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, vilka tillsammans rymmer cirka 10 000 kvadratmeter. Fyra av dessa 

byggnader får markanvändningen centrum, den femte är en teknisk anläggning. 

Detaljplanen har varit på granskning mellan den 7 december 2020 och den 11 januari 
2021. Under granskningen har 21 skriftliga synpunkter inkommit. Efter granskningen 
har fördjupade studier gjorts kring markföroreningar och störningar från Studenternas 

idrottsplats. 

Planförslaget är huvudsakligen förenligt med planprogrammet för Kungsängen 2009, 

men avviker genom att det är mindre kvarter, en variation av gator och torg samt delvis 

högre byggnadshöjder. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 169 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021 

• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens sammanträde 
den 29 april 2021. 

• Bilaga 2, Planbeskrivning, arbetsmaterial 

• Bilaga 3, Plankarta, arbetsmaterial 

• Bilaga 4, Samrådsredogörelse, arbetsmaterial 

• Bilaga 5, Utlåtande, arbetsmaterial 

• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning, arbetsmaterial 

• Bilaga 7, Särskild sammanställning, arbetsmaterial 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i första hand: 
(1) att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40 kvm per 

barn samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i andra hand, med instämmande från Stefan Hanna (-): 
(2) att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 30 kvm per 

barn samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i tredje hand: 

(3) att förslag till godkännande av detaljplanen avslås. 

Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) första återremissyrkande (1) mot 

ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) andra återremissyrkande (2) mot 

ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer slutligen 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. 
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Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet reserverade sig i kommunstyrelsens arbetsutskott till förmån för eget 
yrkande att återremittera med motivet, att möjliggöra förskolegårdar om minst 30 

m²/barn eller 3000 m² sammanhängande friyta. 

Centerpartiet reserverar sig mot att Uppsala kommun planlägger förskolegårdar som är 
för små. Med för små ytor kan inte naturliga material användas i den utsträckning som är 
önskvärt på grund av slitage. Med större friytor skulle fler träd, fler buskar och mer gräs 

kunna bidra till lokala temperaturdämpande zoner, bättre infiltration och färre 
färdigprogrammerade lekytor. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Stora delar av dessa ytor borde användas för bostadsbyggande och inte kontorsytor. De 

näringslivs- och övriga verksamhetsytor som planeras i Boländerna är tillräckliga 
centrala verksamhetsytor under lång tid framöver. Det är viktigt att säkerställa rimliga 

friytor i anslutning till förskolor. Därför tycker jag att det ska vara minst en förskolegård i 

anslutning till förskolor på minst 30 kvadratmeter per barn. Att våra barn har rimliga ytor 

för fysiska aktiviteter har livslång stor betydelse för människors välmåede. 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Ärendet berör i grunden ett redan bebyggt industriområde som görs om till ett 

bostadsområde. Det är därmed redan bebyggt och utgör inte en förtätning om 

byggnader delvis byts ut. Däremot anges ett intervall om 5-10 våningar höga byggnader, 

vilket är en sorts förtätning som skapar mindre ändamålsenliga boendemiljöer. I 
Programhandlingen ”Bostad för alla” anges specifikt att andelen markbostäder behöver 

öka eftersom det råder stor efterfrågan på sådana, och omvänt mindre efterfrågan på 

höga våningar. Detta ärende går därmed tvärsemot barnfamiljernas preferenser. 

Rent allmänt är det bra att beakta barnperspektivet eftersom de allra flesta trivs bra om 

förutsättningarna är goda för barnfamiljer, vilket skapar den mest inkluderande 
bostadssammansättningen om barnperspektivet får stå i centrum. 

Med anledning av att undertecknad behövde avvika från mötet i förtid kunde yrkandena 

inte framföras formellt. 
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§ 157  

Detaljplan för kvarteret Hugin 

KSN-2020-01302 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Detaljplan för kvarteret Hugin enligt ärendets bilaga 3 och 4. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 29 april 2021, se bilaga 2, överlämnat Detaljplan 
för kvarteret Hugin till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 

inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga 2 till 8 till 

ärendet. De enskilda yttranden som inkommit under samråd och granskning återfinns 
hos plan- och byggnadsnämnden, men sammanfattas och bemöts i 
samrådsredogörelsen, bilaga 5, och utlåtandet, bilaga 6. 

Beslutet om att anta detaljplanen måste ske i kommunfullmäktige, då detaljplanen 

handläggs med utökat förfarande. Det utökade förfarandet är ett krav, eftersom 
genomförandet av planen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan (se avsnittet 

Föredragning nedan). 

Detaljplanens syfte är att stärka kopplingarna mellan stadskärnan och Kungsängen 
genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens 

rutnätsstruktur, skapa förutsättningar för ett ökat stadsliv och bidra till en ökad 
rörlighet mellan innerstaden och Uppsalas södra delar. 

Planen gör det möjligt att bygga 300–400 bostäder, en förskola med fyra avdelningar 
och cirka 40 000 kvadratmeter bruttoarea verksamhetslokaler. En ny allmän park 

förstärker den gröna kopplingen mellan årummet och resecentrumet.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.  

Ett planprogram (Detaljplaneprogram för kvarteret Hugin i Kungsängen) togs fram som 

underlag för planläggningen. 

Detaljplanen har varit ute på granskning vintern 2020/2021, och sammanlagt inkom 29 

yttranden som i huvudsak berörde bebyggelse och gestaltning, kulturmiljö, hälsa och 
säkerhet samt park/grönfrågor. Planförslaget har kompletterats med fördjupade sol- 
och dagsljusstudier och trafikbuller- och luftutredningar. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 170 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021 

• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens sammanträde 
den 29 april 2021  

• Bilaga 2, Planbeskrivning 

• Bilaga 3, Plankarta 

• Bilaga 4, Samrådsredogörelse  

• Bilaga 5, Utlåtande 

• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning  

• Bilaga 7, Särskild sammanställning 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i första hand: 
(1) att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40 kvm per 

barn samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i andra hand: 
(2) att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 30 kvm per 

barn samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i tredje hand: 

(3) att förslag till godkännande av detaljplanen avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) första återremissyrkande (1) mot 

ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) andra återremissyrkande (2) mot 

ärendets avgörande idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer slutligen 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. 
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Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet reserverade sig i kommunstyrelsens arbetsutskott till förmån för eget 
yrkande att återremittera med motivet, att möjliggöra förskolegårdar om minst 30 

m²/barn eller 3000 m² sammanhängande friyta. 

Centerpartiet reserverar sig mot att Uppsala kommun planlägger förskolegårdar som är 
för små. Med för små ytor kan inte naturliga material användas i den utsträckning som är 
önskvärt på grund av slitage. Med större friytor skulle fler träd, fler buskar och mer gräs 

kunna bidra till lokala temperaturdämpande zoner, bättre infiltration och färre 
färdigprogrammerade lekytor. 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Ärendet berör i grunden ett redan bebyggt industriområde som görs om till ett 

bostadsområde. Det är därmed redan bebyggt och utgör inte en förtätning om 
byggnader delvis byts ut. Däremot anges ett intervall om 5-7 våningar höga byggnader, 

vilket är en sorts förtätning som skapar mindre ändamålsenliga boendemiljöer. I 

Programhandlingen ”Bostad för alla” anges specifikt att andelen markbostäder behöver 

öka eftersom det råder stor efterfrågan på sådana, och omvänt mindre efterfrågan på 
höga våningar. Detta ärende går därmed tvärsemot barnfamiljernas preferenser. 

Rent allmänt är det bra att beakta barnperspektivet eftersom de allra flesta trivs bra om 

förutsättningarna är goda för barnfamiljer, vilket skapar den mest inkluderande 

bostadssammansättningen om barnperspektivet får stå i centrum. 
Med anledning av att undertecknad behövde avvika från mötet i förtid kunde yrkandena 
inte framföras formellt. 
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§ 158  

Ägaridé för Uppsala kommun Arenor och 
Fastigheter AB 

KSN-2021-01541 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna ägaridé för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. att följande skrivelse i ägaridén: 

”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den 

växande kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala 
som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina 

roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och 
utveckla Uppsala som evenemangsplats.” 

ändras till, 

”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den 
växande kommunen och därmed bidra till att stärka Uppsala som en 

attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och 
uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad och jämlik folkhälsa och 

utveckla Uppsala som evenemangsplats.” 

Sammanfattning 

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är från september 2021 ett nytt 

verksamhetsdrivande bolag i Uppsala kommunkoncernen. Beslutet att förlägga 
verksamhet i bolaget beslutades av kommunfullmäktige i november 2020 efter en 
utredning som visade på samordningsvinster att samordna fastighetsförvaltningen i 
koncernen. 

För att tydliggöra ägarens syn på bolaget har ett förslag på en ägaridé för Uppsala 
kommun Arenor och Fastigheter AB tagits fram. En ägaridé är en koncentrerad 

beskrivning av varför Uppsala kommun har bolaget och vilken roll bolaget ska ha i 

utvecklingen av Uppsala. Ägaridén är bolagets långsiktiga direktiv och ska möjliggöra 

en perspektivförskjutning mot en styrning som innehåller kvalitativa samtal, 
uppföljning och ägardialog. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2021 

• Protokollsutdrag från Uppsala Stadshus AB 18 maj 2021 § 29 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar: 
att följande skrivelse i ägaridén: 

”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande 
kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun 
att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i 

arbetet för en ökad folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.” 

ändras till, 
”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande 

kommunen och därmed bidra till att stärka Uppsala som en attraktiv kommun att 

besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet 
för en ökad och jämlik folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.” 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 

(1) att följande skrivelse i ägaridén,  
”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på̊ 
affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och 

fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.” 
ändras till, 

”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att balansera 
målet om folkhälsa med affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga 
och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. ” 

(2) att följande skrivelse i ägaridén, 
”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande 
kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun 

att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i 

arbetet för en ökad folkhälsa...” 
ändras till,  
”Att Uppsala än mer utvecklas till att vara en attraktiv kommun att besöka, leva och 
verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en förbättrad 

och jämlik folkhälsa. ” 

(3) att följande skrivelse i ägaridén 
”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 

av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och 
ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 

långsiktighet och hållbarhet.”, 
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ändras till 
”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och 

ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 
långsiktighet och hållbar utveckling i alla dess tre delar, ekonomiskt, miljö och socialt.” 

Tobias Smedberg (V) jämkar sitt andra ändringsyrkande (2) med Erik Pellings (S) 

ändringsyrkande. 

Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar att ärendet återremitteras. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 

att ändra nuvarande uttryckta ägaridé till: 
Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med kunderna 

i fokus och på affärsmässig grund äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och 
fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor 

och fastigheter så att värde och attraktivitet ökar över tid. 
Bolaget ska vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 

långsiktighet och hållbarhet. 

Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med 
Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring 
kopplat till sitt fastighetsbestånd. 

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser och bidra till att stärka 

bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i 

sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och att stärka 
Uppsala som evenemangsplats. 

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och att förverkliga detta när eget byggande och ägande är 

planerat. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendet avgörande idag och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

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

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) kvarvarande ändringsyrkanden (1 
och 3) mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma. 

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

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

Reservationer 

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

förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande. 

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

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

Jag tycker att det är viktigt att en uttryckt ägaridé ska vara tydlig att förstå. Därför 
yrkade jag på en förändrad ägaridé som tydligare klargör den nya verksamhetens 
uppdrag. 

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med kunderna 
i fokus och på affärsmässig grund äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och 

fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor 

och fastigheter så att värde och attraktivitet ökar över tid. 

Bolaget ska vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 

långsiktighet och hållbarhet. 
Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med 

Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring 

kopplat till sitt fastighetsbestånd. 

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser och bidra till att stärka 
bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i 
sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och att stärka 

Uppsala som evenemangsplats. 
Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 

av arenor och fastigheter och att förverkliga detta när eget byggande och ägande är 
planerat. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket viktigt att skilja mellan uppdrag till förvaltningar och uppdrag till 

kommunala bolag. Bolagen ska styras genom tydliga ägardirektiv, i enlighet med 

aktiebolagslagen, kompetenta styrelseledamöter och en kompetent verkställande 
ledning. Jag anser inte att det därför är lämpligt att ge ett för övergripande uppdrag till 
vare sig Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB eller Destination Uppsala AB. 

Jag anser att det är kommunstyrelsen i samarbete med Idrotts- och fritidsnämnden samt 

Kulturnämnden som har uppdragen inom kommunkoncernen att ”vara ett föredöme i 
frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och 
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aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och 
förvaltningar tillsammans bildar en helhet.” Det är fel att lägga den förväntan på ett 
bolag som ska verka utifrån ”affärsmässiga grunder”. 

Det framgår inte heller av ärendet hur detta bolag ska kunna vara en övergripande 
ansvarig verksamhet för ” Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell 
part i kontakter med Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och 

besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.” när till 

exempel Skolfastigheter AB har lokaler som utnyttjas av kommunens medlemmar i stor 
utsträckning. 

Jag anser inte att det är rätt att definiera bolagets roll enligt nedan: 
”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 

av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och 
ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 

långsiktighet och hållbarhet.”. De ska enbart fokusera på sitt fastighetsbestånd, dess 
hyresgäster och möjliga värdeskapande arrangemang. ”Andras byggande och ägande” 

måste vara ärenden som drivs genom kommunstyrelsen, Idrotts och fritidsnämnden eller 

Kulturnämnden. 

  



Sida 41 (57) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 159  

Svar på motion om behållen 
habiliteringsersättning med anledning av 
coronaviruset från Lovisa Johansson (FI) med 
flera 

KSN-2020-02113 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 

motion väckt 25 maj  

• att personer med daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning vid 

frånvaro på grund av sjukdom eller på grund av att de tillhör en riskgrupp för 
smitta, samt ifall den dagliga verksamheten helt stänger på grund av Corona-

viruset, samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 

i samband med bokslutet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 153 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om behållen habiliteringsersättning med anledning av 

coronaviruset från Lovisa Johansson (FI) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 28 april 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 160  

Svar på motion om hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av coronaviruset 
från Lovisa Johansson (FI) med flera 

KSN-2020-02116 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI) och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 

motion väckt 25 maj 2020 

• att säkra bostad åt hemlösa under Coronapandemin genom att nyttja 

överkapaciteten inom hotellbranschen till att upphandla boenden till 
strukturellt hemlösa i kommunen, samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast 
i samband med bokslutet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 171 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av 

coronaviruset från Lovisa Johansson (FI) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 28 april 2021 

Beslutsgång 

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

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Motionärerna hade rätt i sak vid tillfället för motionens inlämnande, men det har nu gått 
ett år sedan dess och pandemiläget har förändrats. Det är dåligt hanterat av det politiska 

minoritetsstyret att man inte kunde leverera ett beslutsförslag på denna motion mycket 

snabbare, särskilt med tanke på att pandemirelaterade frågor i regel är av akut karaktär. 
Det ska inte behöva ta ett helt år att producera en sida text som svar på en motion där 
styret rimligtvis redan från början hade en klar åsikt. 
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§ 161  

Svar på motion om jämlikhetskommission 
från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-02118 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att snarast möjligt återkomma med ett förslag till 

inrättande av samt direktiv för en politiskt oberoende jämlikhetskommission. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 172 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 

• Bilaga, Motion om jämlikhetskommission från Tobias Smedberg (V) 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer 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 med motiveringen: 

Svaret som nämnden lämnas är i sig fylligt och säkert formellt riktigt. Vi vill dock tillföra 
och understryka att det är ett reellt problem för de elever som i vardagen kanske bara har 
skollunchen som måltid under dagarna. Ett fåtal, men för just de eleverna ett stort 
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problem. I svaret redogörs för åtgärder som genomförts i skolorna men ett perspektiv 
som glöms är det som vi i Vänsterpartiet ofta lyfter, nämligen risken för stigmatisering av 
försörjningsstödstagare. Att hämta mat på skolan kan vara utpekande och kan göra att 

man avstår. Ett kupongsystem är ofta bättre då det ges till alla elever. Ett förslag för 
framtiden till Uppsalas skolor. I svaret lyfts också regelverket kring försörjningsstöd upp 
vilket är bra eftersom detta påverkar besluten. Men som ofta så kan detta också innebära 

svårigheter att faktiskt uppmärksamma och hjälpa de elever som verkligen behöver stöd. 

Att det inte kommit in några ansökningar med anledning av läget kan uttolkas på två 
sätt. Antingen är lösningen från skolorna fungerande eller så är stigmatiseringen så stark 

att barn till försörjningsstödstagare avstår från sin skollunch. Skulle så vara fallet är det 
något som vi måste beakta. Detta bör vara av intresse för nämnden och frågan borde 

kunna ingå i den brukarundersökning som är på gång. Med tanke på att framtiden kan 
innehålla fler pandemier och kriser så bör vi vara intresserade av att veta. Det kan också 

bli ett underlag för hur våra gymnasieskolor kan agera i framtiden och borde alltså vara 
av intresse även för Utbildningsnämnden. 

  



Sida 46 (57) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-05-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 162  

Svar på motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 
Jansson (FI) med flera 

KSN-2020-02124 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en 

motion väckt 25 maj 2020 att försörjningsstödet för de familjer som har barn i 
gymnasieutbildning höjs från och med gymnasieskolornas stängning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 173 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 

Jansson (FI) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 29 april 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 163  

Svar på motion om utvärdering av åtgärder 
inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19 
från Jonas Petersson (C) med flera 

KSN-2020-02626 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C) och Mikael Eriksson (C) föreslår i en motion väckt 

31 augusti 2020  

• att ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en redogörelse för på vilket sätt 

de olika aktörerna inom den dagliga verksamheten har vidtagit åtgärder samt 
vilka konsekvenser detta medfört, samt 

• att ge omsorgsnämnden tillsammans och idrotts- och fritidsnämnden i 
uppdrag att tillsammans se hur verksamheterna kan samverka för ökad fysisk 

aktivitet och ökat välbefinnande. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 154 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av 
covid-19 från Jonas Petersson (C) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 28 april 2021 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

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

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet reserverar sig i kommunstyrelsens arbetsutskott mot förslag att besvara 
motionen till förmån att bifalla motionen. 
Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, 

LSS. Utgångspunkten med motionen var att få vidtagna åtgärder dokumenterade för att 
lära och utveckla denna rättighetsreform. I motionen beskrivs hur personalen lyft fram 

hur positiva effekter uppstått på grund av framtvingade förändringar för att minska 

risken för smittspridning. Svaret som Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 

försöker ge frågan om vilka konsekvenser den förändrade verksamheten inneburit lyser 
med sin frånvaro. Större utrymme ges åt att förklara hur Socialstyrelsens ändrade 

riktlinjer möjliggjort bibehåller ersättning på 61 kronor per dag även om personen inte 
kunnat delta på sin beviljade dagliga verksamhet samt en tillfällig höjning av 

dagersättningen under 2020 som möjliggjorts av tillfälliga riktade statsbidrag. 

När motion skrevs var Uppsala och Sverige i början av den världsomspännande Covid-

pandemin. Smittan innebar då att framför allt boende för äldre fick stora konsekvenser. 
Många äldre fick betala med sitt liv i värsta fall eller i bästa fall med isolering när 

verksamheternas rutiner inte fungerade för att stoppa smittspridningen i denna 

riskgrupp. Tvärt emot situationen i äldreomsorgen såg vi inte samma lavinartade 

smittspridning inom daglig verksamhet, som också var och är en riskgrupp för viruset 
SARS-CoV-2 som orsakar Corona. Att Uppsala kommun, som är en av Sveriges kommuner 
med störst utbud av daglig verksamhet, med cirka 80 verksamheter i egen regi och 
ytterligare 14 andra leverantörer inte ger svar på vilka framgångar de framtvingade 

förändringarna resulterat i är en besvikelse för alla som vill utveckla den dagliga 

verksamheten. 
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§ 164  

Svar på motion om bastu i finskt 
förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 

KSN-2021-00547 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Artemis Lumarker (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att Uppsala kommun 

skapar och driver en finsk bastuflotte i kommunal regi och arbetar in beslutet i 

kommunfullmäktiges budget för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 174 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

• Bilaga, Motion om bastu i finskt förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar: 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Erik Pellings (S) yrkande om 
besvarande och mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till motionen och finner 

att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Reservationer 

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

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 165  

Svar på motion om återvandring från Linnea 
Bjuhr (SD) 

KSN-2021-00931 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 22 mars 2021 att  

• i lämplig förvaltning inrätta en avdelning som ska ge råd och stöd för 

återvandring, särskilt riktat till de som studerar långvarigt på SFI, uppbär 
försörjningsstöd, personer med avvisningsbeslut och personer som lever en 

kriminell livsstil,  

• att avdelningen ska utbilda berörd personal i kommunen om återvandring, 

• att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att underlätta för återvandring med 
särskilt fokus på ”cost-benefit” utifrån nämndens ansvar, där även ekonomiska 

incitament inom lagliga ramar erbjuds vid individuell efterfrågan på 

återvandring, samt  

• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda efterfrågan av återvandring och 

återkomma till fullmäktige med förslag på ytterligare åtgärder för att 

underlätta för frivillig återvandring. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 155 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2021 

• Bilaga, Motion om återvandring från Linnea Bjuhr (SD) 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 

att bifalla motionens fjärde att-sats. 
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Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att identifiera på vilka sätt personer som önskar 
återvända till sina hemländer kan, vad gäller de kommunala instanser de har kontakt 

med, få bättre information och stöd i processen att flytta tillbaka, och därmed anses 
motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag om avslag till motionens fjärde att-
sats (4) mot Stefan Hannas (-) bifallsyrkande av densamma och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande om besvarande av motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Reservationer 

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

motiveringen: 
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle ges i uppdrag att identifiera på vilka sätt personer 

som önskar återvända till sina hemländer kan, vad gäller de kommunala instanser de 
har kontakt med, få bättre information och stöd i processen att flytta tillbaka, och 

därmed skulle motionen anses besvarad. 

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

motiveringen: 

Det är rimligt att kommunen utreder om det finns ett intresse för återvandring och i så fall 
dess omfattning. Många personer som kommit till Sverige de senaste åren kan sannolikt 

känna sig besvikna över hur dåligt det svenska samhället lyckats integrera dem in i 
självförsörjning och att börja se sig som en del av det positiva samhällsbygget i Uppsala. 

Eftersom många saknar ekonomiska förutsättningar för en eventuell återvandring kan 

det vara värdefullt att försöka förstå under vilka förutsättningar en återvandring kan 
vara önskvärd. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett 
särskilt yttrande: 
I Uppsala kommun finns många integrationsprojekt, men mycket lite stöd till den som 

fått avslag på sin ansökan. Idag är det Migrationsverkets ansvar, men många som fått 
avslag lämnar inte Sverige utan lever i det dolda. Vi kan aldrig acceptera att människor 

lever i skuggsamhällen och riskerar att utnyttjas under slavliknande förhållanden. Det 
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måste vara tydligt vad som gäller, på samma sätt som ett ja ska vara ett ja är ett avslag 
ett avslag. 
Moderaterna yrkade avslag till SD:s motion och förespråkar istället ett återvändandestöd 

som ska fungera som en länk mellan den som fått avslag på sin ansökan och 
mottagarlandet. 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Motionen bygger på att hjälpa människor som flyttat till Uppsala, men vill återvända till 
sitt hemland. Det saknas hjärta i politiken om man inte vill stötta dessa människor i något 

som kan vara svårt att ordna på egen hand om man fastnat här i en beroendeställning av 
sociala insatser. Det blir ju därtill ekonomiskt vansinne att tvinga kvar människor här i 
kommunen på kommunens bekostnad om personerna i fråga egentligen vill flytta 
härifrån till en tillvaro där de kan stå på egna ben. 

Med anledning av att undertecknad behövde avvika från mötet i förtid kunde yrkandena 

inte framföras formellt. 
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§ 166 

Fyllnadsval 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse Alf Karlsson (MP) till ersättare i styrgruppen för närvård, 

2. att entlediga Tobias Smedberg (V) från uppdraget som representant i Fairtrade 

City, 
3. att utse Hanna Victoria Mörck (V) till representant i Fairtrade City, 
4. att utse Angelica Larsson (L) till ledamot i jämställdhetsrådet, samt 

5. att bordlägga fyllnadsvalet av en ledamot i jämställdhetsrådet. 
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§ 167  

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 11 maj till 23 maj 

2021 till protokollet. 
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§ 168 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 

11 maj till 23 maj 2021 till protokollet. 
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§ 169 

Informationsärenden 
 

Uppföljning av äldrenämndens krishantering under 2020 

Föredragande: Lenita Granlund, vård- och omsorgsdirektör. 

Statusuppdatering om covid-19 

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

Återkoppling om planerade sommarlovsaktiviteter 

Föredragande: Gunilla Sjöblom, fritidschef. 

 


