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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden 26 februari–
30 mars 2021 till protokollet. 

Sammanfattning 

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 26 februari till och med 30 mars 2021: 

1. Rapport Uppsala Fairtrade City 2020Protokoll från krisledningsnämnden 2021-

02-05 
2. Verksamhetsplan Uppsala Fairtrade City 2021 

3. Målsättning för arbetet med Fairtrade City 2021 
4. Protokoll och bilagor Miljomålsrådet 19 november 2020 

5. Protokoll och bilagor Miljömålsrådet 21 januari 2021 

6. Protokoll Jämställdhetsrådet 8 mars 2021 
7. Minnesanteckningar och bilaga Upphandlingsrådet 12 mars 2021 

8. Protokoll Dalabanans Intressenter 29 januari 2021 
9. Kallelse till föreningsstämma Dalabanans Intressenter 

10. Protokoll från centrala samverkansgruppen 24 mars 2021 

Datum:  

2021-03-31  

Kommunledningskontoret  

 

 
Handläggare:  

Niska Lars 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Rapport Uppsala Fairtrade City 2020 

Fairtrade  

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och 

anställda i världens utvecklingsländer att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor. 
Genom Fairtrade får människor i länder med utbredd fattigdom tillgång till en 
internationell marknad och en möjlighet till ökad försäljning. Fairtrade-märkning är en 

garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Kriterierna 
ställer krav på lönenivån och sätter ett garanterat minimipris för produkten, därtill 

långsiktiga handelsrelationer och avtal mellan producent och köpare. Kriterierna 
reglerar också arbetsvillkoren för anställd arbetskraft, med avseende på de anställdas 

säkerhet och hälsa.  

Fairtrade City 

Fairtrade City syftar till att öka kunskap och försäljningen av varor och tjänster som är 

producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Det handlar om att samla olika 
aktörer i kommunen för att samverka för en mer etisk och rättvis handel och 
konsumtion. 

Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige av kommuner som engagerar sig 
för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Fairtrade City 

innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt 
informationsarbete samt utbud av rättvist handlade produkter i butik och på 

arbetsplatser. 

Vad diplomeringen syftar till 

Uppsala omdiplomerades 28 februari 2020 som en Fairtrade City. Diplomeringen 

innebär bland annat att Uppsala kommun, tillsammans med andra aktörer inom 
kommunens geografiska område, arbetar med informationsinsatser och evenemang 
för att få ett ökat engagemang för rättvis handel och ett större utbud av certifierade 

produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.   

Datum: Diarienummer: 

2021-02-26  KSN-2020-03659 

Kommunstyrelsen   

Rapport Uppsala FTC  2020 

 
Handläggare:  

Andreas Haesert 
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Fairtrade City-diplomeringen bör framförallt ses som en förändringsprocess. Syftet är 

att diplomeringen ska uppmuntra och motivera en löpande förändring och förbättring.  

Därför ingår också krav för att behålla diplomeringen, bland annat att rättvist handlade 
produkter successivt ska öka genom ökad andel konsumtion för en eller flera 

produkter alternativt att nya produkter väljs. På grund av ökat administrativt arbete i 
samband med diplomeringarna så debiterar Föreningen för Fairtrade årligen från och 

med 2017 Uppsala kommun en diplomeringsavgift på 25 000kr. 

Styrgrupp och styrgruppens arbete 

Arbetet med Fairtrade City leds av en styrgrupp med representanter från hela 
lokalsamhället – kommunen (politiker och tjänsteperson), lokala näringslivet och 
civilsamhället. Ansvaret för att uppnå Fairtrade City-kriterierna är därför delat mellan 

kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen ansvarar för att driva 

informationsarbetet kring rättvis handel och etisk konsumtion mot medborgare samt 
samverkan med det lokala näringslivet i att öka utbudet av rättvist handlade 
produkter. Kommunen ska jobba för en ökad etisk upphandling/inköp inom sin egen 

organisation och utbilda, informera om rättvis handel samt vad det innebär att vara en 

Fairtrade City. För att Fairtrade City-diplomeringen ska kvarstå krävs att styrgruppen 
redovisar att samtliga kriterier har utvecklats i jämförelse med tidigare år. Styrgruppen 

ska också träffas minst fyra gånger per år och ansvarar för att minst fyra 
informationsinsatser genomförs årligen. 

Styrgruppen för Fairtrade City Uppsala 2020  

Medlem/ledamöter Organisation 

Mohamad Hassan 

(Styrgruppsordförande) 
Styrgruppsordförande (L) kommunalråd, Uppsala kommun 
 

Therez Almerfors  Styrelseledamot (M) kommunalråd, Uppsala kommun  

Tobias Smedberg Styrelseledamot (V) kommunalråd, Uppsala kommun 

Hanna Victoria Mörck 

(har under en del av 2020 

ersatt Tobias) 

Styrelseledamot (V) kommunalråd, Uppsala kommun 

Andreas Haesert 

(Samordnare)  
Tjänsteperson, Uppsala kommun, (Ej ledamot i styrgruppen) 

Bertil Högberg 

(Ambassadörskontakt) 

Styrelseledamot, Uppsala Missionskyrka och Fair Trade Shop 

Globalen 

Charlotte Backlund   Styrelseledamot, Studieförbundet Bilda 

Henric Engström  Styrelseledamot, Handelsanställdas förbund 

Lisa Thörn  Styrelseledamot, CitySamverkan 

Cajsa Johansson  
 

Styrelseledamot, Cajsas Kök  

Maria Heldt   Styrelseledamot, Fackförbundet Vision 

Anna Rehnberg   Styrelseledamot , Studieförbundet Sensus 

Turid Apelgårdh   Styrelseledamot, SeSam 
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Kommunens interna organisation  

Tre kommunalråd representerar kommunen i styrgruppen, en av dessa innehar 

ordförandeskapet. Kommunledningskontorets tjänsteperson från Avdelningen för 
näringsliv och destination har under året haft ett samordnande ansvar för kommunens 

deltagande i Fairtrade City och varit kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige samt 
ansvarig för den årliga ansökan för omdiplomering. Kopplat till arbetet med Uppsala 
Fairtrade City har det dessutom funnits en kommunikatör från Stab kommunikation 

med ansvar för den interna samt externa kommunikationen. Kommunens interna 

arbete har även berört, Staben för upphandling och inköp, Avdelningen måltidsservice, 
Avdelningen för social hållbarhet samt Avdelningen för kansli. 

Målsättning och handlingsplan 2020 

För att fortsättningsvis vara en Fairtrade City krävs bland annat att rättvist handlade 

produkter successivt ska öka genom ökad andel konsumtion för en eller flera 

produkter alternativt att nya produkter väljs. 

Målsättning var att andelen av dessa Fairtrade märkta produkter av totalen skulle öka 
under 2020. Hög ambition fanns att även utöka sortimentet med Fairtrade märkta 

produkter. 

PRODUKT Resultat 2019 (%) Mål 2020 (%) 

Kaffe 90,84 95 

Automatchoklad 94,4 98 

Te 72,83 80 

Honung 39,6 45 

Kakao 88,8 90 

Socker 0,4 1 

Bananer 21,7 22 

Rosor 100 100 

  

Styrgruppen skulle bland annat verka för att Uppsala kommun ökade den offentliga 

etiska konsumtionen med fokus på principerna för rättvis handel samt uppmuntra det 
lokala näringslivet till fortsatt engagemang och ökat utbud av rättvist handlade 
produkter.  

Informations- och aktivitetsinsatserna som planerades utgick ifrån 2020 års 
handlingsplan och var bland annat att samverka på större befintliga evenemang samt att 
Uppsala Fairtrade City skulle själva skulle arrangera ett större event 

Man skulle dessutom möjliggöra folkbildning för medborgare avseende rättvis handel 

samt information om att vara en Fairtrade City. Arbetet med 
information/utbildningstillfällen om att vara en Fairtrade City för kommunala 
tjänstepersoner i de olika verksamheterna, förvaltningarna och bolagen skulle också 
fortsätta.     

Arbetet och måluppfyllelse 2020 

Styrgruppen har träffats vid fyra tillfällen, den 5 februari, 20 april, 7 september samt 

den 30 november. Under våren 2020 skapades en ny arbetsgrupp som specifikt skulle 
jobba med utvecklingen av sortimentet gällande Fairtrade produkter tex livsmedel mm 
i Uppsala kommuns egen organisation. Syftet var att man mer samlat och effektivt 
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skulle kunna ta fram nya produkter. För att få bästa utväxling i arbetet så deltog 

politiker (kommunalråd), tjänstepersoner från bland annat stab upphandling-inköp, 

avdelningen måltidservice, samordnaren samt representation från styrgruppen.  

Under 2020 har det tillkommit 5 nya Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter som 

framöver kommer att ingå i sortimentet som redovisas till Fairtrade Sverige (se tabell 
nedan). 

På grund av pandemiläget som rådde större delen av 2020 har förändringar varit 

nödvändiga gällande den beslutade handlingsplanen för 2020. En del av de planerade 

aktiviteterna och informationsinsatserna fick ställas in bland annat Fairtrade 
Challenge, deltagande på Kulturernas Karneval, Måltidsmässan samt Schysst jul. MR-
Dagarna flyttades fram till april 2021. 

Trots detta har Uppsala Fairtrade City under 2020 genomfört aktiviteter samt ett antal 
olika kommunikativa insatser via sociala medier, kommunens interna Insida samt 

lokalmedia. Material som används i samband med detta har till största del varit 

egenproducerat.  Under 2020 har kommunikations insatser gentemot näringslivet ökat 
genom tex nyhetsbrev, kampanj i lokaltidningen mm. Uppsala Fairtrade City har 
dessutom samverkat med Fairtrade Sverige gällande att erbjuda kurser för anställda 

inom kommunens egen organisation samt för Uppsalas övriga invånare.  

Uppsala Fairtrade City vann pris för bästa kampanj under Fokus veckorna som 

arrangeras under två veckor i hela Sverige. Priset delades ut av Fairtrade Sverige.                

Kommunens kommunikationsstab har löpande ansvarat för produktion samt 

informationsarbetet i de tillgängliga interna och externa kommunikationskanalerna 

rörande Uppsala Fairtrade City och dess arbete. 

Kommunens inköp av Fairtrade-märkta produkter 

Kommentar: Det har varit brist på Fairtrade märkt honung 2020 och produkten har 

varit slut hos leverantören. Totala inköpen av kaffe har varit betydligt lägre 2020 pga 
hemarbete under pandemin, något som ger negativt utfall även på Fairtrade märkt 

kaffe detsamma gäller även Fairtrade märkt te. 

Produkt Total värde 

2019 

Värde 

Fairtrade- 

märkta 

produkter  

2019 

Andel 

Fairtrade-

märkta 

produkter 

av totalen 

i % 2019 

Total värde 

2020 

Värde 

Fairtrade- 

märkta 

produkter 

2020 

Andel 

Fairtrade-

märkta 

produkter 

av totalen i 

% 2020 

Automatchoklad 189 057kr   181 757kr 94,4% 198 245kr 198 245kr 100% 

Bananer  2 208 962  479 495  21,7 % 1 985 627kr 438 226 22% 

Kaffe  5 387 265kr  4 893 892kr  90,84% 2 605 893kr 2 217 900kr 85,11 % 

Kakao   35 960kr  31 917  88,8 % 42 461kr 35 726 kr 84,1 

Socker  500 759kr 1 909  0,4 % 314 396kr 8 465kr 2,69% 

Te  738 954kr  538 198kr  72,83 % 534 246kr 186 758 34,96% 

Rosor  10 000kr 10 000kr 100% 37 544kr 37 168 kr 99% 

Honung  149 211kr  59 084kr 39,6%    145 814kr 42 645kr 36,1% 
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Nya 

tillkommande 

produkter 2020 

Total värde 

2020 

 

Värde 

Fairtrade- 

märkta 

produkter 

2020 

Andel 

Fairtrade 

Märkta 

Produkter 

av totalen i 

% 2020 
Vitpeppar 39 590kr 21 150kr 53,4% 

Svartpeppar 152 856kr 69 395kr 45,4% 

Pannkakssylt 374 161kr 294 358kr 78,8% 

Lingonsylt 1 200 286kr 915 201kr 76,2% 

Äppelmos 189 193kr 91 771kr 48,5% 

Genomförda aktiviteter, kampanjer mm 2020 

Digital Kurs för medarbetare inom Uppsala kommun 

Syfte: Genom att erbjuda utbildning öka kunskapen i vad det innebär att vara en 

Fairtrade City och kopplingen till arbetet med Agenda 2030                                        
Målgrupp: Medarbetare inom Uppsala kommuns egen organisation                      

Arrangör: Uppsala kommun i samarbete med Uppsala Fairtrade City och med 

utbildningsmaterial från Fairtrade Sverige                                                                               
Aktivitet: Under våren och hösten genomfördes två kampanjer internt; Informera och 

marknadsföra kurs-utbildningstillfälle via Uppsala kommun eget intranät.  

Digital Kurs för Uppsalabor  

Syfte: Genom att erbjuda utbildning öka kunskapen i vad det innebär att vara en 
Fairtrade City och kopplingen till arbetet med Agenda2030                                          
Målgrupp: Uppsalabor                                                                                                                         

Arrangör: Uppsala Fairtrade City och med utbildningsmaterial från Fairtrade Sverige     
Aktivitet: Att via bland annat nyhetsbrev och annonser erbjuda digital utbildning/kurs 

på Uppsala Fairtrade Citys hemsida. 

Kampanj i samband med Fokus veckorna v41-42 

Syfte: Att för den breda publiken skapa större intresse för hållbar handel och ökad etisk 
konsumtion.                                                                                                                                                    
Målgrupp: Uppsalabor samt det lokala näringslivet                                                               

Arrangör: Uppsala Fairtrade City i samarbete med Näringslivsenheten på Uppsala 

kommun.                                                                                                                                                     
Aktivitet: Kampanj som bygger på egenproducerat material publicerat i Uppsala Nya 
Tidning med upplägget att synliggöra lokala företagsprofiler som goda ambassadörer 

och på så sett inspirera andra företag i arbetet med hållbar handel och ökad etisk 
konsumtion. Syftet var även att visa den ”vanliga” Uppsalabon att lokala företag 
arbetar aktivt med detta. 
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Digital Studiecirkel i samband med Fokus veckorna 

(ambassadörsutbildning) 

Syfte: Att fördjupa kunskap och förståelse kring vad Fairtrade är och hur det fungerar   

Målgrupp: I första hand Uppsalabor, volontärer på Fair Trade Shop Globalen samt 
medlemma i Fairtrades aktivistgrupp                                                                                         

Arrangör: Studieförbundet Bilda och Globalen samt Uppsala Fairtrade City.      
Aktivitet: En ambassadörskurs fördelad på 4 kvällar.  

Diplomering 

Samtliga av de registrerade företag/organisationer/föreningar som har Fairtrade-

märkta produkter fick ett tillsänt diplom med tillhörande följebrev i samband med 
offentliggörandet i maj av att Uppsala återigen diplomerats som en Fairtrade City  

Sociala medier  

Under året har information och kampanjer genomförts bland annat i Uppsala 
kommuns olika sociala medie-kanaler. 

Artikelkampanjer i lokal media 

Varje år genomförs en samlad lokal mediakampanj där Uppsala Fairtrade City och 

Uppsala kommun tillsammans är avsändare i Uppsala Nya Tidning som syftar till att 

informera om att vi är en Fairtrade City och vad det innebär. Som ett komplement till 
mediakampanjen finns ett understöd av insatser via sociala medier, digitala stortavlor 

mm. Målsättningen är att skapa ett brett engagemang i hela samhället genom en tydlig 

och inspirerande information. Alla artiklar som publiceras har använts efteråt i andra 

kanaler bland annat på hemsidan  

Mediakampanjen på tre sidor som genomfördes i samband med Fokus veckorna under 

2020 hade ett näringslivsperspektiv där upplägget var att visa upp kända 

Uppsalaprofiler som lyfter Fairtrade och vikten av ett fortsatt arbete i att öka den etiska 
konsumtionen. Målsättningen var att synliggöra goda ambassadörer och inspirera 
andra företag i denna fråga. Viktigt var även att synliggöra för Uppsalaborna att det 

finns ett engagemang bland de lokal företagen i dessa frågor som i slutändan innebär 
ett större sortiment av Fairtrade produkter.  

Barn och ungdom 

En större artikel riktat mot gymnasieelever gjordes i ungdomstidningen Word.               

Annons/informations kampanj kopplat till Schysst Jul 

Uppsala Fairtrade City brukar årligen vara med på arrangemanget Schysst Jul i 
december som genomförs i Missionskyrkan. På grund av pandemiläget så ställdes 

detta evenemang in. Som ett alternativ till att detta inte genomfördes så skapades en 
annons/informationskampanj på ämnet Schysst Jul under december i lokal media 

samt sociala medier. 
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Förnyelseansökan 2020 

En förnyelseansökan lämnas årligen in till Fairtrade Sverige avseende omdiplomering. 

Ansökningsförfarandets omfång varierar från år till år. 2020 års ansökan var mindre i 
omfång och behövde bland annat beskrivningar på planerade insatser/aktiviteter 

rörande Fairtrade Citys arbete samt information om styrgruppens sammansättning 

2021 år ansökan är större i omfång och behöver bland annat historik- och 
nutidsstatistik samt en estimering gällande framtid avseende Uppsala kommuns etiska 
konsumtion. Dessutom skall en utförlig beskrivning lämnas gällande vad som 
genomförts avseende informationsaktiviteter och samarbeten de senaste två åren 
samt vad som är planerat under 2021 gällande detsamma.  
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Inledning 

Uppsala Fairtrade Citys verksamhetsplan beskriver styrgruppens planering, 
ansvarsfördelning och fokusområden för 2021. 

Syfte och mål  
Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, 

nationellt, regionalt och lokalt. För att aktivt bidra till förändring för odlare och 

anställda i länder med utbredd fattigdom är Uppsala en Fairtrade City. Det innebär att 

Uppsala kommun tillsammans med lokala näringslivet och civilsamhället jobbar för 

mer hållbar handel och ökad etisk konsumtion med koppling till några av de globala 

målen i Agenda 2030. 

Organisation och ansvarsfördelning 
o Styrgruppen för Uppsala Fairtrade City 

o Samordnare/kontakt Uppsala Fairtrade City  

o Kommunikatör kopplat till Uppsala Fairtrade City 

o Administratör kopplat till Uppsala Fairtrade City  

Uppsala Fairtrade Citys arbete leds av en styrgrupp med representanter från 
lokalsamhället – kommunen (politiker och tjänsteperson), näringslivet och 

civilsamhället.  

Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger under 2021 och redovisar verksamheten 
till Fairtrade Sverige i slutet av februari 2022 i samband med förnyelseansökan. 

Styrgruppen ansvarar för inventeringen av såväl produkter som antal 

butiker/restauranger/ hotell och caféer samt andra aktörer inom näringsliv och civila 

samhället. Uppsala kommun ansvarar för inventeringen och statistik inom sin egen 

organisation. 

Styrgruppen ansvarar för att de nya kriterierna som börjar gälla fr.o.m. 2021 uppfylls. 
Utöver att säkerställa de obligatoriska baskriterierna har styrgruppen även som 
ambition att klara de meriterande kriterierna. 

Samordnarens ansvar är bland annat att vara kontakt gentemot Fairtrade Sverige för 

styrgruppen och Uppsala kommuns räkning samt att samordna och hålla samman det 

pågående arbetet. Samordnaren ansvarar även för den årliga förnyelseansökningen 
avseende omdiplomering samt årsrapporten. 

Kommunikatören ansvarar i samråd med samordnaren och styrgruppen för att 
Uppsala Fairtrade City och dess arbete kommuniceras på ett optimalt sätt utifrån 
beslutad verksamhetsplan. Kommunikatören ansvarar i samråd med samordnaren 
även för den interna kommunikationen inom Uppsala kommuns egen organisation.  

Administratören ansvarar för att hålla ihop styr- och arbetsgruppsmöten t.ex. 
sammankalla, minnesanteckningar samt även vara visst understöd vid evenemang. 



Sida 3 (6) 

 

Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper bildas och sammanträder utefter behov under 2021.  

Risker 

På grund av rådande pandemiläge finns risk för att en eller flera planerade 
aktivitets - och informationsinsatser som ingår i verksamhetsplanen kan komma 
att ändras eller utgå. 

Fokusområden 
1. Att verka för att Uppsala kommun ökar den offentliga etiska konsumtionen, i 

antal och/eller andel, med fokus på principerna för rättvis handel. 

 

2. Att verka för att öka kunskapen hos medborgarna, näringslivet, civilsamhället 

om att vi är en Fairtrade City och vad det innebär. 

 

3. Att uppmuntra det lokala näringslivet till fortsatt engagemang och ökat utbud 

av Fairtrade-märkta produkter. 

 

4. Att Uppsala kommuns egen organisation med tillhörande bolag skall öka 

kunskapen om att vi är en Fairtrade City och vad det innebär. 

Planering gällande aktiviteter för information, 
engagemang och samarbete 
Att under 2021 genomföra minst fyra mindre eller minst två större aktiviteter för 

information, engagemang och samarbete.  
Minst en av aktiviteterna ska vara öppen och anordnas för allmänheten. 

Att verka för att aktiviteter och samarbeten som genomförs kombineras med andra 

hållbarhetsfrågor såsom Agenda 2030, miljö/klimat, lokalt odlad mat, barns 

rättigheter, jämställdhet och hållbar finans.  

Utöver egna aktiveter kan Uppsala Fairtrade City delta på redan etablerade 

evenemang tex. Valborg, Kulturernas karneval, Kulturnatten, Vakna Uppsala och 
Schysst jul. Planeringen kan justeras och anpassas under året. 

Alla Hjärtans Dag  

Under Alla hjärtans dag den 14 februari uppmanar vi alla till att visa omtanke till 
människor som producerat rosorna och chokladen vi ger bort. 

Syfte:  Att genom en kampanj/ informationsinsats synliggöra att vi är en Fairtrade City. 

Målsättning: Att uppmuntra till mer hållbar handel och ökad etisk konsumtion bland 
våra medborgare samt stimulera företag/föreningar/organisationer till ett fortsatt 
aktivt arbete. 
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Mänskliga rättighetsdagarna 19-21 april 2021  

Uppsala Fairtrade City kommer under dessa dagar ha en bemannad monter och 

samverka med Uppsala kommun gällande arbetet med de globala målen i Agenda 
2030. Uppsala Fairtrade City kommer även i samverkan med Fairtrade Sverige 
genomföra ett seminarium på den öppna scenen. 

 Syfte: Att visa upp och informera om de gemensamma målen i arbetet med hållbar 

utveckling. Målsättning: Att fler får en ökad förståelse att vi tillsammans kan göra 
skillnad. 

Fairtrade Challenge 6-9 maj 2021  

Genomföra information/ marknadsföring och ett eget event kopplat till Fairtrade 

Challenge samt informera om Uppsala som Fairtrade City och vad det innebär  

Syfte:  Att genom en riktad kampanj få fler/många att fika Fairtrade-märkt i Uppsala 

under själva fikadagarna.   

Målsättning: Att öka kunskapen om att vi är en Fairtrade City samt uppmuntra till 

hållbar handel och ökad etisk konsumtion 

World Fairtrade Day, omdiplomeringen lörd 8 maj 2021  

Att informera om World Fairtrade Day och i samband med detta kommunicera om vår 

omdiplomering för 2021. Dom nya diplomen kopieras upp och sprids till alla 

deltagande företag/föreningar och organisationer som ett sätt att marknadsföra 
Uppsala som en Fairtrade City.  

Syfte:  Att genom en riktad kampanj synliggöra att vi är en Fairtrade City och vad det 
innebär.  

Målsättning: Att skapa intresse och större engagemang för hållbar handel och etisk 
konsumtion samt stimulera företag/föreningar/organisationer till ett fortsatt aktivt 

arbete.  

Måltidsmässan hösten 2021 

Uppsala Fairtrade City kommer under detta event att ha en bemannad monter och 

samverka med Uppsala kommun gällande tex lokalt odlat mat, klimat och miljö med 
koppling till Agenda 2030. 

Syfte: Att visa upp och informera om de gemensamma målen i arbetet med hållbar 

utveckling.  

Målsättning: Att få fler inom kommunens egen organisation som handhar livsmedel 

samt externa leverantörer att få en större förståelse att vi tillsammans kan göra 
skillnad.  

Fairtrade Fokus veckor hösten 2021 

Att under två veckor sätta fokus på Fairtrade med olika aktiviteter för information, 

engagemang och samarbeten. 

Syfte: Att genom en tydlig och samlad insats lyfta Fairtrade, Fairtrade City.  
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Målsättning: Att skapa intresse och engagemang för hållbar handel och ökad etisk 

konsumtion. 

Medborgarutbildning   

Att möjliggöra folkbildning för medborgare avseende hållbar handel och vad innebär 
att vara en Fairtrade City samt kopplingen till Agenda 2030 

Syfte: Att genom lättillgängliga kurser/utbildningar informera om Fairtrade City, hållbar 
handel och kopplingen till Agenda 2030.  

Målsättning: Att öka kunskapen och engagemanget för hållbar handel och etisk 
konsumtion 

Uppsala kommunorganisation utbildning   

Att möjliggöra information/utbildningstillfällen för kommunala tjänstepersoner i de 
olika verksamheterna, förvaltningarna, bolagen om att vara en Fairtrade City och 

kopplingen till Agenda 2030 

Syfte: Att skapa en bredare kunskap inom Uppsala kommuns organisation gällande 

arbetet och målen med vad det innebär att vara en Fairtrade City.  

Målsättning: Att skapa bättre förståelse för hållbar handel och öka den etiska 
konsumtionen inom Uppsala kommuns egen organisation. 

Företagsutbildning 

Att erbjuda information/kurs som gentemot lokala företag gällande hållbar handel 
samt vad det innebär att vara en Fairtrade City. 

Syfte: Att informera/utbilda lokala företag om vad det innebär att vi är en Fairtrade City. 

Tydligt beskriva Uppsala kommuns och Uppsala Fairtrade Citys arbete i detta. 

Målsättning: Att de lokala företagen skapar en bredare förståelse/vilja till ökad hållbar 
handel och etisk konsumtion.  

Företagsevent, aktivitet  

Att samverka med ett eller flera lokala företag.  

Syfte: Att synliggöra vad det innebär med att vara en Fairtrade City samt arbetet 
kopplat till detta.  

Målsättning: Att fler företag vill jobba för mer hållbar handel och etisk konsumtion samt 
öka nätverkande runt detta. 

Kommunikation allmänt 

Det kommer att göras informationsinsatser tex via nyhetsbrev, kampanjer, artiklar 

samt genom kommunen och/eller styrgruppens egna kanaler gentemot: 

• Uppsala kommuns egen organisation och de kommunala bolagen  

• Uppsalas företagare 

• Medborgare, civilsamhälle  
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Syfte: Att genom löpande information tydliggöra att vi är en Fairtrade City och vad det 

innebär.  

Målsättning: Att skapa ett bredare engagemang och därigenom skapa mer hållbar 
handel och ökad etisk konsumtion. 

Barn och ungdom 

Att möjliggöra aktiviteter/insatser riktade mot barn och ungdom  

Syfte: Att genom olika aktiviteter/insatser synliggöra att vi är en Fairtrade City och vad 
det innebär.  

Målsättning: Att öka kunskapen och engagemang om etisk konsumtion och hållbar 
handel utifrån ett barn– och ungdomsperspektiv. 

Web/ hemsida 

Att kontinuerligt vidareutveckla hemsidan för Uppsala Fairtrade City 

Syfte: Att hemsidan skall vara ett bra och tydligt verktyg för medborgare, näringsliv och 

civilsamhället i arbetet med Fairtrade City.  

Målsättning: Att fler skall hitta och använda information, material och på så sett skapa 
ett bredare engagemang för hållbar handel och etisk konsumtion. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Målsättning för arbetet med Fairtrade City 
2021 
 

Krav för fortsatt diplomering som en Fairtrade City är att konsumtionen av rättvist 

handlade produkter successivt ska öka inom Uppsala kommuns egen organisation genom 

ökad andel konsumtion för en eller flera produkter alternativt att nya produkter väljs. 

Årets målsättning är att andelen av dessa Fairtrade märkta produkter av totalen skall öka 

under 2021   

PRODUKT  Resultat 2020 (%) Mål % 2021 
Kaffe 85 95 

Automatchoklad 100 100 

Te 34,9 80 

Honung 36,1 45 

Kakao 84,1 90 

Socker 2,69 3 

Bananer 22 25 

Vitpeppar 53 57 

Svartpeppar 45 50 

Pannkakssylt 78,8 82 

Lingonsylt 76,2 80 

Äppelmos 48,5 55 

Rosor 99 100 

   

 

 

  

 

  

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
 Målsättning FTC 2021 2021-01-25  KSN-2020-03659 

 
 
 

  
Handläggare:    
 Andreas Haesert 
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Justeringens 

plats och tid: 

   

Underskrifter: 

   

 Rickard Malmström, ordförande  Markus Lagerquist, justerare 

    

 Åsa Tingström, sekreterare   
 

Miljömålsrådet Sammanträdesdatum: 19 november 2020 

Protokoll  

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Digitalt via Teams 

Närvarande 

ledamöter: 

Rickard Malmström (MP), 

ordförande 

Markus Lagerquist (M), vice 

ordförande 

Rafael Waters (S) 

Dieter Joos (L) 

Jens Nilsson (S) 

Charlie Strängberg (F!) 

Göran Möller (C) 

Samuel Dalevi (KD) 

Anette Fischer (V) 

 

 

  

Övriga deltagare: Laura Hartman, Anna Hilding, Anna Malmström och Milena Kraft, 

Hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret 

Stina Bergström, politisk sekreterare (MP) 

Åsa Tingström, kansliavdelningen, kommunledningskontoret, sekreterare 

Maria Wetterstrand, VD Millton Group 

 

Utses att justera:  Paragrafer: 14-21 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Miljömålsrådet Sammanträdesdatum: 19 november 2020 

Protokoll  

§ 14 Val av justeringsperson samt datum och plats för 
justering 

Miljömålsrådet utser Markus Lagerquist att tillsammans med ordföranden justera 

dagens protokoll den 27 oktober 

§ 15 Fastställande av föredragningslista 

Miljömålsrådet fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 16 Adjungering av ledamot 

Miljömålsrådet adjungerar Charlie Strängberg (F!) som ersättare till Lovisa Johansson 

under dagens möte 

§ 17 Sammanträdestider 2021 

Miljömålsrådet fastslår följande sammanträdestillfällen och tider 2021: 

21 januari 14.30-17.30 

22 april studiedag 

9 september 14.30-17.30 

18 november 14.30-17.30 

§ 18 Långsiktiga konsekvenser av covid-19 för hållbarheten 
i Uppsala kommun 

Föredragande: Laura Hartman, Anna Malmström och Milena Kraft från 
kommunledningskontorets hållbarhetsavdelning 

En arbetsgrupp från kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har 
tagit fram en rapport som analyserar de långsiktiga konsekvenserna av pandemin 
kopplat till kommunens hållbarhetsmål och Agenda 2030. Rapporten är ett tillägg till 

Omvärldsanalysen och presenterar en översikt av konsekvenserna. Rapporten 

innehåller också konkreta förslag på områden där en fördjupad analys kan göras. Både 
möjligheter och utmaningar belyses. Presentationen för Miljömålsrådet fokuserade 

särskilt på klimat- och miljömässiga konsekvenser. Se Bilaga 1.  

I samband med presentationen diskuterades även förändringar i resandet hos 

kommunens invånare och metoder för att mäta utsläppseffekten i Uppsala kommun. 

Frågan lyftes också om möjligheten att dra slutsatser när pandemin fortgår och hur 
arbetet kommer att fortskrida. 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Miljömålsrådet Sammanträdesdatum: 19 november 2020 

Protokoll  

§ 19 Omstartskommissionen - Grön omställning, 
framtidens klimatpolitik 

Föredragande: Maria Wetterstrand, VD Millton Group, tidigare riksdagsledamot och 

språkrör för Miljöpartiet 

I slutet av augusti 2020 presenterades resultatet för "Omstartskommissionen - Idéer för 

ett starkare Sverige”. Maria är en av landets ledande experter inom sina respektive fält 
som ingår i Omstartskommisionen som startats på initiativ av Stockholms 

handelskammare. Omstartskommissionens uppdrag har varit att analysera svåra 
utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden. Maria 

har ansvarat för området "Grön Omställning". 

Slutsatser och förslag presenterades. Se Bilaga 2.   

Ett samtal fördes parallellt med presentationen som berörde bland annat 

utsläppsminskningar under pandemin, minskat resande och om vi fokuserar på rätt 
utsläppskällor. Det mediala fokuset och den politiska diskussionen kring 

klimatpolitiken diskuterades. Även biologisk mångfald, kravställan vid upphandling 

och inköp, målstyrd infrastruktur, utökad möjlighet till distansarbete, vätgas, 

upprustning av VA-system och prioriteringar i tillståndsprocesser berördes. Frågan 
lyftes också om undantag i regelverk för att möjliggöra innovativa lösningar och ny 

teknik. Samtalet fördes kring cirkulär ekonomi, nationell strategi för negativa utsläpp 
och ekonomiska styrmedel. Frågan om brister hos möjligheten att ta del av 

information hos innovatörer togs upp liksom behovet av mer öppna data och 

möjligheten att hitta lösningar genom att använda innovationstävlingar strategiskt.  

§ 20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 

§ 21 Nästa möte 

Nästa möte sker den 21 januari 2021 klockan 14.30-17.30 
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Miljömålsrådet Sammanträdesdatum: 21 januari 2021 
Protokoll 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Digitalt via Teams, 14.30-17.00 

Närvarande Rickard Malmström (MP), 
ledamöter: ordförande 

Markus Lagerquist (M), vice 
ordförande 
Rafael Waters (S) 
Dieter Joos (L) 
Jens Nilsson (S) 
Lovisa Johansson (F!) 
Samuel Dalevi (KD) 
Anette Fischer (V) 

Övriga deltagare: Anna Hilding, hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret 
Åsa Tingström, kommunledningskontoret 
Stina Bergström, politisk sekreterare (MP) 
Anna Lundbom, marknadschef EasyMining 

Utses att justera: Markus Lagerquist Paragrafer: 1-5 

Justeringens 
plats och tid: 

Stationsgatan 12, 28 januari 

Underskrifter: 
Rickard Malmström, ordförande Markus Lagerquist, justerare 

Åsa Tingström, sekreterare 
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Miljömålsrådet Sammanträdesdatum: 21 januari 2021 
Protokoll 

§ 1 Val av justeringsperson samt datum och plats för 
justering 
Miljömålsrådet utser Markus Lagerquist att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll . 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 
Miljömålsrådet fastställer utsänd föredragningslista. 

§ 3 Digitalt studiebesök hos EasyMining 
Föredragande: Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining 

EasyMing tillhör Ragn-Sellskoncernen och arbetar med olika kemiska processer för att 
utvinna och återanvända ämnen ur avfall som avloppsslam, flygaska och restvatten. 

Anna Lundbom presenterade Ash2Phos, Project Nitrogen och Ash2Salt. 

Mer utförlig information från presentationen finns i Bilaga 1, Presentation EasyMining, 
Miljömålsrådet 21 januari 2021. 

§ 4 Nästa möte 
Nästa möte sker den 22 april och kommer att vara en studiedag. Mer information 
kommer närmare mötet. 

§ 5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

 

PRESENTATION AV EASYMINING 
FÖR MILJÖMÅLRÅDET UPPSALA 

Anna Lundbom 

2021-01-21 



 

 

 

 

    

  

   

VÄLKOMMNA TILL OSS!

▪ Grundat 2007

▪ 25+ anställda

▪ Kontor i:

• Uppsala: R&D, marknad och försäljning

• Göteborg: Engineering samt försäljning

• Berlin: Marknad och försäljning





 OUR VISION 

“To be living proof that caring 

for the Earth and good business 

go hand in hand.” 



 

Patented processes for production of 

clean commercial products from waste 

streams 

EasyMining´s business idea 

https://static.kitcdn.se/cws/2020/12/easymining-technologies_eat-2020-12-01-12_24_08.mp4


           

       

       

            

      

     

  

   

“First I thought that there had been a mistake, but I 
then started to analyse the crystals and discovered 

that it was pure phosphate crystals. That ”mistake” 
got us to rethink, and we put a lot of work into 

understanding what had happened and utilising the 

knowledge to design a new system” 

Yariv Cohen, 

Development Manager at EasyMining 
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HISTORY 
2007 

EasyMining Sweden AB was founded 

CleanMAP patented 

2011 

Ragn Sells AB enters as stakeholder 

2014 

Ash2Phos patented 

Ragn Sells AB becomes majority owner 

2015 

Ash2Salt patented 

2018 

Enters partnership with Gelsenwasser for 

phosphorus recycling in Germany 

Grows from 4 to 10 employees 

2019 

Grows from 10 to 20 employees 

Receives EU Life financing of 19 million SEK 

for Project Nitrogen 

EasyMining is named “innovator of the Year 
ASH2PHOS ASH2SALT PROJECT NITROGEN 

2019 at the Recycling Gala in Stockholm Extracting phosphorus from Extracting potassium chloride Removing and recovering 
sewage sludge ash from fly ash from waste nitrogen from aqueous 

incineration waste streams 



      

        

           

          

  

                

                       

                            

                         

    

WHAT WE DO IS EXTREMELY IMPORTANT ! 

“Overall, the extraction and processing of natural resources 
account for more than 90 per cent of global biodiversity loss 

and water stress impacts and for approximately half of global 

greenhouse gas emissions.” 

Recommended citation: IRP (2019). Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want. Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield-Dodds, S., Hellweg, S., 

Schandl, H., Clement, J., and Cabernard, L., Che, N., Chen, D., Droz-Georget , H., Ekins, P., Fischer-Kowalski, M., Flörke, M., Frank, S., Froemelt , A., Geschke, A., Haupt , 

M., Havlik, P., Hüfner, R., Lenzen, M., Lieber, M., Liu,B., Lu, Y., Lutter, S., Mehr , J., Miatto, A., Newth, D., Oberschelp , C., Obersteiner, M., Pfister, S., Piccoli, E., Schaldach, 

R., Schüngel, J.,Sonderegger, T., Sudheshwar, A., Tanikawa, H., van der Voet, E., Walker, C., West, J., Wang, Z., Zhu, B. A Report of the International Resource Panel. 

United Nations Environment Programme. Nairobi, Kenya. 



       

 

     

      

   

HOW WE HANDLE PHOSPHORUS AND NITROGEN AFFECT 

THE SOCIETY 

Credit: Ellen McArthur Foundation – Completing the picture: How the circular 

economy tackles climate change, September 2019 

Credit: J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015 



   

   

 

      

        

 

GUIDING PRINCIPLES FOR 

RAGN-SELLS’ INVESTMENT IN 
CIRCULAR SOLUTIONS 

When developing sustainable solutions for a 

circular society these three principles need to be 

considered. 



 

 

  

 

 

     

  

 PATENTED 

PROCESSES 

EasyMining 

commercializes patented 

chemical processes 

ASH2PHOS ASH2SALT CLEANMAP PROJECT NITROGEN 

Phosphorus extraction Salt extraction from Energy efficient production Recovery of nitrogen from 

from sewage sludge ash fly ash of ammonium phosphate liquid waste streams 



  

 

 

  

   

  

   

4. Large scale validation = first plant 

5. Commercial validation = second 

plant contracted + established product 

sales 

STAGE PER PROJECT 
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Valuation 

Commercial Risk 

Technology Risk 

Ash2Phos 

X 

Project N 

X 

Ash2Salt 

X 

CleanMAP 

X 

Technology valuation model 

1. Research 2. Patent 3. Proof of concept (pilot) 4. Large scale validation 5. Commercial validation 
(plant) (product sales) 
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https://static.kitcdn.se/cws/2020/12/ash2phos_eat-2020-12-09-15_30_17.mp4


 

   

90% 
APATITE 
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Morocco 
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15% 
FERTILIZER 

EU-IMPORT 

48% 
EU 

27% 
EU 

Other 

Landfill 

25% 
EU 

COMBUSTION 

PHOSPHORUS CYCLE 
IN EUROPE Challenge with todays import of Phosphorus. 

14 



  OUR AMBITIONS 

CLEAN PHOSPHORUS 

PRODUCS 

15 



    

   

SLUDGE ASH - COUNTRIES SHARE OF SLUDGE COMBUSTION 1994 - 2014 
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0% 

Sludge incineration 2014 Sludge incineration 2004 Sludge incineration 1994 
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MANDATORY PHOSPHORUS RECOVERY 

17 

asa.tingstrom
Markering



ASH2PHOS 

18 



ASH2PHOS – PROCESS PERFORMANCE 

SLUDGE ASH 

Aluminium 

≈ 60-80% 

Phosphorus 

≈ 90-95% 

Iron 

≈ 10-20% 

Calcium 

≈ 80-90% 

  

 
Ash2Phos 

typical recovery 

19 



 ASH2PHOS – DETOXIFIES CIRCULAR FLOWS 

20 

More than 96% reduction in heavy metals! 



  

  

         

         

    

      

 

 

 

 

 

ASH2PHOS – PRODUCTS 

FROM THE PROCESS 

Ash2Phos results in clean, well known products where the 

input chemicals become part of the final product. Products 

are effective in their applications. 

Products from the process >95% can be used 

▪ Phosphorus 

• Precipitated Calcium Phosphate (PCP) 

• Converted PCP: MAP, SSP, DCP, MCP 

▪ Precipitation chemicals 

▪ Iron Chloride 

▪ Aluminium product 

▪ Silica sand 

▪ Heavy metal 

21 



RECOVERED PHOSPHORUS PRODUCT 



      

 

 

SILICATE SAND AS CEMENT REPLACEMENT IN CONCRETE 

Webinar 2/10: Value adding 

recycling sewage sludge in concrete 

23 



  PILOT RUNS 

24 



      

  

      

     

    

      

   

   

PARTNERSHIP WITH GELSENWASSER FOR ROLL OUT OF 

ASH2PHOS IN GERMANY 

- It is very important that the technical solution chosen is sustainable both 

from an energy efficiency perspective, economically and in regard to the 

chemicals necessary for the process. Above all, the recovered phosphorus 

must be of a high enough quality that meets the needs of the market. 

EasyMining and their solution delivers on all these aspects, says Henning R. 

Deters, CEO of GELSENWASSER AG. 



   ASH2PHOS SITE IN HELSINGBORG 

26 



  ASH2PHOS PLANT 

27 



     RAGN-SELLS AND BIOFOS ENTER PARTNERSHIP ON 

P-RECOVERY 

28 



 Project Nitrogen / RE-Fertilize 

From ammonium (NH4) 

to climate neutral fertilizers 

29 

https://static.kitcdn.se/cws/2020/12/project-nitrogen_eat-2020-12-09-12_00_44.mp4


  
   

      

▪ Large greenhouse gas emissions 

▪ Eutrophication TODAY’S NITROGEN FLOW 
▪ Removed nitrogen is released to the atmosphere 



    

  

       

     

     

  

  

 

   

 

 

    

  

 

          

PROJECT N – A CIRCULAR 

NITROGEN SOLUTION 

▪ A new innovative chemical process for removal of 

ammonium nitrogen from wastewater and other 

liquids with high ammonia concentration 

▪ Value adding by: 

• Prevention of eutrophication 

• Circular solution 

• Energy and resource efficiency 

• Greenhouse gas reduction 

• Cost efficient 

▪ Technology customer segments in focus: 

• Wastewater treatment plants (reject water) 

• Landfills (leachate) 

But other areas of application is possible as we see it 

31 



  

       

  

      

      

    

     

   

      

  

  

       

    

NITROGEN REMOVAL AND 

RECYCLING 

▪ Applicable on water streams with a high 

concentration of ammonium nitrogen 

• Removes ammonium nitrogen down to 10 mg/l 

▪ Converts the captured nitrogen to either 

ammonium sulphate, ammonium nitrate, 

ammonium phosphate or ammonium chloride 

depending on acid used 

▪ Sorption chemical is regenerated and circulated 

in the process 

▪ Two step process 

• Possible to have catchment plant locally and 

conversion plant centrally (depending on feasibility) 



   

    

      

  

   

         

 

PROS WITH OUR PROCESS 

▪ Chemical process – stable and robust 

▪ Highly effective in removal of ammonium nitrogen 

▪ Low energy consumption 

▪ No releases of greenhouse gases 

▪ Circular solution – gives a product usable in e.g. 

fertilizers 
LCA will be updated spring 

2022 after finished 

demonstration runs 

33 



  

 

             

         

   

    

      

 

 

    

      

      

RE-FERTILIZE – AN EU LIFE PROJECT 

▪ Project goal 

• The overall goal of the project is to demonstrate a new, innovative cleaning and 

recovery process for ammonia/nitrogen, which can be used for several different 

ammonia products (e.g. fertilizers). 

▪ Implementation 

• The demonstration will take part for two applications, landfill leachate water and reject 

water from sludge de-watering at WWTP, using mobile units for the N-catchment and 

N-conversion 

▪ Project partners 

• Easymining (co-ordinator) 

• Ragn-Sells, Högbytorp (application landfill leachate) 

• Biofos A/S in Copenhagen (application reject water, WWTP) 

• Lantmännen (evaluation of fertilizer product) 

▪ Project started 1/7 2019 and end 30/6 2022 

▪ Budget, total 3,6 M€, EU contribution 1,86 M€ 
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TIME PLAN (EU LIFE RE-FERTILIZE) 

2020 

   

  

 

  

  

  

   

 

 

2021 2022 

Q4 
• Basic engineering finished 

Q1 
• Detail engineering started 

Q2 
• Detail engineering finished 

• Fabrication demonstration plant 

started 

Q3 
• Fabrication demonstration plant 

finished 

Q4 
• Demonstration runs landfill 

Q1 
• Demonstration runs landfill cont. 

• Demonstration runs WWTP 

Q2 
• Demonstration runs WWTP cont. 

• Evaluation nitrogen product 

• LCA updated 

Q3 
• Evaluation and reporting 

• EU LIFE RE-Fertilize ends 



 

Ash2Salt 

From incineration plant ash 

to clean commercial salts 
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BACKGROUND 

FLY ASH 

• Fly ash is a waste product from cleaning of flue 

gases in incineration plants. 

• Fly ash from waste incineration is classified as 

hazardous waste due to a high content of salts 

(>20%) and heavy metals. 

• 300 000 tons of fly ash is the annual production 

generated from waste incineration in Sweden. 
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ASH2SALT – PRODUCTS 

FROM THE PROCESS 

▪ Potassium chloride – 3 500 ton (dry) 

▪ Sodium chloride – 7 000 ton (dry) 

▪ Calcium chloride – 32 000 ton (36%) 

Potassium chloride and sodium chloride are of 

technical/industrial quality (>99% purity) 

39 

Recovered potassium chloride from fly ash 



      

  

   

ASH2SALT – DETOXIFICATION AND ENERGY EFFICIENCY 

ANALYSIS OF POTASSIUM CHLORIDE 

Al 

Fe 

Co 

Ni 

Cu 

As 

Se 

Mo 

Cd 

Sb 

Ba 

Ti 

Pb 

V 

TOC 

Particle size 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

ppm 

% 

mm 

<10 

5,4 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

<5 

0,25-0,4 
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Recovered potassium chloride of 99,1% purity! 



  

   

    

   

  

FIRST PLANT UNDER CONSTRUCTION 

▪ Estimated start of production 2022 

▪ Capacity of 130 000 ton/year 

▪ Built at Ragn-Sells Högbytorp 

outside Stockholm, Sweden 



    

 

 

 

STATUS ASH2SALT PLANT HÖGBYTORP JANUARY 2021 

▪ According to plan 

▪ First level of steel pillar (15 m) and cross beams in 

place 

▪ Prefabricated system of joints for level at 5 m has 

started to be lift in place 



  CHALLENGES AND HINDRANCES 



  

    

 

  

CHALLENGES AND HINDRANCES 

▪ Virgin material not bearing all costs 

▪ Legislative hindrances 

▪ End of Waste 



      LEGISLATION FOCUS IS ON ORIGIN NOT QUALITY 

MARKETS REGULATION(S) 

Clean 

Commercial 

Products 

Conventional 

farming 

Organic 

farming 

Animal 

nutrition 

2003/2003 

2019/1009 

2018/848 

889/2008 

767/2009 
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ACTIONS 

Clean 

Commercial 

Products 

Conventional 

farming 

Organic 

farming 

Animal 

nutrition 

AGRNONOMIC 

TESTS 

LEGISLATIVE 

LOBBYING 

FEED TESTS 
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GENERAL LEGISLATIVE HINDRANCE: EOW 

A 
WASTE 

TREATMENT 

E:G CHEMICAL 

RECYCLING 
PRODUCT BUYER 

B WASTE 

TREATMENT 

E:G CHEMICAL 

RECYCLING 
”RAW MATERIAL 

PRODUCER OF 

PRODUCT 
BUYER 



     

        

               

           

     

             

                    

               

          

GENERAL LEGISLATIVE HINDRANCE: END OF WASTE 

BACKGROUND 

▪ End of Waste is crucial in a circular economy 

▪ The interface between waste and chemicals legislation still missing a smooth path linked to the EoW process 

HINDRANCE 

▪ In case A: RS/EM produce a product ready to sell to the market 

• EoW criteria often missing (both internationally and nationally) 

• EoW needs to be solved case by case; time consuming and responsible agencies missing experience 

▪ In case B: RS/EM produce an intermediate raw material for someone else that “blends in” this material to a final 
product 

• The producer of the final product needs permit for handling waste and needs to do the EoW process 

• It is extremely time consuming a hard to get waste permits generally. 



    

    

           

   

         

   

    

              

GENERAL LEGISLATIVE HINDRANCE: END OF WASTE 

WHAT NEEDS TO BE SOLVED 

▪ Intermediate recused raw materials needs to be acknowledged in a circular legislation 

• No waste permits needed 

• Should not only be waste or chemicals in the legislation 

▪ More International EoW criteria 

▪ National EoW criteria (Sweden has none) 

▪ Better guidance and support for reused products and raw materials: EoW going case by case 



 HOW WE WORK WITH THE HINDRANCES 



    MILJÖMÅLSBEREDNINGS ”HAVET OCH MÄNNISKAN” – 
POSITIVT!! 



  

       

EXAMPLES OF CONTECT ON OUR WEBSITE -

WWW.EASYMINING.SE 

COMPANY NEWS HOW WE WORK MEET OUR TEAM FACTS & FIGURE 

WWW.EASYMINING.SE
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Justeringens 

plats och tid: 

Reginateatern 8 mars 2021   

Underskrifter: 

   

 Mohamad Hassan, ordförande  Sarah Havneraas, justerare 

    

 Åsa Tingström, sekreterare   
 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Reginateatern, 11.00-11.50 

Närvarande 

ledamöter: 

Se Bilaga 1, Närvarolista 

 

  

Övriga deltagare: Milena Kraft och Åsa Tingström, kommunledningskontoret samt pristagare, 

underhållning och personal från Reginateatern 

 

Utses att justera:  Sarah Havneraas Paragrafer: 8-11 

 

§ 8  
Val av justeringsperson samt datum och plats för justering 

Jämställdhetsrådet utser Sarah Havneraas att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll 

 

§ 9 

Fastställande av föredragningslista 

Jämställdhetsrådet fastställer utsänd föredragningslista 

§ 10  
Utdelning av Jämställdhetspriset 

Jämställdhetspriset 2021 delas ut till Fritid Uppsala, kulturförvaltningen 

§ 11 
Utdelning av hedersomnämnande 

Jämställdhetsrådets hedersomnämnande 2021 delas ut till Monica Hedberg 

Jämställdhetsrådet Sammanträdesdatum: 8 mars 2021 

Protokoll  
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Bilaga 1,  
Närvarolista Jämställdhetsrådet 8 mars 

Närvarande 
Mohamad Hassan (L), ordförande 

Sarah Havneraas (KD), vice ordförande 

Asal Gohari Moghadam (S) 

Charlie Strängberg (F!) 

Hanna Victoria Mörck (V)  

Jämställdhetsrådet 
Närvarolista 
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Justeringens 

datum och plats:  

19 mars 2021, Stationsgatan 12   

Underskrifter: 

   

 Mohamad Hassan, ordförande  Jonas Segersam, justerare 

    

 Åsa Tingström, sekreterare   

 
 

Minnesanteckningar 
Plats och tid: Digitalt via Teams, kl. 8.30-9.50 

Närvarande 

ledamöter: 
Mohamad Hassan (L), 
ordförande 
Jonas Segersam (KD), vice 

ordförande  
Maria Patel (S) 
Helena Nordström 
Källström (MP) 

Leia Nordin (FI) 
Mathias Kullberg (M) 

Per Mattsson (V) 
Tommy Öhlund (SD) 

Lars Björndahl (C) 
 

Erik Sallén, Maskin och Verktyg 
Torbjörn Wennberg, SH Bygg  
Monica Werneman, Nexer 

Recruit 
Malin Persson, Hallbloms 
Pär Karlsson, Byggconstruct 
Anna Sundström, Södra tornet 

kommunikation 
Dirk Kehr, Uppsala 

Stadsmission  
Dima Sarsour, Lokala 

Överenskommelsen (LÖK) 
 

Övriga deltagare: Susanne Afzelius, upphandlingschef 

Åsa Tingström, sekreterare 

 

Utses att justera:  Punkter: 1–10 

    

  

Upphandlingsrådet Sammanträdesdatum: 12 mars 2021 

Minnesanteckningar  
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Utdragsbestyrkande 

 

Upphandlingsrådet Sammanträdesdatum: 12 mars 2021 

Minnesanteckningar  

1. Val av justeringsperson samt datum och plats för 
justering 

Upphandlingsrådet beslutar att Jonas Segersam tillsammans med ordföranden 

justerar dagens minnesanteckningar den 19 mars på Stationsgatan 12. 

2. Fastställande av föredragningslista 

Upphandlingsrådet beslutar att fastställa utsänd föredragningslista. 

3. Välkomnande och presentation av nya ledamöter 

Information om avgående ledamöter och presentation av nya. 

Nya ledamöter:  

• Dima Sarsour, Lokala Överenskommelsen (LÖK) 

• Maria Patel (S) 

• Lars Björndahl (C) 

Avgående ledamöter:  

• Linnéa Lind (C) 

• Eva Christiernin (S) 

• Diana Garneij, Profsteam/JMI Services AB 

• Anna Bjurvald, Uppsala Läns Bildningsförbund 

4. Förslag från näringslivet och idéburna organisationer på 
verksamheter som kommunen kan tänkas upphandla (för 
expediering till berörd nämnd) 

Inga förslag lyftes. Dirk Kehr har tidigare lyft förslag som nu utreds. Frågan ställdes om 
det också kan röra Ideellt Offentligt Partnerskap, IOP och även sådana kan lyftas.  

5. Inspel från näringslivet/idéburna organisationer 

Mohamad Hassan informerar om att de företagsbesök som är en del av kommunens 

handlingsplan för näringslivet har återupptagits. De har tidigare stoppats av pandemin, 

men genomförs nu digitalt. I onsdags gjordes ett besök hos Ren Jämt. Under 
studiebesöket lyftes frågan om hur kommunen inhämtar information om branschens 
specifika förutsättningar. Susanne Afzelius meddelade att städavtalen är på väg att 

löpa ut och att en ny upphandling av lokalvård ska påbörjas. Det var ett antal år sedan 
senaste upphandlingen gjordes och då skedde en dialog med branschorganisationen. 
Marknadsundersökning kommer att göras i samband med ny upphandling men det är 
oklart hur dialogen kommer att ske. Uppsala kommun tillämpar sedan en tid tillbaka 
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Upphandlingsrådet Sammanträdesdatum: 12 mars 2021 

Minnesanteckningar  

även förhandsannonsering som innebär att Uppsala kommun annonserar ut när 
upphandlingen planeras gå ut på annons. Detta tillämpas där så är möjligt.  Mohamad 
återkopplar till bolaget.  

Frågan ställs om städning även kan riktas till sociala företag som ett reserverat 

kontrakt och hur kommunen arbetar med reserverade kontrakt.  Kommunen har 

nyligen genomfört en upphandling som ett reserverat kontrakt och tittar på flera 

möjligheter. Vad gäller städavtalen har Uppsala kommun tidigare haft väldigt många 
avtalsleverantörer. Det har kommunen försökt minimera för att kunna hantera 

beställningarna på ett bättre sätt men också för att kunna följa upp kvaliteten på ett 
bra sätt. Susanne Afzelius tar med sig frågan om en del kan vara reserverat kontrakt i 
framtiden. Upphandling tittar också på om det är möjligt att publicera alla avtal 
kommunen har på uppsala.se för att skapa mer transparens och insyn om vilka avtal 

som finns. En annan fråga som är viktig både för civilsamhället och företagen är 

längden på avtalen. Det framförs att en stor insats krävs och att längre avtal vore 
önskvärt. Avtalslängden regleras av lagstiftningen där motivering behövs om längre 
avtal ska tecknas och är en fråga som kan behöva lyftas till högre instanser om 

förändring i lagstiftningen behövs.  

Förslag lyfts om att vässade sociala villkor kan vara ett bra sätt att komma närmare 

sociala företag och övergripande arbetsmarknadsmål. Civilsamhället är gärna med och 

tar fram dessa krav utifrån rådande situation. Uppsala kommun ställer idag sociala 

krav i samtliga upphandlingar. Susanne Afzelius kontaktar Dima Sarsour och Dirk Kehr 
för att prata vidare om detta. 

Frågan lyfts om det finns statistik uppdelat på hur många avtal som tecknats med 

idéburen företagsverksamhet. Statistiken finns inte samlad i dagsläget.  
Upphandlingsavdelningen har haft vissa svårigheter att hitta passande upphandlingar 

för reserverade kontrakt. Susanne Afzelius kontaktar Dima Sarsour och Dirk Kehr för att 
prata vidare om detta. 

6. Vad har gjorts under coronakrisen för att underlätta för 
företagen? 

Föredragande: Mohamad Hassan 

Presentation av åtgärder som genomförts under coronakrisen riktad till lokala företag, 
se Bilaga 1. 

Fler insatser planeras inom exempelvis taxi- och restaurangbranschen.  

Dirk Kehr lyfter att många personer som står långt från arbetsmarknaden och sociala 
företag har drabbats hårt av nedstängning av arbetsträning, stödjande insatser och 

andra arbetsmarknadsinsatser. Frågan lyfts om det verkligen behöver vara ett generellt 

förbud eller om vissa aktiviteter skulle kunna genomföras igen. Besluten är förankrade 
med smittskyddet, men skulle kunna ses över igen. 

Mohamad Hassan uppmanar alla att skicka in synpunkter, idéer och förslag på 
ytterligare åtgärder som kommunen skulle kunna genomföra. 
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Upphandlingsrådet Sammanträdesdatum: 12 mars 2021 

Minnesanteckningar  

7. Hur kan Uppsalas upphandling bli ännu bättre? 
Diskussion utifrån alla deltagarnas medskick 

Dialog med olika branscher, och varje bransch för sig lyfts som ett önskemål. Även 

nischad dialog med civilsamhället och idéburna företag lyfts för att öka kunskapen om 

social utsatthet och möjliga lösningar. Dialog anses viktigt både i samband med 
förfrågningsunderlag, men också i framtagandet av utvärderingskriterier. Tydlighet i 
förfrågningsunderlagen kan bidra till att minimera godtyckliga och subjektiva 

bedömningar. 

 En ökad samordning mellan kommunen och de kommunala bolagen är önskvärt för 

att möjliggöra att Uppsala blir en ännu bättre affärspartner – en mindre bra 
upphandling genomförd av ett kommunalt bolag lyftes. Informationen ses som 

allvarlig, inte minst för att även bolagen är en del av Uppsala kommuns varumärke. De 

kommunala bolagen är inte en del av kommunens upphandlingsorganisation idag, och 

kommunen kan inte styra deras upphandlingar. Bolagen får ta hjälp av kommunen, 
men vissa bolag har egna upphandlare. Vidare dialog förs om den här frågan. 

Kommunen behöver kännedom om den här typen av händelser och uppskattar 

informationen. Mohamad Hassan och Jonas Segersam lyfter frågan i USAB, 
kommunens koncernmoderbolag. 

En problematik lyfts att mindre upphandlingar inte genomförs av kommunens 

upphandlingsfunktion och heller inte syns genom annonsering. 
Upphandlingsorganisationen inom kommunen hanterar bara upphandlingar över 

tröskelvärdet, direktupphandlingar hanterar verksamheterna själva.  

Upphandlingsavdelningen arbetar mycket med att utveckla dialogen med 
leverantörerna. Stadsbyggnadsförvaltningen har börjat arbeta med ett initiativ om att 

starta ett branschråd. Kommunen arbetar också med leverantörsträffar och kommer 

genomföra dessa digitalt under våren. Så fort pandemin tillåter kommer också fysiska 

leverantörsträffar att ordnas igen – det har varit ett stort intresse för det tidigare. 
Upphandlingsavdelningen samarbetar också med näringslivsenheten som håller i 
andra typer av dialoger. Näringslivsenheten är också med på leverantörsträffarna.  

En annan aspekt som lyfts är att kommunen skulle kunna ställa mer hållbarhetskrav, 
både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kommunen kan vara en drivande aktör. 

Kommunen ställer i många upphandlingar långtgående krav och ett samarbete pågår 
tillsammans med Hållbarhetsavdelningen för att stötta de upphandlande 

verksamheterna i kravställan. Dialog med marknaden är viktig för att kraven ska driva 
till förändring istället för att slå ut marknaden. En extern granskning genomfördes i 

höstas gällande miljökrav och sociala krav för ett antal pågående avtal.  

Juridiken inom upphandling och idéburen sektor beskrivs som oklar och detta skulle 

kunna testas i samråd med kommunen. Frågan lyfts också om hur det mervärde som 
ses som idéburen sektors särart mäts och vägs in i upphandlingar. 

En aspekt som lyftes från ett socialt företag är upphandlingar där krav på e-handel 
ingår. E-handel ses som positivt och man vill gärna få hjälp av kommunen med att 
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Upphandlingsrådet Sammanträdesdatum: 12 mars 2021 

Minnesanteckningar  

ansluta så att man kan hantera beställningarna elektroniskt. Susanne Afzelius har 
uppmärksammat den specifika leverantören och man räknar med att hitta en lösning 
inom kort.  

Kommunens upphandlingar anses av vissa vara krångliga och många uppges dra sig 

för att lämna anbud. Arbete pågår för att förenkla upphandlingar på flera sätt. 

Exempelvis arbetar kommunen sedan ett par år tillbaka med att inte begära in 

underlag i onödan för att minska arbetsbördan hos leverantörerna. Under året 
kommer man även jobba med klarspråk i upphandlingsmallarna så att man lättare ska 

kunna förstå de krav som ställs.  

Synpunkterna tages tacksamt emot och tas med till upphandlingsavdelningen så att 

det kan spridas vidare till verksamheterna som ansvarar för själva 

kravspecifikationerna. Ytterligare synpunkter får gärna skickas till Susanne Afzelius.  

8. Statistik och på gång inom Upphandling 

Föredragande: Susanne Afzelius, se Bilaga 1. 

Frågor ställs om vilka upphandlingar som kommer närmaste tiden. Det är en stor 
mängd och en lista kan förberedas inför nästa sammanträde. En upphandling som går 

ut i slutet av sommaren är livsmedelsupphandlingen. En leverantörsträff har 
genomförts och inom de områden där det är möjligt delas upphandlingen upp för att 

möjliggöra för småskaliga lokala aktörer att lämna anbud. Mindre aktörer uppmanas 
också till samarbete om att gå in som underleverantörer till större grossister.  

En översyn av överprövningarna önskas nästa möte för att titta på mönster, vilken typ 

av upphandlingar som överprövas etcetera. Uppsala kommun ser att antal 

överprövningar stadigt minskar, troligtvis beroende på ökad dialog i samband med 
tilldelning. 

9. Nästa möte 

Nästa möte sker den 7 maj klockan 8.30-10.30 

Frågor som kommer att tas upp är överprövningar och kommande upphandlingar. Vi 

tar också upp återkoppling gällande upphandling från USAB. En presentation önskas 

om vilka bolag som tar hjälp av upphandlingsenheten och vilka som gör egna 
upphandlingar. 

Fler förslag på ämnen och inspel kan skickas till Åsa Tingström, Mohamad Hassan eller 

Susanne Afzelius. 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor behandlades. 



Upphandlingsrådet
- Välkomna!
4 mars 2021

Bilaga 1. Presentationsbilder Upphandlingsrådet 12 mars 2021



Föredragningslista 

2

1. Val av justeringsperson samt datum och plats för justering

2. Fastställande av föredragningslista

3. Välkomnande och presentation av nya ledamöter

4. Förslag från näringslivet och idéburna organisationer på verksamheter som kommunen kan tänkas upphandla (för 
expediering till berörd nämnd)

5. Inspel från näringslivet/idéburna organisationer

6. Vad har gjorts under coronakrisen för att underlätta för företagen?

7. Hur kan Uppsalas upphandling bli ännu bättre? Diskussion utifrån alla deltagarnas medskick

8. Statistik och på gång inom Upphandling

9. Nästa möte – förslag på ämnen

10. Övriga frågor



Nya ledamöter
Nya ledamöter:
Dima Sarsour, Lokala Överenskommelsen (LÖK)
Maria Patel (S)
Lars Björndahl (C)

Avgående ledamöter:
Linnéa Lind (C)
Eva Christiernin (S)
Diana Garneij
Anna Bjurvald, Uppsala Läns Bildningsförbund
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Vad har gjorts under 
coronakrisen för att 
underlätta för företagen?



Åtgärder 
Åtgärderna: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/naringsliv-och-
foretagande/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Samt ytterligare exempel:

• Tidigarelägga inköp och investeringar 

Under 2020 i snitt 128 upphandlingar igång per månad = ökning med 27 procent 
jämfört med 2019. Antal startade upphandlingar ökade med 32 procent.

• Sommarpresent till kommunens anställda

Upsala Handelsförening och Uppsala Citysamverkan (ca 15 000 presentkort –totalt ca 
7,5 MSEK)

5

https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/naringsliv-och-foretagande/information-med-anledning-av-coronaviruset/


Hur kan Uppsala 
upphandling bli ännu 
bättre?
Diskussion utifrån deltagarnas medskick – 3 tips hur 
upphandling kan bli bättre



Statistik och på gång inom 
upphandling



På gång
• Ny upphandlingschef, Helena Sköld Lövgren, börjar 28 april

• Bemötande i upphandlingsprocessen

• Nytt upphandlingssystem

• Klarspråk upphandlingsmallar

• Extern revision gällande miljökrav och sociala krav
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Interna upphandlingar
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Andel upphandlingar gjorda av 
staben för upphandling exklusive 
upphandlingar gjorda av externa 
myndigheter (SKI, LUL, etc.) 
Inkluderar endast 
kontrakt/ramavtal över 
direktupphandlingsgränsen.
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Antal anbud per uppdrag (snitt per 
startår)
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Överprövningar
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DALABANANS 
INTRESSENTER 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink. 2021-03-, 04 
Diarienr.

 
Aktbil 

2021-03-02 

Avesta kommun, Borlänge kommun, 
Falu kommun, Gagnefs kommun, 
Heby kommun, Hedennora kommun, 
Leksands kommun, Mora kommun, 
Orsa kommun, Rättviks kommun, 
Sala kommun, Säters kommun, 
Uppsala kommun, Älvdalens kommun 

Angående föreningsstämma Dalabanans Intresseförening 

Intresseföreningen Dalabanans Intressenter kommer att ha föreningsstämma fredagen 
den 23 april, kl. 10.00 digitalt på Teams. Kallelsen kommer att sändas ut senast två 
veckor före sammanträdet. 

Vi vill med detta brev förbereda kommunerna på den kommande stämman och att ni 
utser ombud för föreningsstämman. Nuvarande styrelse är vald på 4 år (mandatperiod 
2019-2023) så kompletterande val av styrelserepresentanter behöver ske endast om det 
skett någon förändring av andra skäl. 

Med vänlig hälsning 

Eva Mikkelsen 
Infrastrukturadministratör 

eva.mikkelsen@fbregionen.se 
Tel: 0243-24 80 49 

Bifogar bilaga: Protokoll från föreningsstämman 2020-04-03. 

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala,.Alvdalen 
Intresseföreningens kansli: Dalabanans Intressenter, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge, 0243-24 80 49 

E-post: eva.mikkelsenärbregionen.se, Organisationsnummer: 802415-7052, Bankgiro: 5697-4108 
www.dalabanan.com 



DALABANANS 

INTRESSENTER 

Protokoll fört vid föreningsstämma Intresseföreningen 

Dalabanans Intressenter 

Tid: fredagen den 3 april, kl. 09.30 — 10.00 

Plats: Zoom 

Närvarande: Kommuner ombud: 

Lars Ivarsson Borlänge kommun 

Kenneth Whålberg Falu kommun 

Jan Wiklund Gagnefs kommun 

Stefan Norberg Hedemora kommun 

Ingvar Niilima Mora kommun 

Mikael Thalin Orsa kommun 

Joanna Stridh Rättviks kommun 

Erik Hamrin Sala kommun 

Mats Nilsson Säters kommun 

Stefan Hanna Uppsala kommun 

Edita Pinxter Älvdalens kommun 

Styrelsen ordinarie: 

Lars Isacsson Avesta kommun 

Mari Jonsson Borlänge kommun 

Joakim Storck Falu kommun 

Fredrik Jarl Gagnefs kommun 

Marie Wilén Heby kommun 

Kristina Lundgren Hedemora kommun 

Anna Hed Mora kommun 

Bengt-Åke Svahn Orsa kommun 

Anders Wigelsbo Sala kommun 

Abbe Ronsten Säters kommun 

Rickard Malmström Uppsala kommun 

Styrelsen tjänstgörande suppleant: 

Edita Pinxter Älvdalens kommun 

Styrelsen suppleant: 

Kenneth Whålberg 

Lennart Sohlberg 

Hans Johansson 

Stefan Hanna 

Tjänstemän: 

Mats Aronsson 

Kristina Hållmats 

Övriga deltagare: 

Jenny Gustafsson 

Eva Mikkelsen 

Eva-Lena Palander 

Falu kommun 

Mora kommun 

Säters kommun 

Uppsala kommun 

Hedemora kommun 

Mora kommun 

Dalabanans Intressenter 

Dalabanans Intressenter 

Falun Borlänge-regionen AB 

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, U p. la. Alvdalen 

Intresseföreningens kansli: Dalabanans Intressenter, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge, 0243-24 80 49 

E-posi: eva.mikkelsen @,/,bregionen.se, Organismionsnummer: 802415-7052, Bankgiro: 5697-4108 

www.dalabanan.com 
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Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Anna Hed som hälsade välkommen till 

föreningsstämman Intresseföreningen Dalabanans intressenter på Zoom. 

§1. Fastställande av röstlängd 

Stämman beslöt att fastställa röstlängden, se bilaga. 

§2. Val av ordförande för föreningsstämman, sekreterare och två 

justeringsmän tillika rösträknare för stämman 

Anna Hed valdes till ordförande, 

Eva Miklcelsen valdes till sekreterare, 

Jan Wiklund och Mats Nilsson valdes till justerare och rösträknare för 

stämman. 

§3. Frågan om stämman har utlysts i behörig ordning 
Stämman har utlysts i laga ordning enligt stadgar § 13. 

§4. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret 

Stämman beslutade godkänna förvaltningsberättelsen. 

§5. Revisorernas berättelse 

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse. 

§6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt 

förvaltningsberättelsen. 

§7. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
Stämman beslutade att disponera vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen. 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja 

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

§9. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

Stämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter ej utgår. 

Ersättning till revisor utgår enligt räkning. 

§10. Bestämmande av medlemsavgift 

Stämman beslutade att den årliga medlemsavgiften skall vara oförändrad. 

Medlemsavgiften är 3000 kr/år. 

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala, lvdalen 

Intresseföreningens kansli: Dalabanans Intressenter, Forskargatan 3. 781 70 Borlänge, 0243-14 80 49 
E-post: eva.mikkelsen@lbregionen.se, Organisationsnummer: 802415-7052, Bankgiro: 5697-4108 

www.dalabanan.com 



3 

DALABANANS 
INTRESSENTER 

§11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 14 ordinarie ledamöter samt 

14 suppleanter. 

§12. Val av ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och 

suppleanter 

Styrelsen valdes på fyra år med mandatperioden 2019-2023. 

Till Intresseföreningens styrelse valdes: omval, Anna Hed till ordförande, 

omval Abbe Ronsten till 1:e vice ordförande och omval Marie Wikn till 

2:e vice ordförande. 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

Kommun Ledamot Suppleant 

Avesta Lars Isacsson Johan Thomasson 

Borlänge Mari Jonsson Ulrik Bergman 

Falun Joakim Storck Kenneth Wåhlberg 

Gagn ej Fredrik Jarl Anders Bengtsson 

Heby Marie Wikn Ewa Westlin Olzon 

Hedemora Kristina Lundgren Leif Stenberg 

Leksand Sebastian Larsson Lars-Erik Jansson 

Mora Anna Hed Lennart Sohlberg 

Orsa Bengt-Åke Svahn Anders Rosell 

Rätt-vik Jonny Jones Jan Dahlquist 

Sala Anders Wigelsbo Ulrika Spårebo 

Säter Abbe Ronsten Hans Johansson 

Uppsala Rickard Malmström Stefan Hanna 

Älvdalen Peter Egardt Edita Pinxter 

Presidium 

Ordförande Anna Hed 

Förste vice ordförande Abbe Ronsten 

Andre vice ordförande Marie Wikn 

§13. Val av revisor och revisorssuppleant för föreningen 

Stämman beslutade omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med 

huvudansvarig revisor Annette Samils. 

 

Ay/ 

  

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, tipps la, Älvdalen 
Intresseföreningens kansli: Dalabanans intressenter, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge, 0243-24 '(/ 49 

E-post: eva.mikkelsen@lbregionen.se, Organisationsnummer: 802415-7052, Bankgiro: 5697-4108 

www.dalabanan.com 
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Eva Mikkelsen 
Sekreterare 

Mats Nilsson 
Justerare 

Jan Wiklund 
Justerare 
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§14. Val av ordförande och en ledamot i valberedning för att förbereda de 
val som enligt ovan skall förekomma vid nästkommande ordinarie 
föreningsstämma 
Stämman beslutade att välja ledamot i valberedningen, omval av Mats 
Nilsson och Carina Schön. Mats Nilsson som ordförande och 
sammankallande. 

§15. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 

Ordföranden avslutade stämman. 

4 1.11. 
Ån a Hed 
Ordförande 

Bilagor: Röstlängd, årsredovisning 

Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Heby, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Sala, Säter, Uppsala, Älvdalen 
Intresseföreningens kansli: Dalabanans Intressenter, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge, 0243-24 80 49 

E-post: eva.mikkelsenetj bregionen.se, Organisationsnummer: 802415-7052, Bankgiro: 5697-4108 
www.dalabanan.com 



  Diarienummer: KSN-2021-00058 

 
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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PROTOKOLL 

Centrala samverkansgruppen (CSG) i Uppsala kommun 

Datum: 24 mars 2021 
Plats: Microsoft Teams-möte 
 

NÄRVARANDE 

För arbetsgivaren 
Anna Lind, förhandlingschef 
Jonna Berggren, biträdande förhandlingschef 
Anna-Karin Rick, koordinator 
Maria Didi, omvärldsstrateg (föredragande punkt 4.3) 

Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering (föredragande punkt 4.3) 
 
För arbetstagarna 

Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 

Helena Ersson, Kommunal 

Jennie Eriksson, Vision 
Kristian Hjertén, Vårdförbundet 

Thorbjörn Kättström, Sveriges Skolledarförbund 
Petra Åkerström, Lärarnas Riksförbund 

Ingela Grehn, Lärarförbundet 
Alexandra Södervall, Ledarna 
 

Sekreterare: Anna-Karin Rick 

 
DAGORDNING 

1. Val av justeringsdag 
Protokollet skickas till arbetstagarorganisationerna för påseende senast den 29 mars. 
Eventuella synpunkter ska vara sekreteraren tillhanda via e-post senast den 30 mars. Den 31 
mars ska samtliga representanter som deltagit i mötet skickat ett svar till mötets sekreterare 

via e-post att protokollet godkänns enligt bilaga. Protokollet betraktas då som justerat. 
 

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställs efter tillägg av punkt 4.4 
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

  

http://www.uppsala.se/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1k_OapfvcAhXJx6YKHfRtBWsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/pressreleases/uppsala-kommun-ska-faa-ny-logotype-och-visuell-identitet-2519525&psig=AOvVaw0SpN-_Y_TcGtSbkUSpw0Uk&ust=1534842818387208
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4. Informationsärenden enligt 19 § MBL 
 
4.1 Rapport från utskott och råd 

Arbetsgivaren rapporterar från utskott och råd. Presentationen förmedlas till 

arbetstagarorganisationerna att ta del av. 
 

4.2 Aktuella politiska ärenden 
Arbetsgivaren informerar om krisledningsnämndens arbete. Protokoll från 

krisledningsnämnden finns att ta del av på uppsala.se: 

https://www.uppsala.se/kommun-och-
politik/organisation/ledning/krisledningsnamnden/?selectedyear=2021 

 

4.3 Workshop mål och budget 
Arbetsgivaren håller i en workshop gällande mål och budgetprocessen 2022–2024. 
Arbetsgivaren ger en kort introduktion till övergripande processteg i mål och 
budgetprocessen samt berättar om viktiga slutsatser från planeringsdirektiv, 

omvärldsanalys 2021 och strategiskt seminarium. Därtill går arbetsgivaren igenom 

årsredovisningen 2020. Arbetstagarorganisationerna får utrymme att göra medskick 
till politisk beredning utifrån ett fackligt perspektiv. Sammanfattning och medskick 

från gruppdialogerna skickas till Maria Didi (maria.didi@uppsala.se) senast den 30 
mars. 

 

4.4 Tillsättning av VD i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF) 

Arbetsgivaren informerar om att tillsättning av VD slutsamverkas i bolagets 
samverkansgrupp. 

 

5. Beslutsärenden enligt 11 § MBL 
 

5.1 Rutin för att förbjuda gravida medarbetare att arbeta 
Arbetsgivaren informerar om att rutinen ännu inte är framtagen och att ärendet därför 
inte kan slutsamverkas vid dagens möte. Arbetsgivaren informerar om bakgrund till 
framtagande av rutin och hur det är tänkt att rutinen ska utformas. Ärendet 

återkommer vid kommande samverkansmöte. 

 

5.2 Upphävande av riktlinjer för distansarbete 
Riktlinjerna för distansarbete fastställdes av kommunstyrelsen i februari 2004. 
Eftersom riktlinjens innehåll inte längre stödjer dagens behov av ett flexibelt och 

modernt arbetsliv är förslag till beslut att riktlinjen upphävs. 
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra gällande arbetsgivarens förslag till 

beslut, ärendet är därmed slutsamverkat den 24 mars 2021. 
 

 

JUSTERAS 

Protokollet justeras genom att respektive representant från arbetstagarorganisationerna som 

deltagit i mötet godkänner protokollet via e-post. Samtliga e-postsvar biläggs protokollet, bilaga 1. 
  

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/ledning/krisledningsnamnden/?selectedyear=2021
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/ledning/krisledningsnamnden/?selectedyear=2021
mailto:maria.didi@uppsala.se
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Bilaga 1 
 

Inkomna e-postsvar från representanterna för arbetstagarorganisationerna som deltog i mötet – 
ersätter fysiska underskrifter på protokollet. 
 

Kristian Hjertén, Vårdförbundet 

 
 
Ingela Grehn, Lärarförbundet 

 
 

Thorbjörn Kättström, Sveriges skolledarförbund 
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Jennie Eriksson, Vision 

 
 
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 

 
 

Helena Ersson, Kommunal 

 
 

Alexandra Södervall, Ledarna 

 
 

Petra Åkerström, Lärarnas Riksförbund 
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